Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Sociologie
Test 5
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)
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.

Faptul că familia asigură condițiile necesare vieții și dezvoltării membrilor săi reflectă:
funcția biologică
funcția psihoafectivă
funcția de socializare
funcția economică

2.

Biserica a jucat din cele mai vechi timpuri un rol important în viața oamenilor deoarece:
este singura instituție socială existentă
cele mai importante momente ale vieții sunt însoțite de ritualuri specifice fiecărei religii
nu a avut nicio influență asupra familiei
nu îndeamnă la a face bine și nu îi călăuzește pe oameni în modul de comportare

a.
b.
c.
d.
3.
a.

Partidele politice sunt:
organizații formale care urmăresc obținerea controlului legitim al guvernării în urma
procesului electoral
b. organizații informale care urmăresc reprezentarea scopurilor personale ale
conducătorilor
c. organizații independente de putere și non-profit
d. instituții care au drept scop transmiterea cunoașterii acceptate din punct de vedere social

O categorie socială care suferă de multe ori de pe urma discriminării este reprezentată
de persoanele:
a. sănătoase din punct de vedere fizic
b. care participă la activitățile centrelor de excelență
c. care aparțin grupul etnic majoritar într-o țară
d. cu dizabilități fizice sau psihice

4.

Greva organizată la care recurg angajații nemulțumiți de condițiile de la locul de muncă
este un exemplu de:
a. conflict industrial formal
b. sabotaj industrial
c. conflict de putere
d. conflict etnic

5.

Relația de complicitate dintre un judecător și o persoană care îi oferă acestuia o sumă
de bani în schimbul unei decizii favorabile este:
a. un efect al sărăciei
b. o relație de amiciție
c. un act de corupție
d. un comportament prin care se asigură ordinea socială

6.
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7.
a.
b.
c.
d.

8.
a.
b.
c.
d.

Participarea unui elev la o excursie școlară pentru a afla informații despre formele de
relief din județul său se încadrează în educația nonformală deoarece cuprinde:
activități cu conținut pedagogic desfășurate în instituția de învățământ
influențe exercitate în mod spontan de la nivelul societății
acțiuni cu conținut pedagogic care se realizează într-un cadru flexibil, dar organizat
activități desfășurate alături de familie, comunitatea locală, grupul de prieteni și massmedia
Principiul suveranității naționale, cuprins în Constituțiile statelor moderne, afirmă că:
există o distribuire cât mai largă a puterii între mai multe persoane și instituții
statul poate decide liber în problemele sale interne și externe
legea fundamentală este Constituția care fixează principiile funcționare și organizare
poporul guvernează prin reprezentanții aleși

9.
a.

ONG-urile:
sunt înființate cu scopul de a obține angajamente favorabile din partea guvernanților, în
anumite cauze
b. sunt organizații informale care urmăresc reprezentarea scopurilor principalelor forțe din
sfera politică
c. sunt organizații constituite în vederea recrutării unor candidați care să promoveze o
ideologie
d. sunt instituții care realizează socializarea primară

O cauză care conduce la înlăturarea caracterului penal în cazul delincvenței juvenile
este:
a. prietenia dintre părțile implicate
b. oferirea unei sume de bani procurorului
c. comunicarea ineficientă cu reprezentanții statului
d. vârsta, minorii neputând răspunde penal

10.

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate probleme sociale, iar în coloana din dreapta sunt
numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte
dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
Este un termen provenit din limba greacă, traducându-se
prin fără normă/lege.
b. Resocializarea
2. Include limitarea accesului la servicii ca educația, sănătatea,
luarea deciziilor.
c. Anomia
3. Presupune reînvățarea normelor și valorilor sociale de
teama unor pedepse.
d. Sărăcia
4. Constă în apariția unui proces de adaptare a individului din
perspectiva unor mutații sociale viitoare.
5. Reprezintă încălcarea normelor unei instituții în scopul
obținerii de foloase materiale necuvenite.
12 puncte
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
a.

Corupția

1.

Comportamentul deviant poate apărea și pe fondul unor conflicte de cultură, când individul
este obligat să interiorizeze un sistem ambivalent de valori și norme. Actele antisociale pot fi
considerate reacții de protest față de normele și valorile societății. Dorința de a anihila frustrările
implicate de un status marginal, poate fi explicată prin teoria subculturilor delicvente.
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Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Formulați ideea principală a textului.
2 puncte
2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două
concepte sociologice la care face referire textul.
10 puncte
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia conflictul este o
disfuncție a societății, indiferent de nivelul la care poate apărea:politic, etnic, industrial.
3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că efectele inechitabile care apar din
punct de vedere social și care sporesc inegalitatea de şanse dintre cei cu resurse şi cei fară
resurse, pot fi puse pe seama corupției.
3 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

(30 de puncte)

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar cu întrebări deschise.
4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale grupului ca formă de organizare socială și care se deosebește
de grupare.
6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status social actual şi de status social latent,
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 poate să crească coeziunea de grup atunci
când este resimțită o creștere a pericolului extern.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia relațiile sociale pe care
întemeiază o societate se desfășoară după norme și reguli formale sau non formale. 6 puncte
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