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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Varianta 5 
 
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) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 
1.  În familiile moderne din mediul urban, principala funcţie economică este cea de: 

a. producţie pentru autoconsum 
b. consum 
c. aliniere la economia de piaţă 
d. troc 

 
2.  Familia conjugală este constituită prin alegerea partenerului şi are ca fundament: 

a. uniunea consensuală 
b. concubinajul 
c. căsătoria 
d. noua alianţă 

 
3.  Principiul separării puterilor în stat, ca principiu al statului democratic, constă în: 

a. distincţia dintre puterea legislativă, executivă şi judecătorească 
b. supremaţia legii 
c. delegarea puterii prin vot 
d. asigurarea drepturilor fundamentale 

 
4.  ONG-urile pot fi: 

a. societăţi comerciale 
b. partide politice 
c. asociaţii sau fundaţii 
d. instituţii ale administraţiei publice 

 
5.  Existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaţii desemnează: 

a. familia monoparentală 
b. familia nucleară 
c. familia extinsă 
d. familia contemporană 

 
6.  Educaţia şcolară realizată în cadrul organizat al sistemului de învăţământ şi cu 

personal specializat constituie: 
a. educaţia informală 
b. educaţia familială 
c. educaţia nonformală 
d. educaţia formală 

 
18 puncte 
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B. Precizaţi două consecinţe ale existenţei mai multor partide politice într-o societate 
democratică.             6 puncte 
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între 
discriminare şi sărăcie.            6 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Socializarea înseamnă învăţarea unor roluri, capacitatea de a împărtăşi cu celălalt 
aceleaşi semnificaţii, de a răspunde şi de a-i anticipa aşteptările, de a interioriza norme, valori, 
sisteme de gândire. Începând cu Durkheim, putem distinge două dimensiuni, în realitate 
corelate, ale socializării. Prima este reglarea socială care vizează comportamentul indivizilor, iar 
cealaltă este reglarea cognitivă care priveşte gândirea şi mentalitatea indivizilor. 
 
 
A. Formulaţi ideea principală a textului.          4 puncte 
B. Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 

              6 puncte 
C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează 

conceptele sociologice vizate de text şi precizate la punctul B.           10 puncte 
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia resocializarea 

poate genera comportamente prosociale.                                                                 6 puncte 
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia fenomenului infracţionalităţii în 

societatea contemporană.                                                                                     4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de status prescris.        4 puncte 
2. Menţionaţi două caracteristici ale grupului de similaritate.                             6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii chestionar şi întrebare închisă, 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 conflictul de rol poate fi evitat prin 
educaţie şi autocunoaştere.                                4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia comportamentul 
interpersonal este un indicator al maturizării sociale.       6 puncte 

 


