Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Sociologie
Test 10
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.

În societatea tradițională, relația dintre părinți și copii se baza pe:
mai multă toleranță
autoritatea și dominanța părintească
democratizarea relației dintre părinți și copii
tendința de egalizare a puterii bărbat-femeie

2.

Un exemplu de instituție socială care administrează practicile și ideologiile religioase
este:
familia
școala
biserica
partidul politic

a.
b.
c.
d.

Subordonarea totală a intereselor cetățenilor față de interesele statului este o
caracteristică specifică regimului politic:
a. totalitar
b. democratic
c. monarhiei constituționale
d. liber

3.

Un angajator are un comportament jignitor repetat la adresa unui angajat care aparține
unei minorități etnice. Această situație reprezintă:
a. o modalitate de cooperare
b. o situație de discriminare
c. o situație de toleranță
d. discriminare pozitivă

4.

Formele de protest colectiv pentru obținerea unor venituri mai mari de către muncitori
reprezintă:
a. criminalitate
b. armonie socială
c. conflict religios
d. conflict industrial

5.

Folosirea autorității avute în cadrul unei organizații pentru obținerea de foloase
necuvenite reprezintă un act de:
a. discriminare
b. recompensă
c. corupție
d. ordine socială

6.
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7.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.

Pregătirea copilului pentru toate aspectele vieții de adult, pentru o lume caracterizată
prin complexitate și schimbare, este o funcție specifică:
ONG-urilor
partidelor politice
școlii
bisericii
Una dintre funcțiile partidelor de opoziție este:
medierea între societate civilă și stat
propunere de alternative la politicile inițiate de guvern
provocarea unor conflicte
discriminarea cetățenilor

9.
a.
b.
c.
d.

Scopul diferitelor organizații constituite la nivelul societății civile constă în:
încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor
obținerea și exercitarea puterii
obținerea de profit
influențarea deciziilor guvernamentale

10.
a.
b.
c.
d.

Infracțiunile comise prin fraudă și corupție implică:
evaziune fiscală
jafuri armate
tulburarea liniștii publice
poluarea mediului

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la devianță, 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.
1. Constă în revolta individului față de anumite reguli și
manifestarea tendinței de a le schimba cu altele noi, având
b. Sărăcia
caracter constructiv.
2. Nu este un atribut al individului, ci un fenomen social explicat
c. Devianța pozitivă
în funcție de condițiile sociale și culturale în care individul
trăiește.
d. Devianța negativă
3. Absența resurselor necesare unui nivel de trai decent.
4. Este un abuz de putere al statului.
5. Presupune încălcarea de către individ a normelor și a
regulilor sociale, având cracter distructiv.
12 puncte
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
a.

Devianța

Socializarea este procesul complex al devenirii omului ca ființă socială, proces de însușire a
unor norme și valori, precum și a unor roluri sociale. Prin socializare, ființa umană își dezvoltă
calități specifice de participare la viața socială deoarece omul își însușește normele, valorile,
tradițiile și credințele societății sau ale grupului în care trăiește.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Formulați ideea 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
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3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în cazul
comportamentului deviant poate să apară sentimentul de vinovăție.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia delincvența juvenilă este
un fenomen anomic care are cauze economice, psihologice, sociale și culturale.
3 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale grupului de referință.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar și familie, 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 influențează stilul de viață.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia eșecul de rol la nivel familial
poate conduce la divorț.
6 puncte
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