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Examenul de bacalaureat naional 2015
Proba E. d)
Sociologie
Varianta 2
Profilul umanist din filiera teoretic.
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A. Scriei pe foaia de examen litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaiile de mai jos. Este corect o singur variant de rspuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Un exemplu de familie extins este acela format din:
tat, mam i mai mult de doi copii
mam i mai mult de trei copii
bunici, prini i copii
bunici i nepoi

2.

Principiul supremaiei constituionale, ca principiu al statului democratic, se refer la:
domnia legii
consacrarea drepturilor fundamentale ale omului
dreptul statului de a-i fixa propriile reguli
distincia dintre puterea legislativ, executiv i judectoreasc

a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

ONG-urile nu se preocup de:
aprarea drepturilor ceteneti
aprarea drepturilor copilului
aprarea drepturilor animalelor
aprarea intereselor de partid

4.

Accesul restrâns al fetelor în colile militare, în unele state ale lumii, este o form de:
stratificare
conformare
solidaritate
discriminare

a.
b.
c.
d.
5.

Conflictul social nu poate lua forma:
a. grevelor spontane
b. mririi salariilor
c. protestelor de strad
d. grevelor organizate

6.
a.
b.
c.
d.

Solicitarea de cadouri de ctre un funcionar pentru îndeplinirea atribuiilor de serviciu
este un act de:
srcie
corupie
solidaritate
lcomie
18 puncte
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B. Precizai dou consecine ale diminurii nivelului de srcie în societatea contemporan.
6 puncte
C. Construii un enun, corect din punct de vedere sociologic, care s evidenieze o relaie între
prejudecat i educaie.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Socializarea începe din primele zile de via i continu de-a lungul întregii existene. În primii
ani, copilul este introdus în elementele sociale de baz (norme, valori, credine) prin intermediul
limbajului, agentul principal fiind familia. Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primar
sunt completate cu elemete noi, pe parcursul unei socializri continue.
A. Formulai ideea principal a textului.
4 puncte
B. Precizai înelesul a dou dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explicai, în aproximativ o jumtate de pagin, modul specific în care interacioneaz conceptele
sociologice precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construii un argument care s confirme sau s infirme ipoteza potrivit creia corupia este
determinat de gradul/nivelul ridicat de srcie.
6 puncte
E. Prezentai un punct de vedere personal referitor la discriminarea pozitiv a minoritilor.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Rspundei fiecreia dintre urmtoarele cerine:

(30 de puncte)

1. Precizai înelesul noiunii de chestionar.
4 puncte
2. Menionai dou caracteristici ale grupului formal.
6 puncte
3. Evideniai o corelaie existent între termenii grup de apartenen i indicatori de status,
redactând un text coerent, de o jumtate de pagin, în care s îi utilizai în sensul specific
sociologiei.
10 puncte
4. Ilustrai, printr-un exemplu concret, modul în care conflictul de rol afecteaz relaiile sociale.
4 puncte
5. Argumentai, în aproximativ zece rânduri, afirmaia potrivit creia unele statusuri sociale sunt
statusuri atribuite.
6 puncte
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