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Subiectul  1  

„Inegalităţile economice reprezintă o caracteristică persistentă a tuturor sistemelor sociale, 

cu excepţia societăţilor de vânători şi culegători, în care se produceau puţine bogaţii. Diviziunile 

de clasă formează miezul inegalităţilor economice în societăţile moderne. Clasa exercită o 

puternică influenţă în vieţile noastre. Dar activităţile noastre nu sunt complet determinate de 

diviziunile de clasă: mulţi oameni demonstrează un anumit grad de mobilitate socială.” (A. 

Giddens, Sociologie) 

Pe baza informaţiilor date: 

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte 

B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în 

text. 6 puncte 

C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text 

şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte 

D. Prezentați teoriile despre stratificarea socială elaborate de către Karl Marx şi de către Max 

Weber 10 puncte 

E. Ilustrați printr-un exemplu concret ipoteza potrivit căreia consolidarea clasei de mijloc este un 

indicator al dezvoltării unei societăţi 6 puncte 

F. Explicați ideea potrivit căreia egalitatea de şanse favorizează diminuarea inegalităţilor sociale, 

într-o societate democratic 4 puncte 

 

Subiectul 2  

În calitatea noastră de ființe sociale, facem parte din diferite grupuri. 

1.Definiți și caracterizați un grup social mare și un grup social mic, din care faceți parte 10 puncte 



  

2. Definiți grupurile formale și grupurile informale. Analizați și tipul de relații care există în cadrul 

grupurilor formale și al grupurilor informale(utilizați informații de la cap. Modele de relaționare)  

și prezentați un posibil conflict de rol în cadrul unui grup formal;  20 puncte 

3. Pe baza unui exemplu, precizați în ce condiţii un grup informal se poate transforma într-un grup 

formal.  10puncte 

 

Subiectul 3  

 

Scrieţi pe foaia de teză litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de 

mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns          10 puncte  

 

 

1. În funcţie de scopul ei, socializarea poate fi:  

a. continuă  

b. primară  

c. secundară  

d. anticipatorie  

 

2. Între statusurile atribuite este şi acela de:  

a. membru al unui partid politic  

b. cetăţean al ţării în care te naşti  

c. director al unei instituţii  

d. profesor 

3. În funcţie de tipul partenerilor implicaţi, relaţiile sociale pot fi: 

a. de cooperare  

b. de ordonare  

c. interindividuale 

d. informale 

4.  Care dintre afirmaţiile de mai jos este falsă: 

a. unui status îi pot corespunde mai multe roluri 



  

b. statusul este dinamic şi rolul este structural 

c. statusul poate fi atribuit sau dobândit 

d. există roluri aşteptate şi roluri performate 

 

 

 

 SUCCES !  


