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Examenul național de bacalaureat 2023 

 Simulare județeană 

Proba E.d) 

Sociologie 

Varianta 1 

• 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. O formă de căsătorie specifică societății tradiționale este:

a. căsătoria din dragoste

b. căsătoria ca strategie patrimonială

c. uniunea consensuală

d. concubinajul

2. Școala contribuie la procesul de socializare, prin:

a. procesul de imitare a părinților

b. educație informală

c. procesul de identificare cu familia de origine

d. educație formală

3. Comportamentul antisocial al unui adolescent poate apărea ca urmare a:

a. absenței sprijinului moral oferit de adulți

b. succesului școlar

c. nivelului optim de protecție oferit de propria familie

d. respectării regulamentului școlar

4. Familia asigură transmiterea limbii, a valorilor şi normelor sociale prin funcţia:

a. afectivă

b. economică

c. socializatoare

d. protectivă

5. Un enunț corect cu privire la religie este:

a. religia se identifică, încă din Antichitate, cu ateismul

b. religiile au fost și sunt monoteiste în toate societățile

c. religia înseamnă secularizare

d. religia cuprinde un set de credințe, simboluri și practici bazate pe ideea de sacru
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6. Principiul suveranității naționale vizează:  

a. organizarea democratică a unui stat  

b. dreptul statului de a decide liber în probleme sale interne și externe, fără vreo îngrădire din partea niciunei puteri  

c. supremația constituțională  

d. separarea puterilor în stat  

 

7. ONG-urile acționează în plan social ca organizații:  

a. independente de putere și nonprofit;  

b. independente de politică, dar cu profit;  

c. independente de normele sociale;  

d. independente de guvern, dar cu profit 

 

8. Statul este forma concretă sub care sistemul politic își exercită capacitatea de decizie și control, având ca funcții:  

a. suportul mutual  

b. socializarea  

c. divertismentul  

d. aplicarea normelor și legilor valabile pe teritoriul unei societăți  

 

9. Procesul specific din cadrul familiei, prin care copilul devine capabil să facă faţă vieţii sociale, semnifică:  

a. socializarea primară  

b. influența colegilor  

c. socializarea secundară  

d. încălcarea regulamentului școlar  

 

10. Conflictul social dintre salariați și angajator poate duce la:  

a. stereotipuri  

b. greve  

c. prejudecăți  

d. victimizare  

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                    (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la tipuri de adaptare comportamentală, în funcție de 

scopurile valorizate social și mijloacele instituționalizate de realizare a acestora, 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  

 

1. Reprezintă persoane, grupuri sau organizații care influențează convingerile, valorile și 

comportamentul individului.  

b.Agenții de socializare  

 

2. Este un proces prin care individul învață noi modele comportamentale, diferite față de 

cele pe care le are deja.  
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c.Familia  

 

3. Este procesul prin care individul învață comportamente deviante sau norme opuse celor 

comunității în care trăiește.  

d. Resocializarea  4. Este procesul prin care se formează personalitatea umană, prin care individul devine 

ființă socială.  

  5. Are un rol fundamental în socializarea primară a copilului. 

       12 puncte  

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

 

Teoriile funcţionaliste clasice apreciază că, începând cu societăţile industriale şi nuclearizarea familiei, educaţia 

din familie poate fi funcţională în raport cu sistemul familial, dar nu în raport cu sistemul social în ansamblul său.  

 

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 primară poate conduce 

la o bună integrare socială a copilului.                                                  3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificația parentalităţii în societatea contemporană.  

                                                              3 puncte  

 

SUBIECTUL al III-lea                  (30 de puncte)  

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de anchetă sociologică.                    4 puncte  

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor informale.       6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup social şi de sentiment al apartenenţei la grup, 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 unui anumit status şi rol îi sunt corelate drepturi şi obligaţii 

specifice.                          4 puncte  

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia absența congruenței între diferitele statusuri 

deținute, provoacă la nivelul individului, un sentiment de insecuritate sau de culpabilitate.    

                                      6 puncte  

 

 


