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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Varianta 2 
 
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.  Un exemplu de familie extinsă este acela format din: 
a. tată, mamă și mai mult de doi copii 
b. mamă și mai mult de trei copii 
c. bunici, părinți și copii 
d. bunici și nepoți 

 
2.  Principiul supremaţiei constituţionale, ca principiu al statului democratic, se referă la: 

a. domnia legii  
b. consacrarea drepturilor fundamentale ale omului 
c. dreptul statului de a-şi fixa propriile reguli 
d. distincţia dintre puterea legislativă, executivă şi judecătorească 

 
3.  ONG-urile nu se preocupă de: 

a. apărarea drepturilor cetățenești 
b. apărarea drepturilor copilului  
c. apărarea drepturilor animalelor 
d. apărarea intereselor de partid 

 
4.  Accesul restrâns al fetelor în școlile militare, în unele state ale lumii, este o formă de: 

a. stratificare  
b. conformare 
c. solidaritate 
d. discriminare  

 
5.  Conflictul social nu poate lua forma: 

a. grevelor spontane 
b. măririi salariilor 
c. protestelor de stradă 
d. grevelor organizate 

 
6.  Solicitarea de cadouri de către un funcționar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu 

este un act de: 
a. sărăcie 
b. corupție 
c. solidaritate 
d. lăcomie 

 
18 puncte 
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B.  Precizaţi două consecințe ale diminuării nivelului de sărăcie în societatea contemporană.  
                                                                     6 puncte 
C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între 
prejudecată şi educație.            6 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Socializarea începe din primele zile de viaţă şi continuă de-a lungul întregii existenţe. În primii 
ani, copilul este introdus în elementele sociale de bază (norme, valori, credinţe) prin intermediul 
limbajului, agentul principal fiind familia. Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primară 
sunt completate cu elemete noi, pe parcursul unei socializări continue.  
 
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte 
B. Precizaţi înțelesul 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 precizate la punctul B. 10 puncte 
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia corupţia este 

determinată de gradul/nivelul ridicat de sărăcie.                  6 puncte 
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la discriminarea pozitivă a minorităţilor. 

                          4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar.          4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale grupului formal.       6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de apartenență şi indicatori de status, 

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 afectează relațiile sociale. 
                                                                               4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia unele statusuri sociale sunt 
statusuri atribuite.                                         6 puncte 

 
 


