Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2016
Proba E. d)
Sociologie
Simulare
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.

În structura piramidală a unei organizaţii, vârful strategic sau nivelul superior se referă la:
angajaţii care produc bunurile de bază
personalul funcţional, ingineri, contabili
personalul de conducere
personalul de întreţinere

2.

Căsătoria bazată pe iubire este specifică:
societății tradiționale
societății contemporane
societății închise
societății medievale

a.
b.
c.
d.
3.

Pentru familiile din societatea contemporană din mediul urban, principala funcţie
economică este de:
a. producţie
b. autoconsum
c. troc
d. consum

4.

Clasificarea organizaţiilor economice în organizaţii publice şi organizaţii private are
drept criteriu:
a. obiectul de activitate
b. dimensiunea organizaţiei
c. forma de proprietate
d. gradul de complexitate

5.
a.
b.
c.
d.

În cazul familiei de origine sunt definitorii:
raporturile parentale și filiale
raporturile de asociere
raporturile comerciale
raporturile formale

6.

Tinereţea şi maturitatea, ca stadiu specific al socializării, presupun asumarea de noi
roluri şi valori, provenite din:
a. adaptarea la familia de origine
b. adaptarea profesională
c. educaţia din mediul preşcolar și şcolar
d. asumarea sentimentului morţii
18 puncte
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B. Precizaţi două consecinţe ale delincvenţei juvenile în societatea contemporană.
6 puncte
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între
educaţie formală şi instituţie.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Socializarea secundară se caracterizează prin neutralitate afectivă, prin învăţarea normelor şi
valorilor altor instanţe de socializare: şcoala, grupul de prieteni, grupul de adulţi. Succesul
socializării secundare este condiţionat de consistenţa conţinuturilor noi cu cele achiziţionate
anterior, care funcţionează ca un filtru.
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 vizate de text şi precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sărăcia trebuie
să fie analizată nu pornind de la nivelul venitului, ci de la incapacitatea indivizilor de a înţelege
ceea ce este bun pentru ei.
6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia conflictelor sociale în
societatea contemporană.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de document social.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale chestionarului.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi structură socială, 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 fiecărui status şi rol îi sunt corelate drepturi şi
obligaţii specifice.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup este o
componentă importantă a identităţii sociale a unui individ.
6 puncte
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