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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. d) 
Sociologie 

 Testul 10 
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 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.  Funcția biologică a familiei se referă la: 
a.  asigurarea descendenței cuplului prin urmași 
b.  menținerea ordinii între membrii familiei, între aceștia și străini 
c.  echilibrul afectiv pe care orice ființă umană îl găsește în primul rând în cadrul familiei 
d.  subzistența fizică a membrilor familiei prin procurare de hrană, adăpost și îmbrăcăminte 

 
2.  Principiul respectării drepturilor omului este specific regimului politic: 

a. autoritar 
b. comunist 
c. democratic 
d. totalitar 

 
3.  Educația formală are în vedere: 

a.  activitățile desfășurate în cadrul grupului de prieteni 
b. activitățile organizate în afara sistemului de educație, pe bază de voluntariat 
c. activitățile desfășurate în cadrul familiei 
d. educația realizată în instituțiile școlare 

 
4.  Biserica este înțeleasă ca instituție: 

a. totală 
b. socială 
c. economică 
d. politică 

 
5. Organizaţiile constituite în vederea obţinerii controlului legitim al guvernării printr-un 

proces electoral sunt: 
a.  organizaţiile economice 
b. organizaţiile nonguvernamentale 
c. partidele politice 
d. organizaţiile culturale 

 
6.  Instituția socială este: 

a.  orice practică statornicită în societate 
b. un grup de prieteni care merg într-o excursie 
c. un grup de persoane care circulă pe stradă 
d. oamenii care participă la un protest spontan 

 
7.  În cazul în care elevii unei clase merg în vizită la grădina zoologică pentru a afla mai 

multe informații despre viața animalelor, intervine educația: 
a.  formală 
b.  informală 
c.  non-formală 
d.  școlară 
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8.  Un principiu al funcționării statului democratic este: 
a. desființarea claselor sociale 
b. supremația conducătorului 
c. abuzul de putere 
d. delegarea puterii prin vot liber 

 
9.  Organizațiile non-guvernamentale își propun: 

a. să le elimine pe cele publice în scopul asigurării bunăstării sociale 
b. realizarea de profit pentru proprii angajați 
c. să promoveze interese publice sau colective 
d. să faciliteze birocrația 

 
10. Căsătoria realizată în urma alegerii partenerului/partenerei de către părinți, 

desemnează: 
a.  concubinajul 
b. uniunea consensuală 
c. căsătoria ca aranjament familial 
d. căsătoria izvorâtă din dragoste 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale socializării, iar în coloana din dreapta sunt 
numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte 
dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

 

a.  Socializarea secundară 

  

b.  Socializarea 

 

c.  Socializarea continuă 

 

d.  Socializarea primară 

1. Este realizată de familie începând cu prima zi de viață și  

se încheie în jurul vârstei de șase-șapte ani. 

2. Se realizată pe parcursul întregii vieți, dar este mai puțin 

intensă decât socializarea din celelalte stadii. 

3. Proces de interacțiune socială prin care individul 

dobândește cunoștințe, comportamente, norme și valori 

necesare pentru integrarea în societate.  

4. Formă de socializare care reprezintă un proces de 

pregătire pentru un viitor rol social, în care individul 

învață comportamente presupuse de acel rol. 

5. Presupune interiorizarea cerințelor sociale, normelor şi 

valorilor începând în jurul vârstei de șapte ani și se 

încheie în adolescență. 

12 puncte 
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
 Ancheta sociologică se distinge de alte tipuri de cercetări sociologice concrete (de teren, 
empirice) prin: utilizarea, în principal, a chestionarului şi interviului pentru obţinerea informaţiilor şi 
nerecurgerea la experiment. Pe de altă parte, faţă de sondajul de opinie publică, ancheta 
sociologică se diferenţiază prin aceea că are ca scop nu numai cunoaşterea aspectelor subiective 
(opinii, atitudinii, aspiraţii, interese etc.), dar şi a celor obiective (de exemplu: structura familiei, 
condiţiile de locuit etc.). 
 

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 biografiile sociale, 

ca şi celelalte documente personale, pot fi valorificate în cercetarea sociologică în multiple 
moduri.                                        3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul socializării anticipative în integrarea 
socio-profesională.                         3 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de grup de referinţă.        4 puncte 
2. Menţionaţi două caracteristici ale eşantionării.                             6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup de similaritate sau de egali şi 

observație sociologică, 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 personalitatea influenţează alegerea 
rolurilor sociale, în cazul unui individ.                    4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia studiul relaţiilor sociale 
prezintă o mare importanţă pentru sociologie, aceasta putând fi, într-un anumit sens, 
definită ca ştiinţă a relaţiilor sociale, a interacţiunii umane în diferite colectivităţi.    6 puncte 

 


