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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba  E. d)   

Proba scrisă la Sociologie    
Varianta 9 

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. Eşantionarea este tehnica prin care devine posibilă elaborarea de concluzii despre o 
populaŃie, investigând doar o parte a acesteia. 

2. Familia poate contribui la perpetuarea sau chiar la depăşirea unor standarde, atunci când 
aceasta îşi îndeplineşte funcŃia de socializare. 

3. Procesul de desacralizare/secularizare este un fenomen specific în societăŃile tradiŃionale. 
4. Familia extinsă presupune existenŃa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaŃii. 
5. Scopul unui partid politic este obŃinerea sau influenŃarea puterii guvernamentale. 
6. Principiul separării puterilor în stat este specific totalitarismului. 
 
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 procesului de integrare, ca proces social.   6 puncte 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
sistem de învăŃământ şi reproducere socială a culturii.      4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Socializarea realizată în cadrul familiei este esenŃială pentru integrarea socială a copilului. 
Pregătirea pentru exercitarea rolurilor familiale se face în cadrul unui proces îndelungat de 
învăŃare socială, nerespectarea comportamentelor de rol fiind sancŃionată la nivel familial şi 
social, eşecurile socializării în familie având, de obicei, consecinŃe negative la nivelul 
comunităŃilor şi al societăŃii. 
 
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 în familia 

monoparentală, socializarea poate fi deficitară.     6 puncte 
E. PrezentaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a colaborării dintre 

familie şi şcoală 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 rol social.       4 puncte 
2. EnumeraŃi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali.   6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi o corelaŃie existentă între termenii relaŃii informale şi status 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 intercunoaşterea membrilor unui grup 
determină îmbunătăŃirea relaŃiilor sociale.       6 puncte 

5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia influenŃa familiilor extinse şi a altor grupuri 
bazate pe relaŃii de rudenie este în curs de scădere.     4 puncte 

 
 


