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Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
A.
Conținut: 29 de puncte
- valorificarea adecvată a textului dat
4 puncte
- definirea stării de anomie, conform lui E. Durkheim
2 puncte
- prezentarea concepţiei lui R. K. Merton despre anomie: prezentare adecvată – 4p./ prezentare
inadecvată – 2p.
4 puncte
- precizarea oricărei modalități de adaptare a comportamentului individual la scopurile propuse,
în contextul cerut
2 puncte
- explicarea modalităţii precizate: explicare adecvată – 4p./ explicare parțial adecvată – 2p.
4 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea conținutului fiecăreia dintre noțiunile date
2x2p=4 puncte
- formularea punctului de vedere personal cerut
3 puncte
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare
neconvingătoare, superficială – 2p.
6 puncte
Redactare: 6 puncte
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
3 puncte
- organizarea prezentării: introducere, cuprins, concluzie
3 puncte
B.
1. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror cinci dintre regulile de formulare a întrebărilor
5x1p=5 puncte
- respectarea regulilor precizate în formularea întrebărilor
2 puncte
- încadrarea chestionarului în numărul de întrebări cerut
1 punct
- adecvarea întrebărilor la tema dată
2 puncte
2. câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror deosebiri existente între chestionar şi interviu
2x3p=6 puncte
3. - precizarea oricărui criteriu de clasificare a interviului
1 punct
- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două dintre tipurile de interviu, diferenţiate după
criteriul precizat
2x2p=4 puncte
- câte 2 puncte pentru caracterizarea fiecăruia dintre cele două tipuri de interviu precizate
2x2p=4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A.
1. justificarea cerută: justificare adecvată și nuanțată – 8p./ prezentare doar a elementelor
teoretice, fără o justificare propriu-zisă – 4p./ justificare neconvingătoare – 2p.
8 puncte
2. prezentarea specificului „valorilor și atitudinilor”, ca element al programei școlare la disciplina
sociologie: prezentare adecvată – 4p./ definirea „valorilor și atitudinilor”, fără a face vreo legătură
cu programa școlară la disciplina sociologie – 1p.
4 puncte
B.
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat
3x2p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea
fiecărui item
3x2p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat
3x2p=6 puncte
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