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Examenul de bacalaureat național 2023 

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.Dacă o instituție monopolizează viața membrilor săi atunci aceasta este o instituție: 

a.protectivă 

b.autoritară 

c.totalitară 

d.asupritoare. 

 

2.Validitatea datelor este coreletă, de cele mai multe ori, cu: 

a.fidelitatea 

b.scalarea 

c.măsurarea 

d.testabilitatea. 

 

3.Membrii unui partid politic: 

a.constituie o organizație totală 

b.formează un grup mare, formal, secundar, deschis 

c.formează un grup mare, formal, primar, închis 

d.reflectă o organizație de binefacere. 

 

4.Rolul de soț/soție: 

a.poate fi deopotrivă un rol atribuit și dobândit 

b.poate fi deopotrivă un rol așteptat și performat 

c.este doar un rol așteptat 

d.este doar un rol dobândit. 

 

5.Experiența personală, ca factor care influențează procesul de socializare: 

a.nu este implicată în socialzarea secundară 

b.nu poate influența resocializarea 

c.are influență asupra socializării secundare și asupra celei negative 

d.are influență în socializarea primară și anticipatorie. 

 

6. Alege dintre următoarele ipoteza care îndeplinește condiția de a fi direct testabilă cu realitatea: 
a.Performanța școlară a unui licean reflectă nivelul său de motivație. 
b.Implicarea tinerilor în activități de voluntariat depinde de solidaritatea pe care o manifestă față  

de semenii lor. 
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c.Toate societățile au o structură socială. 

d.Persoanele care provin din familii dezorganizate sau care se caracterizează prin instabilitate 

emoțională au comportamente deviante. 

 

7.Observația structurată are ca principal instrument de cercetare: 

a.interviul 

b.chestionarul 

c.testul sociometric 

d.grila de observație. 

 

8.Socializarea care se realizează în primii ani de viață și se încheie în jurul vârstei de 7 ani: 

a.este o socializare primară și poate fi totodată anticipatorie și informală 

b.este un proces de socializare secundară pentru că nu se realizează prin intermediul școlii, ca 

agent principal de socializare 

c.este socializare primară și se realizează doar în familie 

d.este socializare continuă, deoarece va fi realizată apoi prin intermediul școlii. 

 

9.Provocarea unei situații controlate care să permită verificarea unei ipoteze cu privire la anumite 

aspecte sociale reprezintă: 

a.ancheta sociologică 

b.monografia 

c.experimentul sociologic 

d.observația sociologică. 

 

10.Coabitarea consensuală presupune: 

a.ca două persoane să locuiască în gospodăria părinților bărbatului sau femeii 

b.ca două persoane să trăiască în comun, ca o familie, însă în afara unei căsătorii formale 

c.alegerea partenerului din interiorul grupului 

d.ca un bărbat să se poată căsători cu mai multe femei. 

 

SUBIECTUL al II-lea                       (30 puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate concept privitoare la tipuri de grupuri sociale, 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.Grup temporar 

 

b.Grup de referință 

 

c.Grup închis 

 

d.Grup primar 

 

1.grup în care accesul este interzis altor membri 

din alte grupuri 

2.grup cu o formă prestabilită, relațiile și 

interacțiunile dintre membrii grupului 

realizându-se după anumite reguli scrise 

3.grup a cărui existență are loc în fenomene 

conjuncturale sau istorice 

4.grupul spre care individul aspiră sau la care se 

raportează 

5.grup mic, în care membrii comunică direct și 

au relații de tipul „față în față” 

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

Dezvoltarea fizică, intelectuală și afectivă, și cu atât mai mult conduitele sociale complexe, 

nu se realizează automat, ci prin învățare. Societatea, printr-o serie de mecanisme și agenți (familia, 

școala, mass-media ș.a.) transmite bagajul cultural existent noilor generații, pretinzându-le un 

anumit comportament - considerat normal în respectiva cultură. 

 

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 eșecul școlar se 

datorează unor disfuncții ale familiei.               3 puncte 

 4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul Bisericii ca instituție în societatea 

contemporană.                              3 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                (30 puncte) 

 

Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe: 

 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de observație sub acoperire.             4 puncte  

2. Menționați două caracteristici ale familiei contemporane.             6 puncte  

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de investigație sociologică şi metodă de 

cercetare 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 familia asigură funcția de socializare. 

         4 puncte  

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia indivizii devin conștienți de 

principiile de bază ale societății prin diferitele roluri sociale pe care sunt chemați să le 

performeze.                   6 puncte           


