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Examenul de bacalaureat naional 2016
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. 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.

În structura piramidal a unei organizaii, vârful strategic sau nivelul superior se refer la:
angajaii care produc bunurile de baz
personalul funcional, ingineri, contabili
personalul de conducere
personalul de întreinere

2.

Cstoria bazat pe iubire este specific:
societii tradiionale
societii contemporane
societii închise
societii medievale

a.
b.
c.
d.
3.

Pentru familiile din societatea contemporan din mediul urban, principala funcie
economic este de:
a. producie
b. autoconsum
c. troc
d. consum
Clasificarea organizaiilor economice în organizaii publice i organizaii private are
drept criteriu:
a. obiectul de activitate
b. dimensiunea organizaiei
c. forma de proprietate
d. gradul de complexitate

4.

5.
a.
b.
c.
d.

În cazul familiei de origine sunt definitorii:
raporturile parentale i filiale
raporturile de asociere
raporturile comerciale
raporturile formale

Tinereea i maturitatea, ca stadiu specific al socializrii, presupun asumarea de noi
roluri i valori, provenite din:
a. adaptarea la familia de origine
b. adaptarea profesional
c. educaia din mediul precolar i colar
d. asumarea sentimentului morii

6.
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B. Precizai dou consecine ale delincvenei juvenile în societatea contemporan.
6 puncte
C. Construii un enun corect din punct de vedere sociologic care s evidenieze o relaie între
educaie formal i instituie.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Socializarea secundar se caracterizeaz prin neutralitate afectiv, prin învarea normelor i
valorilor altor instane de socializare: coala, grupul de prieteni, grupul de aduli. Succesul
socializrii secundare este condiionat de consistena coninuturilor noi cu cele achiziionate
anterior, care funcioneaz ca un filtru.
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 vizate de text i precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construii un argument care s confirme sau s infirme ipoteza potrivit creia srcia trebuie
s fie analizat nu pornind de la nivelul venitului, ci de la incapacitatea indivizilor de a înelege
ceea ce este bun pentru ei.
6 puncte
E. Prezentai un punct de vedere personal referitor la semnificaia conflictelor sociale în
societatea contemporan.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Rspundei fiecreia dintre urmtoarele cerine:

(30 de puncte)

1. Precizai înelesul noiunii de document social.
4 puncte
2. Menionai dou caracteristici ale chestionarului.
6 puncte
3. Evideniai o corelaie existent între termenii relaii sociale i structur social, 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 fiecrui status i rol îi sunt corelate drepturi i
obligaii specifice.
4 puncte
5. Argumentai, în aproximativ zece rânduri, afirmaia potrivit creia apartenena la grup este o
component important a identitii sociale a unui individ.
6 puncte
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