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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Test 12 
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.  Educația directă, imitarea și identificarea sunt principalele mijloace de socializare a copiilor 

specifice: 
a.  familiei 
b.  O.N.G-urilor 

c.  Bisericii 
d.  grupurilor de referință 

 
2.  Interiorizarea normelor și valorilor sociale, realizată prin mijloace de integrare participativă, 

personală, subiectivă, este atributul: 
a. Bisericii 

b. școlii-instituție 

c. partidelor 

d. O.N.G-urilor 
 
3.  Informarea și explicarea guvernului și publicului larg a intereselor pe care le promovează 

este scopul pe care îl are:  
a.  un partid care a câștigat alegerile 

b. o organizație nonguvernamentală 

c. statul ca instituție 

d. un partid de opoziție 

 
4.  Discriminarea femeilor de culoare constituie:   

a. doar discriminare etnică 
b. doar o discriminare de gen  
c. deopotrivă o discriminare de gen şi de rasă 
d. deopotrivă o discriminare de rasă şi de etnie      

 
5.  Condițiile grele de muncă ale angajaților unei întreprinderi miniere, provoacă sentimente de 

nemulțumire, determinându-i pe aceștia să întrerupă lucrul, fapt generator de: 

a. conflict industrial informal 
b. sancțiuni salariale 
c. conflict socio-profesional 
d. conflict industrial formal 

 
6.  Săracia dintr-o anumită zonă poate fi combătută prin:  

a. creșterea investițiilor în zona respectivă  

b. sancționarea persoanelor care refuză să muncească 

c. scăderea vârstei legale de angajare 

d. creșterea populației în zona respectivă 
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7.  În societatea contemporană, Biserica este înțeleasă ca fiind:  

a.  latură a vieții spirituale 

b.  formă necesară a vieții sociale exprimată prin credințe și practici cu privire la lucrurile sacre 

c.  fenomen social 

d.  o relație de tip special al omului cu divinitatea 

 
8.  Principiul suveranității naționale vizează: 

a. organizarea democratică a unui stat 

b. dreptul statului de a decide liber în probleme sale interne și externe, fără vreo îngrădire din 
partea niciunei puteri 

c. supremația constituțională 

d. separarea puterilor în stat 

 
9.  ONG-urile acționează în plan social ca organizații:  

a. independente de putere și nonprofit; 

b. independente de politică, dar cu profit; 

c. independente de normele sociale; 

d. independente de guvern, dar cu profit. 

 
10.  Atunci când se înregistrează un act ilicit care presupune obținerea de foloase necuvenite, 

vorbim despre: 
a. I  terorism 

b. corupție 

c. infracțiuni contra patrimoniului 

d. tâlhărie 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la sărăcie, iar în coloana din dreapta 
sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceasta. Scrieţi pe foaia de examen asocierile 
corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din 
dreapta. 

 
a. Săracia în sens general 

 

 

b. Sărăcia în sens absolut 

 

c. Sărăcia în sens relativ 

 

d. Prag al sărăciei 

1. Nivelul venitului sub care familiile nu-și mai pot satisface nevoile de 

supraviețuire . 

 

2. Absența  resurselor unui individ sau ale unui grup atunci când sunt 

comparate cu cele ale altor membrii ai societății. 

3. Situația individului care nu beneficiază de resursele 

necesare satisfacerii traiului de zi cu zi. 

4. Semnifică o stare de abatere de la moralitate, de la datorie, 

de la lege. 

5. Se referă, mai degrabă la factori economici, structurali sau 

calamități naturale care o pot genera și mai puțin la 

slăbiciunile individului (lene, nesăbuință). 

12 puncte 
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B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
  

Natura unei infracţiuni este determinată de pericolul pe care-l prezintă pentru societate. 
Acest criteriu al gravităţii infracţiunii permite evidenţierea limitelor de toleranţă ale comunităţii faţă 
de diferitele acte, aşa cum se reflectă ele în sanţiunile penale. 
 
 
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 acceptarea 

scopurilor și mijloacelor propuse de către societate în vederea asigurării ordinii sociale 
determină apariția conformismului.                                                                                   3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a nerespectării normelor 
în societatea contemporană.                                                     3 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de ipoteză de cercetare                 4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale termenului de  rol social.     6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup formal şi de relații sociale 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 statusul și rolul unui individ se completează 
reciproc.                                                                                                                                 4 puncte 
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia studiul formelor şi 
mecanismelor organizaţionale constituie o pârghie pentru cunoaşterea societăţii în ansamblul ei şi 
chiar diagnosticarea  crizelor.                                                                                                6 puncte 

 
 

 


