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Proba scrisă la Sociologie    
MODEL 

Profilul umanist din filiera teoretică     
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  

1. Familia nucleară cuprinde nucelul familial şi alte rude. 
2. Principiul suveranităŃii naŃionale conferă statului dreptul de a-şi fixa propriile reguli, fără nici 

un amestec din afară. 
3. Ocuparea şi integrarea socio-profesională se concretizează prin ocuparea unui loc de 

muncă în urma finalizării procesului de căutare. 
4. Raporturile parentale şi filiale sunt dominante în cazul familiei de origine, aceasta asigurând 

protecŃia şi socializarea descendenŃilor. 
5. EducaŃia informală se desfăşoară prin intermediul instituŃiilor şcolare organizate. 
6. Principiul supremaŃiei constituŃionale prevede ca activităŃile statului să fie supuse valorilor 

morale. 
 

a) Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi notaŃi 
în dreptul ei litera A, dacă enunŃul este adevărat, sau F, dacă enunŃul este fals.  
                       10 puncte 
b) Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunŃului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să devină adevărat. 
                     10 puncte 

B. PrecizaŃi două consecinŃe ale îndeplinirii parŃiale a funcŃiilor familiei, în cazul unei familii 
monoparentale.          6 puncte 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
instituŃii şi relaŃii sociale.         4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Grupurile de prieteni le oferă copiilor posibilitatea să interacŃioneze ca egali, ca parteneri de 
cooperare şi de competiŃie cu acelaşi statut, realizând un proces de socializare reciprocă. 
Grupul surprinde la copil posibilitatea de a fi un agent activ în dezvoltarea sa socială, mai întâi 
ca un actor într-o piesă de teatru, iar mai apoi ca interiorizare a comportamentelor învăŃate. 
 
A. FormulaŃi ideea principală a textului.       4 puncte 
B. PrecizaŃi conŃinutul 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 şi 

precizate la punctul B.                   10 puncte 
D. ConstruiŃi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea 

primară deficitară poate determina infracŃionalitate.     6 puncte 
E. PrezentaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a socializării primare 

în societatea contemporană.        4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 RăspundeŃi fiecăreia dintre următoarele cerinŃe: 

1. PrecizaŃi conŃinutul noŃiunii de chestionar.       4 puncte 
2. EnumeraŃi două caracteristici ale familiei din societăŃile tradiŃionale.   6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi o corelaŃie existentă între termenii grup de apartenenŃă şi climat psiho-social, 

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 unui anumit status şi rol îi sunt corelate 
drepturi şi obligaŃii specifice.         6 puncte 

5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia în grupurile minoritare sentimentul solidarităŃii 
de grup şi al apartenenŃei comune este mai puternic.     4 puncte 

 
 


