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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Varianta 6 
 
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.  Principalul scop al partidelor politice este: 
a. favorizarea intereselor individuale 
b. cucerirea puterii politice 
c. promovarea valorilor culturale 
d. derularea de acţiuni caritabile 

 
2.  Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor se numesc: 

a. instituţii totale 
b. instituţii financiare 
c. instituţii politice 
d. instituţii familiale 

 
3.  ONG-urile sunt organizaţii nonprofit care au la bază: 

a. acţiuni de obţinere a puterii politice 
b. acţiuni de voluntariat 
c. activităţi comerciale 
d. acţiuni de discriminare 

 
4.  Principala cauză a delincvenţei juvenile este: 

a. lipsa de afectivitate şi sprijin moral din partea părinţilor 
b. absenţa suportului din partea anturajului 
c. mediul şcolar performant 
d. existenţa statului de tip totalitar 

 
5.  Căsătoria realizată în urma alegerii partenerului/partenerei de către părinţi 

desemnează: 
a. concubinajul 
b. uniunea consensuală 
c. căsătoria izvorâtă din dragoste 
d. căsătoria ca aranjament familial 

 
6.  Religia desemnează ansamblul de credinţe şi practici grupate în jurul: 

a. desacralizării 
b. conceptului de profan 
c. conceptului de sacru 
d. secularizării 

 
18 puncte 
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B.  Precizaţi două consecinţe ale absenţei educaţiei formale în cazul unui copil.    6 puncte 
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între 
corupţie şi sărăcie.             6 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Există diferenţe fizice clare între fiinţele umane, iar unele dintre acestea sunt moştenite. Însă 
motivul pentru care unele diferenţe devin motiv pentru discriminarea socială şi pentru 
prejudecăţi nu are nimic de-a face cu biologia. De aceea, diferenţele etnice ar trebui înţelese ca 
variaţii individualizate ale membrilor unei comunităţi, societăţi sau grup ca fiind semnificative din 
punct de vedere social. 
 
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 

primară poate fi în conflict cu normele şi valorile specifice societăţii.                        6 puncte 
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia fenomenului sărăciei în 

societatea contemporană.                                                                                     4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de structură socială.        4 puncte 
2. Menţionaţi două caracteristici ale grupului de referinţă.                            6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii mass-media şi relaţii de comunicare, 

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 capacitatea de relaţionare influenţează 
rolul unei persoane în societate.                                                                                6 puncte 

5.  Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup conferă un anumit status. 
                             4 puncte 


