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Profilul umanist din filiera teoretică. 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte)  
A.  
a) câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-F           5x2p=10 puncte 
b) - transcrierea cuvântului/sintagmei care determină caracterul eronat al enunţului: de exemplu, 
producţie pentru autoconsum           5 puncte  
    - înlocuirea cuvântului/sintagmei astfel încât enunţul să devină adevărat: de exemplu, consum
                5 puncte  
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinţe ale existenţei mai multor partide 
politice într-o societate democratică           2x3p=6 puncte  
C. construirea unui enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie 
între căutarea unui loc de muncă şi mass-media         4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
A. formularea ideii principale a textului          4 puncte  
B.- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire 

textul (de exemplu: socializare, socializare primară)        2x1p= 2 puncte  
 - câte 2 puncte pentru precizarea înţelesului fiecărui concept menţionat            2x2p= 4 puncte 
C. explicarea modului specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text 
şi precizate la punctul B          10 puncte 

D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată     6 puncte 
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la semnificaţia fenomenului corupţiei în 

societatea contemporană            4 puncte  
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
1. precizarea înţelesului noţiunii de status dobândit        4 puncte 
2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupului informal  
                                      2x3p=6 puncte  
3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei 

                2x1p=2 puncte 
 - evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, ancheta, ca metodă de 

cercetare, poate avea ca scop cunoaşterea relaţiilor interpersonale, manifestate în cadrul 
grupurilor)             4 puncte  

 - coerenţa textului redactat           2 puncte 
 - încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte  
4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care grupul de referinţă devine grup de 
apartenenţă                                                                                                        6 puncte  
5. argumentarea succintă a afirmaţiei potrivit căreia  persoanele se conectează la sistemul social 
prin intermediul rolurilor                                                                                     4 puncte 


