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Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. d)
Proba scrisă la Sociologie
Varianta 3
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. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Statul social îşi asumă rolul de arbitru al intereselor economice, sociale şi de garant al
drepturilor şi libertăţilor.
2. Familia nucleară este alcătuită din perechea maritală şi copii.
3. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de putere care se difuzează la diferite nivele
ale societăţii civile.
4. Sistemul economic se dezvoltă prin rezultatele procesului de învăţământ.
5. Dorinţa de obţinere a puterii politice este o caracteristică a oricărei organizaţii.
6. Religiile împart lumea în sacru şi profan, ceea ce presupune o societate care să ignore
aceste categorii.
a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 5, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi
în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.
10 puncte
b) Pentru enunţul 6, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului,
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat.
10 puncte
B. Precizaţi două consecinţe ale implicării organizaţiilor nonprofit în promovarea unor cauze
sociale.
6 puncte
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între
comunicare informală şi relaţii sociale.
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
În ceea ce priveşte etiologia conflictelor, ea cunoaşte un registru etiologic divers şi complex.
Pleacă de la inegalităţile şi discriminările sociale, frustrările şi refulările, de la incapacitatea
părţilor de a ajunge la un compromis. Pe prim-plan stă intoleranţa, dorinţa de dominare, putere
şi prestigiu. De aceea şi formele de manifestare sunt atât de diverse şi complexe: de la
conflictele interpersonale, la cele macrostructurale, cum ar fi cele dintre clasele sociale şi, mai
ales, dintre grupurile sociale.
A. Formulaţi ideea principală a textului.
4 puncte
B. Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.
6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text şi
precizate la punctul B.
10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
negativă poate genera comportamente deviante.
6puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia procesului socializării
anticipative în societatea contemporană.
4 puncte
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SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de status social.
4 puncte
2. Menţionaţi două caracteristici ale grupului primar.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de interviu şi conflict de rol, 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 coeziunea grupului creşte în situaţia în
care apare un pericol extern.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale creează mediul necesar
structurării şi afirmării unei persoane.
4 puncte
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