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Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Sociologie
Testul 11
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.
Situația în care două persoane trăiesc în comun, ca o familie, însă în afara unei
căsătorii formale se numește:
a. familie extinsă
b. grup de similaritate
c. familie monoparentală
d. coabitare consensuală
2.
a.
b.
c.
d.

Secularizarea specifică societății contemporane presupune:
creșterea influenței sociale și spirituale a instituțiilor religioase asupra vieții politice
îndepărtarea oamenilor față de normele și practicile bisericești
revenirea oamenilor la valorile religioase tradiționale
sporirea numărului de bunuri materiale sau valori din proprietatea bisericilor

3.
a.
b.
c.
d.

Pentru a câștiga legitim alegerile, partidele politice ar trebui:
să excludă orice colaborare cu minoritățile etnice din țara respectivă
să atragă simpatia și sprijinul cetățenilor cu drept de vot
să fraudeze alegerile
să nu participe la campania electorală premergătoare alegerilor

4.

Faptul că familia asigură condițiile materiale necesare vieții și dezvoltării membrilor săi
reflectă:
funcția biologică
funcția psiho-afectivă
funcția de socializare
funcția economică

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.

Biserica a jucat, din cele mai vechi timpuri, un rol important în viața oamenilor
deoarece:
este singura instituție socială existentă
cele mai importante momente ale vieții sunt însoțite de ritualuri specifice fiecărei religii
a influențat aleatoriu viața familiei
a furnizat un sprijin economic constant

6.
a.

Partidele politice sunt:
organizații formale care urmăresc obținerea controlului legitim al guvernării în urma
procesului electoral
b. organizații informale care urmăresc reprezentarea scopurilor personale ale
conducătorilor
c. organizații independente de putere și non-profit
d. instituții care au drept scop transmiterea cunoașterii acceptate din punct de vedere științific

7.
a.
b.
c.
d.

Elevii unei clase merg în vizită la muzeul de istorie pentru a afla mai multe informații
despre o anumită perioadă istorică. Forma de educație folosită în acest caz este:
educația non-formală
educația informală
educația formală
educația adulților
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8.
a.
b.
c.
d.
9.
a.
b.
c.
d.

Principiul separării puterilor în stat prevede că:
se acordă drepturi tuturor cetățenilor din stat
statul decide liber în probleme interne și externe
poporul guvernează prin reprezentanți aleși
există o distribuire cât mai largă a puterii între mai multe persoane și instituții
Unul dintre scopurile ONG-urilor este:
exprimarea opiniilor în legătură cu evenimentele care au loc în societate
obținerea și păstrarea puterii cât mai mult timp
neimplicarea în problemele cetățenilor
susținerea politicilor cu efecte negative asupra societății

Principiul suveranității naționale, cuprins în Constituțiile statelor moderne, afirmă că:
există o distribuire cât mai largă a puterii între mai multe persoane și instituții
poporul guvernează prin reprezentanții aleși
legea fundamentală este Constituția, care stabilește principiile de funcționare și de
organizare
d. statul poate decide liber în problemele sale interne și externe

10.
a.
b.
c.

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A.
În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la metode și tehnici de cercetare
sociologică, 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. Este o tehnică de cercetare interogativă prin care se obțin
informații pe cale verbală/orală, cu scopul de a verifica
Interviul
ipotezele cercetării.
2. Reprezintă o tehnică de cercetare, care cuprinde o
Ancheta sociologică
succesiune logică și psihologică de întrebări scrise sau
imagini, care determină anumite răspunsuri, pe baza cărora
Observația sociologică
se pot verifica ipotezele cercetării.
3. Reprezintă modul ideal de adaptare a conduitei, caracterizat
prin acceptarea scopurilor propuse de societate și a
mijloacelor instituționalizate care asigură ordinea socială.
4. Este o metodă de cercetare a faptelor sociale cu scopul
descrierii, analizei și explicării acestora.
5. Este o metodă de cercetare calitativă, prin care informația
despre realitatea socială este preluată pe cale empirică.
12 puncte
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

a. Chestionarul
b.
c.
d.

B.

Socializarea presupune o participare efectivă şi se realizează în cursul comunicării. Învăţarea
culturală nu se realizează abstract, ea se manifestă în relaţiile interindividuale şi este motivată
de dorinţa de identificare cu o persoană valoroasă, care este percepută ca un model de imitat.
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
secundară poate conduce la nonconformism social.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia gradul de conformism
determină climatul psiho-social în cadrul grupurilor sociale.
3 puncte
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SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de ghid de interviu.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale grupului minoritar.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii coeziune şi grup de apartenenţă, 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 relaţiile directe şi relativ stabile sunt specifice
grupurilor mici.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia distanța socială între persoane
este direct proporțională cu rangul relației de rudenie.
6 puncte
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