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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

Dragi elevi, 

Lucrarea de faţă vi se adresează, în primul rând, vouă, celor care aţi decis 
să susţineţi proba de bacalaureat la disciplina Sociologie. Vă felicit pentru 
decizia matură şi curajoasă pe care aţi luat-o şi vă ofer prin intermediul acestei 
cărţi oportunitatea unei pregătiri temeinice şi intensive a acestui examen. 

Cartea este structurată în două mari părţi:  
• Partea I – un set de 25 de teste care vă vor familiariza cu subiectul de 

examen şi vă vor permite atât aprofundarea cunoştinţelor, cât şi 
verificarea lor imediată, oferindu-vă ocazia să fiţi mereu conectaţi la 
informaţia din manual şi la aplicarea ei practică pe subiecte tip 
examen. 

• Partea a II-a – un set de răspunsuri care vă vor ajuta să vă auto-
evaluaţi, astfel încât să reuşiţi la examen să performaţi conform 
aşteptărilor. 

De asemenea, culegerea este însoţită de un Memorator de Sociologie,  
un instrument util în asigurarea unei baze teoretice solide, care vă va ajuta în 
înţelegerea unor fenomene sociologice de bază şi în abordarea corectă şi 
completă a testelor.  

Şi cum orice lucru pe care îl înţelegi devine plăcut, vă doresc ca prin 
rezolvarea acestor teste de sociologie să dobândiţi acea stare de bine care să vă 
facă să mergeţi la examen siguri pe voi şi cu relaxarea celui care, parafrazând 
celebra sintagmă grecească, „ştie că ştie”.  

Nu în ultimul rând, nutresc speranţa ca lucrarea de faţă să devină şi 
pentru colegii profesori un instrument util în pregătirea elevilor la Sociologie, 
având mereu conştiinţa faptului că orice lucru poate fi îmbunătăţit şi că dorinţa 
de mai bine ni se aplică tuturor, atâta vreme cât ne dorim acest lucru.  

Vă urez tuturor succes la Bac şi sper ca acest set de teste de Sociologie să 
vă ducă mai uşor spre nota 10 (zece)! 

Autoarea  
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PROGRAMA DE EXAMEN 

 
 
 

I. STATUTUL DISCIPLINEI 
În cadrul examenului de Bacalaureat, Sociologia are statutul de disciplină 

opţională, fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi speciali-
zare. 
 
II. COMPETENŢE DE EVALUAT 

• Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investi-
gare sociologică în analizarea unor fenomene şi procese sociale 

• Analizarea rolului şi stadiilor socializării 
• Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale 
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită pro-

blematică sociologică 
 
III .CONŢINUTURI 

1. Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării 
sociologice 

 Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instru-
mente ale investigaţiei sociologice 

2. Societatea şi viaţa socială  
 Structura socială: status şi rol; relaţii sociale; grupuri sociale; grupuri 

mici 
 Instituţii şi organizaţii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele 

politice, ONG-urile 
 Socializarea: rol, stadii  
 Probleme sociale (discriminarea, infracţionalitatea, conflictele sociale, 

corupţia, sărăcia) 
 
 
Notă: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare 
în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat se elaborează în baza prezentei 
programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. 
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TESTE PROPUSE 

 

TESTUL 1 
 

 SUBIECTUL I (30 puncte) 

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru 
fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1. Din punct de vedere sociologic, familia este o instituţie văzută ca: 
 a. microgrup; 
 b. macrogrup; 
 c. partid politic; 
 d. ONG. 
 
2. Principiul suveranităţii naţionale, ca principiu al statului democratic, se 
referă la: 
 a. domnia legii; 
 b. distincţia dintre cele trei puteri din stat; 
 c. dreptul statului de a se conduce singur şi a-şi fixa propriile reguli; 
 d. consacrarea drepturilor omului. 
 
3. Divorţul este o instituţie: 
 a. mult prea veche; 
 b. atipică; 
 c. spirituală; 
 d. socială. 
 
4. Practica prin care o persoană este dezavantajată în societate, din cauza 
apartenenţei acesteia la o minoritate sexuală, este o formă de: 

a. legalitate; 
b. altruism; 
c. consens; 
d. discriminare. 
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5. O formă gravă de infracţiune este: 
a. copiatul la un examen; 
b. traficul de droguri de mare risc; 
c. plagierea; 
d. depăşirea vitezei legale. 

 
6. Solicitarea de cadouri de către un medic pentru îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu este o formă de: 

a. dreptate; 
b. corupţie; 
c. întrajutorare; 
d. echitate. 
 

7. Un cuplu care doreşte să se căsătorească poate alege ca mod de a trăi 
împreună: 

a. divorţul; 
b. mariajul; 
c. uniunea consensuală; 
d. celibatul. 

 
8. Împiedicarea unei persoane de a se angaja într-o funcţie, din cauza faptului 
că este femeie, este un exemplu de: 

a. discriminare de gen; 
b. rasism; 
c. xenofobie; 
d. pedofilie. 

 
9. O comunitate de persoane care derulează constant activităţi de protejare a 
mediului îşi poate legifera, formaliza şi eficientiza munca, înfiinţând: 

a. o biserică; 
b. un grup informal; 
c. o societate comercială; 
d. o organizaţie nonguvernamentală. 

 
10. Unul dintre scopurile unui ONG este: 

a. stabilirea dreptăţii într-o societate; 
b. influenţarea deciziilor guvernamentale; 
c. subminarea deciziilor guvernamentale; 
d. lupta împotriva regulilor. 
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 SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la societăţile 
multiculturale, 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. Naţionalitate 
 

1. un tip de comunitate ai cărei membri vorbesc 
aceeaşi limbă, împărtăşesc aceleaşi sentimente, tra-
diţii, obiceiuri, reguli, au conştiinţa apartenenţei la o 
anumită colectivitate. 

b. Naţiune 
 

2. o colectivitate cu tradiţii culturale comune care are 
sentimentul identităţii ca subgrup în cadrul societăţii. 

c. Grup etnic 
 

3. grupare relativ numeroasă, delimitată teritorial, ai 
cărei membri au sentimentul apartenenţei comunităţii. 

d. Popor 4. credinţă sau gând despre un grup uman particular. 
 5. calitatea unui individ de a face parte dintr-o naţiune 

organizată în stat naţional. 
12 puncte 

 
B. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:  
Spaţiul social exprimă totalitatea grupurilor sociale, a poziţiilor lor, precum şi 
a raporturilor dintre ele. Distanţa socială, la rândul ei, poate creşte, ducând la 
izolare sau descreşte, favorizând fenomenul de integrare. 
 
Pornind de la textul dat, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
1. Formulaţi ideea principală a textului. 2 puncte 
2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţio-
nează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia 
integrarea unui individ în societate nu poate fi doar rezultatul deciziei sale.  

3 puncte 
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul procesului de so-
cializare în formarea personalităţii unui individ.  3 puncte 
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 SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) 

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
 
1. Precizaţi înţelesul noţiunii de prejudecată.  4 puncte 
2. Enumeraţi două consecinţe ale celibatului în plan social. 6 puncte 
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familie şi generaţie, 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, faptul că organizaţiile private au autono-
mie.   4 puncte 
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia un individ 
devine conştient de principiile de bază ale societăţii prin diferitele roluri 
sociale pe care este chemat să le performeze.  6 puncte 
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