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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat 2023 

Proba E. d) 

Sociologie 
Varianta 1  

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate 

profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru 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 socializare a familiei constă în: 

a. Asigurarea descendenței cuplurilor 

b. Producerea bunurilor în gospodărie 

c. Transmiterea valorilor sociale 

d. Asigurarea securității afective 

 

2. Comunitatea morală sub care se reunesc sistemele de credințe și practici se numește 

a. Biserică 

b. Statul  

c. Familie conjugală 

d. ONG-uri 

 

3. Promovarea unor interese naționale, etnice și de grup este o funcție a: 

a. Familiei extinse 

b. Partidelor politice 

c. Statului autoritar 

d. Educației nonformale 

 

4. Uniunea consensuală este: 

a. Un menaj în care individualitatea se afirmă în deplină libertate 

b. Locul în care axul central al vieții de familie este cuplul 

c. Este un mod de a trăi împreună, în afara contractului căsătoriei 

d. O familie formată dintr-un părinte și un copil 

 

5. Instituția care presupune existența unui ansamblu statornic de relații între indivizi, 

respectiv existența unei societăți se numește: 

a. Familie nucleară 

b. Stat 

c. Biserică catolică 

d. Organizație non-guvernamentală 

 

6. Obiectivul societății civile este: 

a. Influențarea puterii 



Ministerul Educației 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

 

Probă scrisă la sociologie  Pagină 2 din 3  Varianta 1 

b. Cucerirea puterii 

c. Medierea între cetățeni și puterea politică 

d. Exercitarea puterii 

 

7. Activitatea de învățare derulată într-un cadru formal, dar în afara sistemului de învățământ, 

se numește: 

a. Educație formală 

b. Educație informală 

c. Educație nonformală 

d. Reeducare  

 

8. Prejudecățile sunt: 

a. Păreri preconcepute vis-a-vis de unele categorii de persoane 

b. Opinii care trădează sentimente de antipatie și dispreț 

c. Tratamente incorecte aplicate unor persoane, de exemplu, la presiunea celorlalți 

d. Abaterile de la norme și valorile societății 

 

9. Vorbim despre probleme sociale într-o societate atunci când avem: 

a. Un număr mare de indivizi școlarizați 

b. Un număr scăzut de divorțuri 

c. Un număr scăzut de avorturi spontane 

d. Un număr mare de fapte ilicite. 

 

10. Corupția presupune: 

a. 2 persoane – cea care corupe și cea care se lasă corupt 

b. Abandonul școlar 

c. Respingerea scopurilor propuse de societate 

d. Adaptarea conduitei la regulile grupului 

 

SUBIECTUL al II-lea                    (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, 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. Tehnică  

 

b. Metodă  

 

c. Observația  

 

d. Experimentul  

 

 

 

1.este un sistem de reguli sau principii de 

cunoaștere și de transformare a realității 

obiective 

2.este analiza acțiunii unor variabile 

independente asupra variabilelor dependente 

într-o situație controlată 

3.este o metodă de obținere a informațiilor 

sociale prin intermediul simțurilor 

4.este o tehnică de obținere în scop științifică a 

informațiilor 

5.este ansamblul regulilor pentru o acțiune 

eficientă 

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

Rezidentul marelui oraș are mai multe relații interpersonale ”secundare” cu oameni pe care 

nu-i cunoaște personal, cum sunt vânzătorii, șoferii de autobuz, funcționarii de bănci sau poștali 

etc. El intră în relații nepersonale, dar adesea funcționale. Chiar prieteniile de la locul de muncă 

nu se extind și în perioadele de timp liber. Normele comportamentale într-o comunitate mică sunt 

mai omogene și mai larg acceptate decât într-un mare oraș. 

 

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 dorința puternică 
de a face parte dintr-un anumit grup de referință poate genera frustrări.   3 puncte  
4. Prezentați un punct de vedere personal referitor la faptul că abandonul școlar poate fi cauză a 
delicvenței juvenile.          3 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea                   (30 de puncte)  

Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe:  
1. Precizați înțelesul noțiunii de conflict de status.      4 puncte  
2. Menționați două caracteristici ale relațiilor sociale informale.    6 puncte  
3. Evidențiați o corelație existentă între termenii de ipoteză și investigație sociologică, 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, modul în care mobilitatea socială este un efect al 
schimbărilor din structura socială.        4 puncte  

5. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, afirmația potrivit căreia relațiile interpersonale au un 
pronunțat caracter etic.         6 puncte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


