
 

 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea la disciplina Sociologie 
în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011 

 
Introducere 
 
 Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 

bacalaureat – 2011, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, la examenul de 

bacalaureat 2011 elevii pot opta, în cadrul probei E. d), în conformitate cu filiera, profilul 

şi specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: filosofie, 

logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie. 

 Pentru disciplina Sociologie pot opta, în cadrul probei scrise E. d),  elevii care au 

absolvit liceul la profilul umanist din filiera teoretică. 

 
Structura probei scrise la disciplina Sociologie 
 
 Structura probei scrise la disciplina Sociologie cuprinde trei subiecte, fiecare a 

câte 30 de puncte. Subiectele vor conŃine itemi cu alegere duală, itemi cu răspuns scurt/ 

de completare, itemi tip întrebare structurată, itemi tip rezolvare de situaŃii problematice 

şi itemi tip eseu cu răspuns restrâns (minieseu). 

 Subiectele de bacalaureat nu vizează conŃinutul unui manual anume. Manualul 

şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi 

în vederea formării competenŃelor prevăzute de programa şcolară. 

 
CompetenŃe de evaluat la disciplina Sociologie 
 

• Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare 

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 problematică 

sociologică 
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Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Sociologie 
 

 

Ponderea diferitelor tipuri de comportamente evaluate în cadrul probei scrise a 

examenului de bacalaureat 2011, la disciplina Sociologie este ilustrată în tabelul de mai 

jos: 

 
      CompetenŃă 
 
Tip de 
comportament 

CunoştinŃe, abilităŃi/ deprinderi, atitudini 

Comportamente 
cognitive 

Cunoaştere ÎnŃelegere Aplicare Analiză –Sinteză Evaluare 

Pondere 20% 30% 15% 20% 15% 

 
  

 CompetenŃele de evaluat, înscrise în programa pentru examenul de bacalaureat 

2011 la disciplina Sociologie sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere 

raportul dintre competenŃă şi comportamentele cognitive corespunzătore, conform 

prezentării anterioare. 
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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba   E. d)   

Proba scrisă la Sociologie    
 

Profilul umanist din filiera teoretică     
MODEL 

 
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  
1. EducaŃia informală se desfăşoară prin intermediul instituŃiilor şcolare organizate. 
2. OrganizaŃiile nonguvernamentale au apărut ca alternativă la cele publice favorizând 

dezvoltarea societăŃii civile. 
3. Familia poate contribui la perpetuarea sau chiar la depăşirea unor standarde, atunci când 

aceasta îşi îndeplineşte funcŃia de socializare. 
4. InstituŃiile care monopolizează viaŃa membrilor lor se numesc instituŃii totale. 
5. DefiniŃia religiei, din perspectiva sociologiei, vizează funcŃia pe care aceasta o îndeplineşte 

în plan social. 
6. Extinderea democraŃiei a fost însoŃită de afirmarea partidelor politice şi de o diminuarea a 

interesului maselor pentru viaŃa politică. 
 
a) Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi notaŃi 
în dreptul ei litera A, dacă enunŃul este adevărat, sau F, dacă enunŃul este fals.  
                        10 puncte 
b) Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunŃului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să devină adevărat. 
                                           10 puncte 

 
B. PrecizaŃi două consecinŃe ale implicării organizaŃiilor nonprofit în promovarea unor cauze 
sociale.            6 puncte 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
partide politice şi sistemul politic democratic.       4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Problema distanŃei sociale dintre familie şi şcoală se pune atunci când cultura de origine a 
familiei diferă de cea a şcolii. Dacă există contradicŃie între cele două culturi, în general cea a 
familiei va continua să domine, făcând reuşita şcolară mult mai dificilă. 
   
A. FormulaŃi ideea principală a textului.        4 puncte 
B. PrecizaŃi conŃinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 

            6 puncte 
C. ExplicaŃi modul specific în care interacŃionează componentele vieŃii sociale vizate de text şi 

precizate la punctul B.                   10 puncte 
D. ConstruiŃi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în cazul 

infractorilor socializarea primară este deficitară.      6 puncte  
E. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a tradiŃiei în societatea 

contemporană.                                 4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
RăspundeŃi fiecăreia dintre următoarele cerinŃe: 

1. PrecizaŃi conŃinutul noŃiunii de observaŃie participativă.     4 puncte 
2. MenŃionaŃi două caracteristici ale grupului de apartenenŃă.     6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între noŃiunile de clase 

sociale şi stratificare socială, în calitatea lor de elemente constitutive ale vieŃii sociale. 
                      10 puncte 

4. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul primar influenŃează procesul de 
socializare.           6 puncte 

5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia omul modern este un însingurat.  4 puncte 
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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. d) 

Proba scrisă la Sociologie 
 
Profilul umanist din filiera teoretică 
  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
MODEL 

 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea 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-F, 2-F, 3-A, 4-A, 5-F         5x2p=10 puncte 
b) - transcrierea cuvântului/sintagmei care determină caracterul eronat al enunŃului: de exemplu, 
diminuare a interesului          5 puncte 
    - înlocuirea cuvântului/sintagmei astfel încât enunŃul să devină adevărat: de exemplu, creştere 
a interesului            5 puncte 

 
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinŃe ale implicării organizaŃiilor nonprofit 
în promovarea unor cauze sociale                                                                           2x3p=6 puncte 
 
C. construirea unui enunŃ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenŃieze o relaŃie 
între partide politice  şi sistemul politic democratic       4 puncte 

 
SUBIECTUL al  II-lea (30 de puncte) 

A.  formularea ideii principale a textului        4 puncte 
B.- câte 1 punct pentru menŃionarea oricăror două concepte la care face referire textul        2 puncte 

   - câte 2 puncte pentru precizarea conŃinutului fiecărui concept menŃionat   4 puncte 
C. explicarea modului specific în care interacŃionează componentele vieŃii 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. formularea unui punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a tradiŃiei în societatea 
contemporană .                     4 puncte 

 
SUBIECTUL al  III-lea (30 de puncte) 

1. precizarea conŃinutului noŃiunii de observaŃie participativă                   4 puncte 
2. câte 3 puncte pentru enumerarea oricăror două caracteristici ale grupului de apartenenŃă 
                                                                                         6 puncte 
3.- câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daŃi în sensul specific sociologiei 
                        2 puncte 
  - evidenŃierea unei corelaŃii existente între termenii daŃi                 4 puncte 
  - coerenŃa textului redactat                    2 puncte 
  - încadrarea în limita de spaŃiu precizată                   2 puncte 
4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care grupul primar influenŃează procesul de 
socializare                                                                       6 puncte 

   5. argumentarea succintă a afirmaŃiei potrivit căreia omul modern este un însingurat    4 puncte 
 


