Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Sociologie
Testul 3
Profilul umanist din filiera teoretică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei 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.

Funcţia de socializare a familiei asigură:
raporturi formale
descendenţa cuplului
însuşirea valorilor sociale
legături de natură economică

2.
a.
b.
c.
d.

Teoria birocraţiei explică:
apariţia crizei economice
creşterea numărului de organizaţii nonprofit
organizarea şi funcţionarea instituţiilor
reproducerea socială a culturii

3.
a.
b.
c.
d.

La nivel macrosocial, rolul religiei constă în:
modelarea conştiinţei colective
generarea unei probleme individuale
formarea temperamentului individual
obţinerea de profit

4.
a.
b.
c.
d.

Organizaţia care are drept scop cucerirea puterii guvernamentale este:
familia
educaţia
partidul politic
ONG-ul

5.
a.
b.
c.
d.

Educaţia este o componentă esenţială a:
sistemului partinic
sistemului de înrudire din societate
procesului juridic
procesului de socializare

6.
a.
b.
c.
d.

ONG-urile se bazează pe:
obţinerea de profit
acţiuni de voluntariat
conflicte de interese
deţinerea puterii

7.
a.
b.
c.
d.

Şcoala este o instituție care asigură:
educația informală
experiența personală
educația formală
metode de petrecere a timpului liber
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8.
a.
b.
c.
d.

Una dintre funcțiile statului democratic o constituie:
încurajarea conflictelor dintre cetățeni
exercitarea abuzivă a puterii
garantarea drepturilor omului
controlul asupra altor state

9.
a.
b.
c.
d.

ONG-urile:
sunt instituții publice
distribuie profitul către cei care le conduc
aparțin statului, ca formă de proprietate
sunt organizații non-profit

10.
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

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:

Societatea se aşteaptă în mod legitim de la indivizi să se conformeze regulilor sociale, ca
rezultat al socializării. Comportamentele care se încadrează în acest tipar sunt considerate
normale, în schimb, cele care variază sau deviază de la standardele acceptate sunt sancţionate.
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 explicațiile
sociologice cu privire la existența prejudecăților fundamentate pe criterii etnice pun accentul pe
factorii socio-culturali și economici.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia interesele intergrupale
sunt raționale, în sensul că grupurile au scopuri compatibile uneori, în pofida concurenței pentru
resurse reduse.
3 puncte
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SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de eşantionare.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale observaţiei participative.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de rol social şi de relaţii 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 prescris sau alocat prin naştere,
poate influenţa accesul la educaţie, în societăţile tradiţionale.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia în grupurile minoritare
sentimentul solidarităţii de grup şi al apartenenţei comune este mai puternic.
6 puncte
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