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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Simulare 
 
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.  Familia asigură resursele necesare pentru consum/trai prin funcţia:  
a.  afectivă 
b.  de socializare 
c.  economică 
d.  de procreere  

 
2.  Biserica constituie: 
a. o doctrină socială 
b. o activitate individuală 
c. o instituţie socială 
d. un ritual individual 

 
3.  Principala funcţie a partidelor politice este: 
a.  funcţia estetică 
b. funcţia de mediere între societatea civilă şi stat 
c. funcţia de ajutor reciproc 
d. funcţia de câştig financiar 

 
4.  Delincvenţa juvenilă reprezintă:  
a.  conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului 
b. toate conduitele morale ale tinerilor 
c. primirea de cadouri de către tineri 
d. comportamente dezirabile/conforme ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului 

 
5.  Conflictele sociale pot lua forma unor: 
a.  conflicte intrastatus 
b. conflicte interioare 
c. mişcări de masă 
d. controverse individuale 

 
6.  Printre actele de corupție nu regăsim: 
a. primirea de foloase cuvenite 
b. darea de mită 
c. primirea de foloase necuvenite 
d. traficul de influență  

 
18 puncte 

 

B.  Precizaţi două cauze ale discriminării în societatea contemporană.       6 puncte 
C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între 
şcoală şi socializare.                           6 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Socializarea se realizează în cadrul unor grupuri şi a unor medii sociale diferenţiate. Grupurile 
şi mediile sociale se raportează în mod diferit la cultura societăţii. Din acest motiv, socializarea 
poate avea o formă pozitivă, conformă cu valorile, normele, aşteptările sociale şi promovate de 
către societate, sau negativă, contrară aşteptărilor, valorilor, normelor sociale, dar conformă cu 
cele ale unui grup sau ale unei subculturi. 
 
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 interacționează 

componentele vieţii sociale precizate la punctul B. 10 puncte 
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia un grad ridicat de 

sărăcie poate determina abandonul şcolar.         6 puncte 
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la fenomenul delincvenţei juvenile din 

societatea contemporană.             4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar.          4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale grupului informal.       6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi coeziune, 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 grupul poate influența reacția individului într-o 
situație dată.                                                         4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia societatea modernă este 
meritocratică, deoarece ponderea statusurilor dobândite este covârșitoare.                6 puncte 

 


