Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2017
Proba E. d)
Sociologie
Model
Profilul umanist din filiera teoretică.
•
•

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

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Căsătoria este o formă de înrudire:
atipică
socială
materială
fictivă

2.

Un principiu de funcţionare, care nu se numără printre principiile statului modern, este:
principiul suveranității naționale
principiul guvernării reprezentative
principiul supremației constituționale
principiul unificării puterilor în stat

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

Un scop important al ONG-urilor este:
sabotarea deciziilor guvernamentale
punerea în practică a deciziilor guvernamentale
influențarea deciziilor guvernamentale
desconsiderarea deciziilor guvernamentale

4.

Refuzul de a angaja o persoană profesionistă pe o funcție, din cauză că are o
dizabilitate fizică este un exemplu de:
xenofobie
rasism
discriminare
misoginism

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.

Protestul de stradă împotriva unei măsuri politice indezirabile este un exemplu de:
discriminare pozitivă
conflict social
educaţie formală
socializare primară

6.

Luarea de mită de către o persoană aflată într-o funcție publică este un caz de:
a. impietate
b. coeziune
c. corupție
d. sărăcie
18 puncte

B. Precizaţi două consecințe ale conflictelor sociale.
6 puncte
C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între
stat şi infracţionalitate.
6 puncte

Probă scrisă la sociologie
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SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
În cazul socializării primare, cel mai important agent de socializare, aproape singurul din
perspectiva ponderii sale în proces, îl reprezintă familia. În această perioadă, copilul asimilează
limbajul, normele de bază pentru viața în societate și internalizează valorile fundamentale ale
societății în care trăiește. Prin urmare, el achiziționează elementele primare ale propriei culturi,
elemente care îl fac capabil să poată trăi în societate.
A. Formulaţi ideea principală a textului.
4 puncte
B. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele
sociologice precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia eşecul şcolar
merge mână în mână cu delincvența juvenilă, corelațiile dintre aceste două variabile fiind atât
de puternice încât cu greu pot fi disociate.
6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la consecințele corupției din instituțiile publice.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de structură socială.
4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale oricărui grup social.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de chestionar şi de sondaj de opinie, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul dobândit poate influenţa
personalitatea.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia observația sociologică este o
metodă de investigare a fenomenelor sociale.
6 puncte

Probă scrisă la sociologie
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