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Proba scrisă la 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) 
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.  

1. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristică a 
organizaţiei. 

2. ONG-urile pot fi asociaţii sau fundaţii. 
3. Familia conjugală este constituită prin alegerea partenerului şi are ca fundament căsătoria. 
4. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaţii. 
5. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale este 

prietenia. 
6. În familiile moderne din mediul urban, principala funcţie economică este cea de producţie 

pentru autoconsum. 
 
a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 5, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi 
în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.  
                          10 puncte 
b) Pentru enunţul 6, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 
                        10 puncte 

B. Precizaţi două consecinţe ale existenţei mai multor partide politice într-o societate 
democratică.             6 puncte 
C. Construiţi un 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) 
Socializarea începe din primele zile de viaţă şi continuă de-a lungul întregii existenţe. În primii 
ani, copilul este introdus în elementele sociale de bază (norme, valori, credinţe) prin intermediul 
limbajului. La acest nivel, avem de-a face cu o socializare primară, care constă într-un proces 
prin care persoana dobândeşte informaţiile şi abilităţile esenţiale pentru a participa la viaţa 
socială cotidiană şi îşi formează eul. Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primară 
sunt completate cu elemente noi, pe parcursul unei socializări continue. 
 
A. Formulaţi ideea principală a textului.          4 puncte 
B. Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 

              6 puncte 
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text şi 

precizate la punctul B.                    10 puncte 
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia discriminarea 

presupune un comportament generat şi condus de propriile noastre prejudecăţi.  
                                                                                                   6 puncte 

E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia fenomenului corupţiei în 
societatea contemporană.                      4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de status dobândit.        4 puncte 
2. Menţionaţi două caracteristici ale grupului social informal.       6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă şi relaţii interpersonale, 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 grupul de referinţă devine grup de 
apartenenţă.                                                                                  6 puncte 

5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia persoanele se conectează la sistemul social 
prin intermediul rolurilor.                                                                                            4 puncte 

 


