Ministerul Educa!iei "i Cercet#rii $tiin%ifice
Centrul Na!ional de Evaluare &i Examinare

Examenul de bacalaureat na!ional 2015
Proba E. d)
Sociologie
Simulare
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. Scrie!i pe foaia de examen litera corespunz#toare r#spunsului corect, pentru fiecare dintre
situa!iile de mai jos. Este corect# o singur# variant# de r#spuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Familia, ca institu%ie social#, are o func%ie de:
afiliere
socializare
ierarhizare
recompensare

2.

Un principiu al func%ion#rii statului modern este principiul:
guvern#rii nereprezentative
comas#rii puterilor în stat
evit#rii drepturilor omului
suprema%iei constitu%ionale

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

ONG-urile desemneaz# organiza%ii:
independente de putere "i nonprofit
independente de politic#, dar cu profit
independente de normele sociale "i nonprofit
independente de guvern, dar cu profit

4.

G#sirea unui !ap isp"#itor în popula%ia unui grup etnic minoritar pentru problemele
popula%iei majoritare este un exemplu de:
populism
segregare
discriminare
corup%ie

a.
b.
c.
d.
5.

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

6.

Un exemplu de corup%ie este:
a. excesul de zel dovedit de un profesor la catedr#, într-o "coal# privat#
b. condi%ionarea actului medical de o sum# de bani, într-un spital de stat
c. eliberarea întârziat# a adeverin%elor, într-o institu%ie public#
d. pl#tirea serviciilor medicale, într-un spital privat
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B. Preciza!i dou# consecin%e ale educa%iei informale asupra individului, în societatea
contemporan#.
6 puncte
C. Construi!i un enun!, corect din punct de vedere sociologic, care s# eviden!ieze o rela!ie între
educa!ie &i infrac!ionalitate.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Exist" diferen$e fizice clare între fiin$ele umane, iar unele dintre acestea sunt mo%tenite. Îns"
motivul pentru care unele diferen$e devin motiv pentru discriminarea social" %i pentru prejudec"$i
nu are nimic de-a face cu biologia. De aceea, diferen$ele rasiale ar trebui în$elese ca varia$ii
individualizate ale membrilor unei comunit"$i, semnificative din punct de vedere social. (···)
Rasismul este prejudecata bazat" pe distinc$iile fizice semnificative, din punct de vedere social. O
persoan" rasist" este aceea care crede c", unii indivizi sunt superiori sau inferiori altora, ca
rezultat al acestor diferen$e rasiale.
A. Formula!i ideea principal# a textului.
4 puncte
B. Preciza!i în!elesul a dou# dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explica!i modul specific în care interac!ioneaz# conceptele sociologice vizate de text &i
precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construi!i un argument care s# confirme sau s# infirme ipoteza potrivit c#reia socializarea
primar# poate fi în conflict cu normele &i valorile specifice societ#!ii.
6 puncte
E. Prezenta!i un punct de vedere personal referitor la semnifica!ia fenomenului s#r#ciei în
societatea contemporan#.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
R#spunde!i fiec#reia dintre urm#toarele cerin!e:

(30 de puncte)

1. Preciza!i în%elesul no!iunii de observa!ie structurat".
4 puncte
2. Men%iona%i dou# caracteristici ale grupului primar.
6 puncte
3. Eviden!ia!i o corela!ie existent# între termenii nivel de aspira!ie &i grup de referin!", redactând
un text coerent, de o jum#tate de pagin#, în care s# îi utiliza!i în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. Ilustra!i, printr-un exemplu concret, modul în care formularea defectuoas# a întreb#rilor dintr-un
chestionar poate altera calitatea informa%iilor ob%inute.
4 puncte
5. Argumenta!i, în aproximativ zece rânduri, afirma!ia potrivit c#reia în societatea contemporan"
majoritatea statusurilor sunt dobândite.
6 puncte
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