Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Sociologie
Test 4
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)
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.

Familia monoparentală este alcătuită din:
perechea maritală şi copil/copii
copil/copii şi un singur părinte
părinţi, copil/copii şi bunici
nucleul familial şi alte rude

2.

După criteriul modului de structurare, organizaţiile se împart în:
organizaţii economice şi organizaţii culturale
organizaţii mari şi organizaţii mici
organizaţii formale şi organizaţii informale
organizaţii publice şi organizaţii private

a.
b.
c.
d.
3.

Oferirea de bani sau cadouri pentru evitarea controalelor administrative sau financiare
reprezintă o formă de:
a. conflict social
b. discriminare
c. secularizare
d. corupţie

4.
a.
b.
c.
d.

Laicizarea reprezintă:
o dimensiune a secularizării
o caracteristică a societăţilor tradiţionale
o formă de conflict social
o consecinţă a discriminării

Organizaţiile constituite în vederea obţinerii controlului legitim al guvernării printr-un
proces electoral sunt:
a. organizaţiile economice
b. organizaţiile nonguvernamentale
c. organizaţiile culturale
d. partidele politice

5.

Căsătoria realizată în urma alegerii partenerului/partenerei de către părinţi,
desemnează:
a. concubinajul
b. uniunea consensuală
c. căsătoria izvorâtă din dragoste
d. căsătoria ca aranjament familial

6.

7.

a.
b.
c.
d.

În situația în care elevii unei clase merg în vizită la judecătoria din orașul lor, pentru a
afla mai multe informații despre autoritatea judecătorească, se realizează o educație de
tip:
formal
informal
non-formal
școlar
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8.
a.
b.
c.
d.

Statul, din punct de vedere sociologic, este:
un grup mic
o organizație de mari dimensiuni
un grup primar
o organizație nonguvernamentală

9.
a.
b.
c.
d.

Scopul diferitelor ONG-uri constă în:
obținerea puterii politice
neimplicarea în viața cotidiană a societății
menținerea puterii un timp cât mai îndelungat
desfășurarea unor activități în interes general

10.
a.
b.
c.
d.

Un comportament devine infracțional atunci când acțiunea sau fapta:
contravine normelor religioase
este sancționată de grupul de apartenență
este prevăzută de lege și sancționată printr-o pedeapsă
este sancționată de opina publică

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la socializare, iar în coloana din
dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen
asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana
din dreapta.
a. Socializarea anticipativă
b.
c.
d.

B.

1. Desemnează comportamentul prosocial, în acord cu
modelele oferite de societate.
Integrarea socială
2. Constă în excluderea unei persoane de la beneficiul unui
anumit drept din cauza unor caracteristici precum vârsta,
Socializarea pozitivă
religia sau trăsăturile fizice.
3. Pregătește individul pentru etapele următoare ale vieții sale,
Socializarea negativă
ajutându-l să joace mai eficient unele roluri sociale viitoare.
4. Este consecința directă a procesului de socializare.
5. Este în conflict cu normele sociale, incluzând
comportamentele deviante.
12 puncte
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Indivizii nu sunt socializaţi exclusiv într-o cultură comună unei singure societăţi, ci şi
într-o serie de subculturi sau culturi diferite, cu care pot fi în conflict normativ. Delincvenţa, de
pildă, dezvoltă o subcultură care cere respectarea unor norme precise ale unor grupuri
marginale.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Formulați idea principală a textului.
2 puncte
2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două
concepte sociologice la care face referire textul.
10 puncte
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia explicațiile
sociologice cu privire la existența prejudecăților și a discriminărilor pe criterii etnice pun accentul
pe factorii socio-culturali și economici.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că actele antisociale pot fi adesea
consecința sărăciei.
3 puncte
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SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de grup de referinţă.
4 puncte
2. Menţionaţi două caracteristici ale eşantionării.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup de similaritate sau de egali şi
observație sociologică, 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 personalitatea influenţează alegerea
rolurilor în cazul unui individ.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia studiul relaţiilor sociale
prezintă o mare importanţă pentru sociologie, aceasta putând fi, într-un anumit sens,
definită ca ştiinţă a relaţiilor sociale, a interacţiunii umane în diferite colectivităţi. 6 puncte
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