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Examenul de bacalaureat 2010 

Proba   E - d)   
Proba scrisă la Sociologie    

 
Profilul umanist din filiera teoretică    

Varianta 10 
 

• Toate subiectele (I, II şi III) 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. O funcŃie a sistemului de învăŃământ este asigurarea dezvoltării psihice. 
2. Din punct de vedere sociologic, familia este definită drept grup natural şi social fundamental. 
3. Religia nu are relevanŃă din punct de vedere sociologic. 
4. Regulile formale şi informale determină stabilitatea şi funcŃionalitatea unei organizaŃii 
5. ONG-urile au apărut ca alternativă la instituŃiile guvernamentale. 
6. Partidele politice aflate la guvernare au rolul de a demonstra politici alternative la iniŃiativele 

guvernului. 
 
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 existenŃei mai multor partide politice într-o societate 
democratică.           6 puncte 
 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
birocraŃie şi organizaŃie.                     4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Probleme sociale precum discriminările şi prejudecăŃile continuă să se manifeste în diferite 
forme indiferent de Ńară sau de cultură, pentru că, pe de o parte există multe stereotipuri, iar pe 
de altă parte, oamenii apreciază în mod asemănător periculozitatea acestor atitudini. Ele pot 
genera conflicte sociale, mai ales atunci când aceste tratamente incorecte sunt învăŃate şi 
cultivate în cadrul procesului de socializare. 
   
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 unele medii 

sociale încurajează non-conformismul.       6 puncte 
E. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a infracŃionalităŃii 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 sondaj de opinie (publică).     4 puncte 
2. MenŃionaŃi două caracteristici ale relaŃiilor interpersonale.     6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între noŃiunile de 

intercunoaştere şi grup de referinŃă, în calitatea lor de elemente constitutive ale vieŃii 
sociale.                                                                                                                     10 puncte 

4. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul prescris influenŃează viaŃa 
individului.                                           6 puncte 

5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia fundamentul stratificării sociale este puterea. 
             4 puncte 

 


