Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Sociologie
Test 15
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 asigură transmiterea limbii, a valorilor şi normelor sociale prin funcţia :
afectivă
economică
socializare
protectivă

2.

Secularizarea presupune:
activități individuale
dispariția religiilor
desacralizarea instituțiilor
apariția de noi religii

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

Funcţia de mediere între societatea civilă şi stat este îndeplinită de către:
şcoală
partidele politice
biserică
familie

4

Discriminarea este consecința comportamentală uzuală a:
respectului
prejudecăților
corupției
socializării

a.
b.
c.
d.
5

Violențele dintre suporterii a două echipe de fotbal adverse constituie:
a. conflict obiectiv
b. conferință de presă
c. miting
d. conflict intergrup

6.
a.
b.
c.
d.

Corupția determină apariția următoarele consecințe:
egalitatea de șanse dintre cei cu resurse și cei fără resurse
achiziționarea meritului se poate face în urma respectării legii
pierderea legitimității sistemului normativ al societății bazate pe domnia legii
înaintarea în ierarhia socială pe bază de merit

7

Concursurile și olimpiadele școlare sunt forme ale :
educației formale
educației nonformale
educației civice
educației informale

a.
b.
c.
d.

Probă scrisă la sociologie

Test 15
Pagina 1 din 3

Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Statul este forma concretă sub care sistemul politic își exercită capacitatea
de decizie și control, având următoarele funcții:
a. suport mutual
b. socializare
c. divertisment
d. aplicarea normelor și legilor valabile pe teritoriul unei societăți

8.

9
a.
b.
c.
d.

Societatea contemporană acordă importanță ONG-urilor, iar despre acestea se poate
spune că:
presupun prezenţa unor indivizi egoişti şi raţionali care vor să obțină puterea politică
au formă de proprietate privată, dar scopurile urmărite sunt publice.
sunt organizații guvernamentale
îşi propun să le elimine pe cele publice în scopul asigurării bunăstării sociale.

Delicvența poate determina:
dezvoltarea unei subculturi care cere respectarea unor norme precise ale unor grupuri
marginale
b. socializarea exclusivă într-o cultură comună unei singure societăți
c. dezvoltarea unor comportamente ce nu intră în conflict normativ cu alte culturi
d. existența unor relații de respect față de valorile impuse de anumite grupuri sociale

10.
a.

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

c. Stereotipul
d. Etichetarea

1. Este una dintre cauzele care determină apariția discriminării.
2. Este o caracteristică a unei prejudecăți ce nu se verifică în
realitate.
3. Este sinonimă cu corupția.
4. Semnifică o opinie preconcepută sau o atitudine părtinitoare,
adesea negativă, împotriva unei persoane sau unui lucru.
5. Este interpretată ca fenomen cultural de ”disprețuire a celui
care este altfel” .
12 puncte

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primară sunt completate cu elemente
noi pe parcursul unei socializări continue. Spre deosebire de socializarea primară orientată de
elemente ideale, socializarea continuă se centrează pe elemente realiste.
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
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
anticipativă se realizează prin intermediul jocului.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia, în societatea
contemporană, comportamentul deviant are semnificaţie socială.
3 puncte
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SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de interviu sociologic.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale grupurilor sociale mici.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup de presiune şi decizie politică, 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 educaţia interculturală determină apariţia
societăţii globale.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia un anumit rol este însoţit de
anumite prescripţii.
6 puncte
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