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Examenul de bacalaureat național 2022 

Proba E.d) 

Sociologie 

             Varianta 1  

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) 

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de 

mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Funcția de status a familiei se referă la faptul că: 

a. cele mai importante statusuri ale persoanei sunt oferite de familie; 

b. orice persoană își găsește echilibrul afectiv în familie; 

c. protecția economică o asigură familia; 

d. familia îl ajută pe individ să se integreze în societate. 

 

2. Când grupul cunoaște statutul cercetătorului, iar acesta se implică în activități: 

a. observația este participativă neutră; 

b. observația este participativă deontologic internă; 

c. observația este deontologic externă; 

d. observația este participativă sub acoperire. 

 

3. Statusurile care presupun o anumită cheltuială de resurse sunt: 

a. statusuri atribuite; 

b. statusuri dobândite; 

c. statusuri înnăscute; 

d. statusuri care nu presupun un efort voluntar. 

 

4. Familia de tip poligam: 

a. este des întâlnită în unele state arabe și orientale; 

b. este des întâlnită în societatea contemporană românească; 

c. este familia în care autoritatea este exercitată de mamă; 

d. este definită prin coabitarea consensuală. 

 

5. Formarea reprezintă, în evoluția unui grup: 

a. etapa conflictuală, în care indivizii își negociază pozițiile în grup; 

b. etapa în care se stabilesc regulile de funcționare a grupului; 

c. etapa în care grupul funcționează pe baza regulilor agreate; 

d. etapa de început a grupului, în care relațiile sunt politicoase și protocolare. 

 

6. Grupurile de indivizi care au aceleași resurse materiale și aceeași influență socială: 

a. reprezintă grupurile de egali dintr-o școală; 

b. reprezintă grupuri de interese; 

c. desemnează clasele sociale; 

d. sunt grupuri de presiune. 
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7. Grila de interviu folosește, mai ales: 

a. opiniile subiecților; 

b. întrebări închise; 

c. întrebări capcană; 

d. întrebări deschise. 

 

8. Alegerea partenerului din interiorul grupului reprezintă: 

a. căsătoria endogamă; 

b. căsătoria monogamă; 

c. căsătoria exogamă; 

d. căsătoria poligamă. 

 

9. După gradul de reglementare, relațiile sociale pot fi: 

a. Conflictuale; 

b. de interdependență; 

c. formale și informale; 

d. de subordonare. 

 

10. Familia, căsătoria, adulterul sunt: 

a. instituții economice; 

b. instituții ale vieții private; 

c. instituții politice; 

d. instituții culturale. 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                       (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate metode de cercetare sociologică, 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. Experimentul  

  

b. Observația 

 

c. Ancheta sociologică 

 

d. Analiza documentelor sociale 

 

 

 

 

 

1. se referă la un test desfășurat în condiții 

controlate, pentru a examina validitatea unei 

ipoteze. 

 

2. utilizează cu precădere chestionarul și 

interviul pentru colectarea informațiilor. 

 

3. permite atât studierea evenimentelor sociale     

prezente, cât și a celor trecute. 

 

4. presupune un cumul de metode focalizate pe 

o problematică limitată. 

 

5. înregistrează atât comportamente individuale, 

cât și colective, în momentul desfășurării lor. 

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

Într-o accepțiune 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. 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 lipsa unei direcții 

ferme în grup și a unui lider autoritar determină ineficiența activității grupului.              3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul cercetării sociologice în îmbunătățirea 

vieții oamenilor și dezvoltarea comunităților.            3 puncte 

                         

SUBIECTUL al III-lea              (30 de puncte) 

Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de status atribuit. 4 puncte 
2. Menționați două caracteristici ale grupului primar. 6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de familie şi de grup de apartenență, 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 se desfășoară o relație socială informală. 

4 puncte 
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia societatea contemporană este 

o societate a organizațiilor.                                                                                        6 puncte 

 

 

 

 


