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Examenul de bacalaureat 2010 

Proba   E - d)   
Proba scrisă la Sociologie    

 
Profilul umanist din filiera teoretică     

Varianta 8 
 

• 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. Între stat şi societatea civilă se instituie relaŃia de egalitate care se difuzează la diferite 

nivele ale societăŃii civile. 
2. FuncŃiile esenŃiale ale sistemului de învăŃământ, ca proces social, sunt de natură internă şi 

externă. 
3. Componentele sistemului politic nu se schimbă şi nu interacŃionează între ele. 
4. Familia extinsă presupune existenŃa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaŃii. 
5. O funcŃie a partidului aflat în opoziŃie este propunerea unor politici alternative la iniŃiativele 

guvernului. 
6. Religiile împart lumea în sacru şi profan, ceea ce presupune o societate care să ignore 

aceste categorii. 
 

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 celibatului în plan social.      6 puncte 
 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
partide politice şi organizaŃii.                          4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

CorupŃia are efecte inechitabile din punct de vedere social, sporind inegalitatea de şanse dintre 
cei cu resurse şi cei fară resurse. Conştientizarea şi familiarizarea cu un sistem corupt, în care 
meritul poate fi achiziŃionat contra unor resurse economice, duce la pierderea legimităŃii 
sistemului normativ al unei societăŃi bazate pe domnia legii şi pe înaintarea în ierarhia socială 
pe bază de merit. 
   
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 creşterea 

nivelului de trai poate diminua corupŃia.       6 puncte 
E. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a sărăciei 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 anchetă sociologică.      4 puncte 
2. MenŃionaŃi două caracteristici ale grupului secundar.     6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între noŃiunile de grup 

primar şi rol social, în calitatea lor de elemente constitutive ale vieŃii sociale.        10 puncte 
4. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, modul în care relaŃiile sociale sunt puternic influenŃate 

de comunicarea non-verbală.                    6 puncte 
5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia numărul membrilor unui grup influenŃează 

gradul de coeziune a grupului.                   4 puncte 
 


