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Simulare -  Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. d) 
Sociologie 

 
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 puncte) 
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1.  Familia asigură transmiterea limbii, a obiceiurilor, a modelelor de comportament și a 
valorilor sociale prin funcția sa: 

a.  economică 
b.  de socializare 
c.  psihoafectivă  
d.  biologică 

 

2.  Cunoașterea științifică este: 
a. subiectivă, deoarece se bazează de instrumente de măsurare 
b. cuprinsă într-un corp sistematizat de cunoștințe cum sunt teoriile științifice 
c. de multe ori selectivă, fals generalizatoare 
d. subiectivă, deoarece depinde de interesele, trăirile, valorile și convingerile oamenilor 

 

3.  Biografia socială este o metodă de cercetare: 
a.  echivalentă cu filmul sociologic 
b. echivalentă cu observația participativă 
c. ce presupune un tip special de anchetă pe bază de chestionar, focalizată pe o 

problematică limitată 
d. ce reflectă istoria unei vieții scrise de altcineva pe baza datelor și informațiilor disponibile 

 

4.  Clasificarea grupurilor în grupuri primare și secundare are drept criteriu: 
a.  natura relațiilor dintre membri 
b. raportarea individului concret la grup 
c. gradul de organizare 
d. mărimea grupului 

 

5.  Una dintre funcțiile partidelor politice este funcția de: 
a.  furnizare de servicii culturale către comunitate 
b. mediere între societatea civilă și stat, de participare la medierea și rezolvarea 

conflictelor 
c. eșantionare, de selectare a unui grup de persoane dintr-o populație dată astfel încât 

acesta să fie reprezentativ pentru întreaga populație 
d. producție a bunurilor de consum și a serviciilor 

 

6.  Organizațiile sunt: 
a.  grupuri etnice cu tradiții culturale comune care au sentimentul identității ca subgrup în 

cadrul societății 
b. ansamblul mijloacelor audiovizuale de informare a maselor 
c. grupuri mari de oameni între care există relații formale, la nivelul cărora există scopuri 

clar definite, norme și reguli care le reglementează activitatea 
d. grupuri de indivizi care au aceleași resurse materiale, influență socială și șanse similare de 

a avansa în ierarhia unei societăți 
 

18 puncte 
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B. Precizați două consecințe ale pregătirii inadecvate pentru rol.      6 puncte 
C. Construiți un enunț, corect din punct de vedere sociologic, care să evidențieze o relație 
între termenii de educație formală și sărăcie.                   6 puncte 
 
Subiectul II                    (30 puncte) 

Prin socializare, individul învață să exercite anumite acțiuni sociale, să interacționeze cu 
alții și ajunge să ocupe anumite poziții în cadrul societății, altfel spus, în cadrul structurii 
sociale, indivizii dețin anumite statusuri și joacă anumite roluri. Socializarea statusurilor 
prescrise începe foarte de timpuriu, însă majoritatea statusurilor deținute de un individ sunt 
obținute pe parcursul socializării și interacțiunii sociale. 

 
A. Formulați ideea principală a textului.          4 puncte 
B. Precizați conținutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în 

text.              6 puncte 
C. Explicați, în aproximativ jumătate de pagină, modul specific în care interacționează 

conceptele sociologice precizate la punctul B.      10 puncte 
D. Construiți un argument care să confirme sau să infirme ipoteza conform căreia 

învățarea rolurilor sociale conduce la conformism.        6 puncte 
E. Prezentați un punct de vedere personal referitor la semnificația socializării anticipative 

în societatea contemporană.           4 puncte 
 
Subiectul III                    (30 puncte) 
 Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe: 
 

1. Precizați conținutul noțiunii de observație sociologică.       4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale grupurilor de referință.       6 puncte 
3. Evidențiați o corelație existentă între termenii clasa de elevi și grup social, redactând 

un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizați în sensul specific 
sociologiei.           10 puncte 

4. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care influența grupului de similaritate 
poate genera delincvență juvenilă.          4 puncte 

5. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, afirmația potrivit căreia în societatea 
contemporană asistăm la o mare diversitate a formelor de familie.      6 puncte 


