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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Varianta 9 
 
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.  În structura piramidală a unei organizaţii, nivelul de execuţie sau baza acesteia se 

referă la: 
a. personalul de conducere 
b. personalul funcţional de la nivel mediu 
c. angajaţii care produc bunurile şi serviciile 
d. colaboratorii organizaţiei 

 
2.  Funcţia biologică a cuplului asigură: 

a. raporturi formale 
b. descendenţa cuplului 
c. socializarea urmaşilor 
d. relaţii economice 

 
3.  Familia în care lipseşte unul dintre modelele parentale se numeşte: 

a. familie extinsă 
b. familie nucleară 
c. famile de origine 
d. familie monoparentală 

 
4.  Principiul suveranității naționale, ca principiu al statului democratic, se referă la: 

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

 
5.  O organizaţie este un grup de indivizi care funcţionează: 

a. conform tradiţiei 
b. dupa reguli formale şi reguli informale 
c. conform relaţiilor de consangvinitate 
d. după modelul cultural existent 

 
6.  Între abaterile comportamentale ale adolescenţilor care pot fi considerate fapte 

predelincvente, se încadrează: 
a. conflictul dintre generaţii 
b. adaptarea şcolară şi profesională 
c. atitudinea negativă faţă de şcoală şi absenteismul 
d. educaţia nonformală insuficientă 

 
18 puncte 
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B. Precizaţi două consecinţe ale practicării concubinajului sau uniunii consensuale în societatea 
contemporană.             6 puncte 
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între 
discriminare şi principiul consacrării drepturilor omului.        6 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 Formarea și dezvoltarea personalității implică trecerea de la socializarea primară la 
socializarea continuă pentru a face față permanentelor adaptări și readaptări ale omului la 
schimbările sociale.  
 
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 combaterea 

sărăciei trebuie să fie o prioritate a oricărui stat.                                                              6 puncte 
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificația socială a acceptării minorităţilor 

în societatea contemporană.                                4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de biografie socială.         4 puncte 
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului primar.       6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă sociologică 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, în societatea contemporană, statusul 
dobândit este mai relevant decât statusul atribuit prin naştere.           4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia intercunoaşterea membrilor 
unui grup determină îmbunătăţirea relaţiilor sociale.         6 puncte 

 
 
 


