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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Test 19 
 
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.  Funcţia de socializare a familiei asigură: 

a.  raporturi formale 
b.  descendenţa cuplului 
c.  însuşirea valorilor sociale 
d.  legături de natură economică 

 
2.  Teoria birocraţiei explică: 

a. apariţia crizei economice 
b. creşterea numărului de organizaţii nonprofit 
c. organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
d. reproducerea socială a culturii 

 
3.  La nivel macrosocial, rolul religiei constă în: 

a.  modelarea conştiinţei colective 
b. generarea de probleme sociale 
c. formarea temperamentului individual 
d. obţinerea de profit 

 
4.  Organizaţia care are drept scop cucerirea puterii guvernamentale este: 

a.  familia 
b. educaţia 
c. partidul politic 
d. ONG-ul 

 
5.  Educaţia este o componentă esenţială a: 

a.  procesului economic  
b. sistemului de înrudire din societate 
c. procesului juridic  
d. procesului de socializare 

 
6.  ONG-urile se bazează pe: 

a.  obţinerea de profit 
b. acţiuni de voluntariat 
c. conflicte de interese  
d. deţinerea puterii 

 
7.  Şcoala este o instituție care asigură: 

a.  educația informală 
b.  experiența personală 
c.  educația formală 
d.  metode de petrecere a timpului liber 
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8.  Una dintre funcțiile statului democratic o constituie: 
a. încurajarea conflictelor dintre cetățeni 
b. exercitarea abuzivă a puterii  
c. garantarea drepturilor omului 
d. controlul asupra altor state 

 
9.  ONG-urile: 

a.  sunt instituții publice 
b. distribuie profitul către cei care le conduc  
c. aparțin statului, ca formă de proprietate 
d. sunt  organizații non-profit 

 
10.  Infracţionalitatea constă în: 

a.  educația adecvată a persoanei 
b. neîndeplinirea unei obligații impuse de lege 
c. respectarea tuturor regulamentelor 
d. respectul persoanei față de tradiție 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte referitoare la diferite probleme sociale, 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. Delicvența juvenilă 

 

b. Corupția 

 

 

c. Devianța 

 

 

 

d. Sărăcia 

1. Este înțeleasă ca lipsă a resurselor necesare asigurării unui 

trai decent. 

2. Este interpretată ca ansamblul conduitelor morale adecvate. 

3. Este interpretată ca ansamblul conduitelor morale 

neadecvate ale tinerilor care nu au împlinit încă vârsta 

majoratului. 

4. Este interpretată ca fiind utilizarea frauduloasă a puterii în 
vederea obținerii unor avantaje personale prin modalități 
imorale, ilegale, ilicite. 

5. Este considerată un ansamblu de conduite și stări pe care 
membrii unui grup le judecă drept neconforme cu așteptările, 
normele sau valorile lor și care riscă să atragă reprobare sau 
sancțiuni din partea acestora. 

12 puncte 
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
    

 Devianţa nu este un atribut al individului, ci un fenomen social, care poate fi explicat în 
funcţie de condiţiile sociale şi culturale în care individul trăieşte. Comportamentul deviant ca 
problemă socială, poate fi explicat în sens larg, prioritar social, ca fiind pozitiv, sau în sens 
restrâns, prioritar normativ, ca fiind negativ. 

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 mijloacele de 

comunicare în masă pot determina socializare discordantă.          3 puncte 
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a resocializării în 

societatea contemporană.                                                        3 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de ipoteză de cercetare        4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale termenului rol social.       6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup formal şi relații sociale, 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 și rolul unui individ se completează 
reciproc.              4 puncte 
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia studiul formelor şi 
mecanismelor organizaţionale constituie o pârghie pentru cunoaşterea societăţii în ansamblul ei şi 
chiar diagnosticarea crizelor.            6 puncte 

 


