Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2013
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.
a.
b.
c.
d.

Partidele politice sunt:
organizaţii informale
organizaţii culturale
organizaţii formale
organizaţii economice

2.

Din punct de vedere sociologic, familia este:
o instituţie socială
o organizaţie birocratică
un grup social formal
o organizaţie nonguvernamentală

a.
b.
c.
d.
3.

Principiul democratic prin respectarea căruia se împiedică deţinerea puterii de către o
singură persoană sau autoritate este:
a. principiul suveranităţii naţionale
b. principiul separării puterilor în stat
c. principiul consacrării drepturilor şi libertăţilor umane fundamentale
d. principiul supremaţiei constituţionale

4.
a.
b.
c.
d.

Ocuparea unor funcţii publice prin relaţii preferenţiale reprezintă o formă de:
conflict social
laicizare
socializare
corupţie

5.
a.
b.
c.
d.

Educaţia formală se referă la activităţile:
desfăşurate în cadrul familiei
desfăşurate numai în afara sistemului de învăţământ
realizate în cadrul organizat al sistemului de învăţământ
de voluntariat

6.
a.
b.
c.
d.

Religia este identică cu:
un ansamblu de activităţi individuale care nu necesită asocierea
monoteismul
un ansamblu de credinţe, simboluri şi practici bazate pe ideea de sacru
instituţia care reglementează relaţiile de putere într-o comunitate
18 puncte

Probă scrisă la sociologie
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B. Precizaţi două consecinţe ale socializării primare deficitare.
6 puncte
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între
sistem de învăţământ şi sistem economic.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Indivizii nu sunt socializaţi exclusiv într-o cultură comună unei singure societăţi, ci şi într-o serie
de subculturi sau culturi diferite, cu care pot fi în conflict normativ. Delincvenţa, de pildă,
dezvoltă o subcultură care cere respectarea unor norme precise ale unor grupuri marginale.
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 modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text şi
precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
este un proces esenţial pentru integrarea în societate.
6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia faptului că actele antisociale
pot fi considerate reacții de protest față de normele și valorile societății.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de status social.
4 puncte
2. Menţionaţi două caracteristici ale grupurilor mici.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de tehnică de cercetare şi chestionar,
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 grupul de referinţă poate influenţa gradul
de integrare a individului în alte grupuri.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia una din dilemele cu care se confruntă viaţa
specifică societăţilor industriale ţine de faptul că o mare parte din viaţa oamenilor este
acaparată de relaţii formalizate şi standardizate.
4 puncte

Probă scrisă la sociologie

Varianta 2
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Examenul de bacalaureat național 2013
Proba E. d)
Sociologie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Profilul umanist din filiera teoretică.
•
•
•

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A.
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-c, 6-c
6x3p= 18 puncte
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinţe ale socializării primare deficitare
2x3p=6 puncte
C. construirea unui enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie
între sistem de învăţământ şi sistem economic
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. formularea ideii principale a textului
4 puncte
B.- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire
textul (de exemplu: socializare, delincvență)
2x1p= 2 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea înţelesului fiecărui concept menţionat
2x2p= 4 puncte
C. explicarea modului specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text
şi precizate la punctul B
10 puncte
D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată
6 puncte
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la faptului că actele antisociale pot fi
considerate reacții de protest față de normele și valorile societății.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. precizarea înţelesului noţiunii de status social
4 puncte
2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupurilor mici
2x3p= 6 puncte
3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei
2x1p= 2 puncte
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, chestionarul este o
tehnică de cercetare care prezintă anumite avantaje în raport cu alte tehnici de cercetare)
4 puncte
- coerenţa textului redactat
2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care grupul de referinţă poate influenţa
gradul de integrare a individului în alte grupuri
6 puncte
5. argumentarea succintă a afirmaţiei potrivit căreia una din dilemele cu care se confruntă viaţa
specifică societăţilor industriale ţine de faptul că o mare parte din viaţa oamenilor este acaparată
de relaţii formalizate şi standardizate
4 puncte

Probă scrisă la sociologie
Barem de evaluare şi de notare

Varianta 2

