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EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2023   
Proba E. d), Simulare județeană 

Sociologie 
  

Profilul umanist din filiera teoretică. 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I______________________________________________________________(30 puncte) 
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai 
jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1. Organizațiile non-guvernamentale:  

a. urmăresc menținerea puterii politice  
b. sunt modalități comportamentale curente, acceptate și subînțelese la nivelul grupurilor sociale 
c. sunt organizații private, ca formă de proprietate, dar publice, prin scopurile urmărite  
d. sunt organizații formale care urmăresc reprezentarea scopurilor și intereselor diferitelor forțe 
socio-economice în sfera politică 
 

2. Cea mai veche tehnică de cercetare utilizată în știință este: 
a. experimentul 
b. observația 
c. ancheta 
d. filmul sociologic 
 

3. Poziția unui individ în cadrul unui grup este redată prin: 
a. conceptul de status 
b. relațiile interpersonale din cadrul grupului 
c. atribuțiile corespunzătoare unei profesii 
d. coeziunea grupului 
 

4. Funcția economică a familiei constă în: 
a. procrearea și creșterea copiilor 
b. oferirea unui cadru favorabil pentru recreere 
c. transmiterea modelelor comportamentale 
d. crearea condițiilor materiale necesare vieții și dezvoltării membrilor familiei 
 

5. Când o persoană este în conflict cu normele și valorile oferite de societate, are loc: 
a. socializarea negativă 
b. socializarea pozitivă 
c. resocializarea 
d. socializarea continuă 
 

6. Un exemplu de instituție totală este: 
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a. supermarketul 
b. biserica 
c. grupul de prieteni 
d. avionul, în timpul zborului 
  

7. Socializarea primară, în sens strict, se realizează prin intermediul: 
a. grupului de egali 
b. familiei 
c. instituțiilor de învățământ 
d. internetului 
 

8. Rolurile performate sunt: 
a. roluri pe care ceilalți așteaptă ca cineva să le performeze 
b. roluri impuse 
c. roluri dobândite 
d. roluri realizate efectiv de o persoană 
 

9. Principiul democratic al separării puterilor în stat presupune că:  
a. puterea trebuie distribuită între cât mai multe persoane și instituții care să împiedice acumularea, 
deținerea sau exercitarea controlului absolut al puterii  
b. fiecare stat decide liber în problemele sale interne și externe 
c. poporul guvernează prin reprezentanți aleși  

d. legea fundamentală într-un stat democratic este Constituția 
 

10. După gradul de reglementare, există: 
a. relații de toleranță și relații de intoleranță 
b. relații conflictuale și relații de prietenie 
c. relații formale și informale 
d. relații de subordonare și relații de insubordonare 
 

SUBIECTUL al II-lea_________________________________________________________(30 puncte) 
A. În coloana din stânga sunt enumerate tipuri de instituții, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri 

adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din 
coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

 
a. Instituții politice 1. Sunt axate pe distribuția de bunuri și servicii. 
b. Instituții cultural – educative 2. Asigură desfășurarea vieții private a indivizilor. 
c. Instituții economice 3. Au în vedere exercitarea puterii și utilizarea legitimă a forței. 
d. Instituții ale vieții private 4. Coordonează activitățile din domeniul învățământului, artei, 

culturii. 
 5. Vizează administrarea controlului social și asigurarea ordinii. 

                      12 puncte 
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B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
Într-o accepțiune foarte generală, termenul de „grup” desemnează mai mult decât un individ și poate fi 
atribuit unor ansambluri diferite prin mărimea, durata,  gradul lor de intercunoaștere și de organizare. 
Din perspectiva sociologiei, conceptul de „grup” desemnează un ansamblu de mai multe persoane, 
aflate în relații de interacțiune și dependență reciprocă, mijlocite de o activitate comună și care adoptă 
norme și valori care le reglementează comportamentul. 

 
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Formulați ideea principală a textului.                                                                                      2 puncte 
2. Explicați, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacționează două concepte 

sociologice la care face referire textul.                                                                      10 puncte 
3. Construiți un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia fiecare individ învață 

să exercite anumite roluri, conținutul acestora fiind definit în funcție de contextul în care se exercită.                                                                          
                                                                                                                        3 puncte 

4. Prezentați un punct de vedere personal referitor la modul în care se realizează efectiv relațiile sociale.                                                                                                 
                                                                                                                                              3 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea_________________________________________________________(30 puncte) 
Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe: 
1. Precizați înțelesul noțiunii de rol social.                                                                                      4 puncte 
2. Menționați două funcții ale socializării.                                                                                       6 puncte 
3. Evidențiați o corelație existentă între termenii familia nucleară și microgrup, redactând un text coerent, 

de o jumătate de pagină, în care să îi utilizați în sensul specific sociologiei.                           10 puncte 
4. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modalitățile principale de încurajare a socializării la copil.                                                                                                                          

             4 puncte 
5. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, afirmația potrivit căreia instituțiile sunt organizate în jurul unor 

structuri complexe de roluri sociale presupuse de activități fundamentale sau de nevoi și interese 
sociale.                                                                                                                         6 puncte 
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