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Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. d)
Sociologie
Model
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. ScrieŃi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaŃiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1.
a.
b.
c.
d.

Familia asigură transmiterea limbii, a valorilor i normelor sociale prin funcŃia de:
afectivă
economică
socializare
protectivă

2.

Clasificarea organizaŃiilor în organizaŃii formale
criteriul:
obiectul de activitate
dimensiunea organizaŃiei
forma de proprietate
modul de structurare

a.
b.
c.
d.

i organizaŃii informale are drept

3.
a.
b.
c.
d.

Principiul delegării puterii, ca principiu al statului democratic, constă în:
dreptul statului de a( i fixa propriile reguli
distincŃia dintre puterea legislativă, executivă i judecătorească
desemnarea conducătorilor prin vot
asigurarea dreptului la viaŃă, libertate i proprietate

4.
a.
b.
c.
d.

Familia monoparentală reprezintă o formă de familie:
nucleară
extinsă
conjugală
lărgită

5.
a.
b.
c.
d.

FuncŃia de mediere între societatea civilă i stat este îndeplinită de către:
coală
partidele politice
biserică
familie

6.
a.
b.
c.
d.

Uniunea consensuală este specifică:
societății tradiționale
societății preindustriale
societății contemporane
societății închise
18 puncte

Probă scrisă la sociologie
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B. PrecizaŃi două consecinŃe ale implicării Bisericii ca instituŃie în viaŃa indivizilor.
6 puncte
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între
familie i stat.
6 puncte
SUBIECTUL al II,lea
(30 de puncte)
Cum anume ar trebui să fie definită sărăcia? De obicei se face o distincŃie între subzistenŃă sau
sărăcie absolută i sărăcie relativă. Charles Booth a fost unul dintre primii cercetători care a
încercat să stabilească un standard consecvent al sărăciei, care se referă la lipsa condiŃiilor
necesare de bază pentru a susŃine o existenŃă fizică sănătoasă ! hrană suficientă i adăpost
care să facă posibilă funcŃionarea eficientă a corpului. Booth a presupus că aceste condiŃii
necesare sunt mai mult sau mai puŃin identice pentru oameni cu vârste apropiate care trăiesc în
orice Ńară. Acest concept este în mod fundamental cel întrebuinŃat cel mai frecvent în analiza
sărăciei în lume.
A. FormulaŃi ideea principală a textului.
4 puncte
B. PrecizaŃi înŃelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. ExplicaŃi modul specific în care interacŃionează componentele vieŃii sociale vizate de text i
precizate la punctul B.
10 puncte
D. ConstruiŃi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
primară este esenŃială pentru integrarea socială a copilului.
6 puncte
E. PrezentaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia fenomenului discriminării în
societatea contemporană.
4 puncte
SUBIECTUL al III,lea
RăspundeŃi fiecăreia dintre următoarele cerinŃe:

(30 de puncte)

1. PrecizaŃi înŃelesul noŃiunii de grup formal.
4 puncte
2. MenŃionaŃi două caracteristici ale statusului social.
6 puncte
3. EvidenŃiaŃi o corelaŃie existentă între termenii de analiză a documentelor sociale i
comunitate umană, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaŃi
în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. IlustraŃi, printr(un exemplu concret, modul în care conflictul de rol poate fi evitat dacă se au
în vedere incompatibilităŃile prevăzute de lege.
6 puncte
5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia apartenenŃa la grup este o dimensiune
importantă a identităŃii sociale a unei persoane.
4 puncte

Probă scrisă la sociologie
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Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. d)
Sociologie
BAREM DE EVALUARE #I DE NOTARE
Model
Profilul umanist din filiera teoretică.
Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracŃiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A.
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1(c, 2(d, 3(c, 4(a, 5(b, 6(c
6x3p= 18 puncte
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinŃe ale implicării Bisericii ca instituŃie în
viaŃa indivizilor
2x3p=6 puncte
C. construirea unui enunŃ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenŃieze o relaŃie
între familie i stat
6 puncte
SUBIECTUL al II6lea
(30 de puncte)
A. formularea ideii principale a textului
4 puncte
B.( câte 1 punct pentru menŃionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire
textul (de exemplu: sărăcie, sărăcie absolută)
2x1p= 2 puncte
( câte 2 puncte pentru precizarea înŃelesului fiecărui concept menŃionat
2x2p= 4 puncte
C. explicarea modului specific în care interacŃionează componentele vieŃii sociale vizate de text
i 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 semnificaŃia fenomenului discriminării în
societatea contemporană
4 puncte
SUBIECTUL al III6lea
(30 de puncte)
1. precizarea înŃelesului noŃiunii de grup formal
4 puncte
2. câte 3 puncte pentru menŃionarea oricăror două caracteristici ale statusului social
2x3p= 6 puncte
3. ( câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daŃi în sensul specific sociologiei
2x1p= 2 puncte
( evidenŃierea unei corelaŃii existente între termenii daŃi (de exemplu, analiza documentelor
sociale, ca metodă de cercetare, poate să permită studiul unei comunităŃi umane)
4 puncte
( coerenŃa textului redactat
2 puncte
( încadrarea în limita de spaŃiu precizată
2 puncte
4. ilustrarea, printr(un exemplu concret, a modului în care conflictul de rol poate fi evitat dacă se
au în vedere incompatibilităŃile prevăzute de lege
6 puncte
5. argumentarea succintă a afirmaŃiei potrivit căreia apartenenŃa la grup este o dimensiune
importantă a identităŃii sociale a unei persoane
4 puncte

Probă scrisă la sociologie
Barem de evaluare i de notare

Model

