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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 
Sociologie  

 Varianta 4 
Profilul umanist din filiera teoretică. 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

I TÉTEL  (30 pont) 
A. Az alábbi kijelentések helyes válaszának megfelelő betűjét írja át a vizsgalapra! Egy helyes 
válasz van.  

 
1.  Az élettársi viszony úgy is ismeretes, mint:  

a. cölibátus   
b. megegyezésen alapuló kapcsolat   
c. poligámia  
d. házasság    

 
2.  A politikai pártok sajátos célja:   

a. anyagi haszon szerzése   
b. a politikai hatalom megszerzése és befolyásolása   
c. profit szerzés   
d. informális státusz megszerzése   

 
3.  Azokat az intézményeket, mint a börtönök, kolostorok, kórházak, stb, amelyek tagjai 

életét monopolizálják, úgy ismerjük, mint:   
a. totális intézmények   
b. parciális intézmények  
c. globális intézmények   
d. községi intézmények    

 
4.  Az a gyakorlat mely során egy személyt a társadalom hátrányba helyez egy 

kisebbségi valláshoz való tartozása miatt, egyik formája a:   
a. társadalmi integrációnak  
b. korrupciónak  
c. diszkriminációnak   
d. normalitásnak  

 
5.  Ha valaki törvénytelen anyagokat forgalmaz, tette egy olyan cselekedet, amely:  

a. jótékonysági  
b. kívánt  
c. bűnőző  
d. kollegiális  

 
6.  Makrótársadalmi szinten a konfliktusok egyik  formája lehet:  

a. a státuszközi konfliktus 
b. az egyéni nézeteltérés 
c. a földmozgás  
d. a tömegmegmozdulás 

 
    18 pont 
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B.  Pontosítsa két következményét a civil szervezetek meglétének!                                       6 pont  
C. Alkosson egy szociológiailag helyes kijelentést, amely rávilágít egy kapcsolatra a szegénység 
és a kiskorú bűnőzés között!                  6 pont  
 

II. TÉTEL (30 pont) 
A  családon belüli szocializáció lényeges a gyermek társadalmi integrációjában. A családon 

belüli szocializáció kudarca negatív következményekkel jár úgy a közösségek, mint a társadalom 
szintjén. Megszokott körülmények között a családon belüli szocializáció konvergens a társadalom 
szintjén elfogadott normákkal és értékekkel. 
 
A. Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát! 4 pont 
B. Pontosítsa két szociológiai fogalom tartalmát, melyre a fenti szöveg utal!                       6 pont  
C. Magyarázza meg, körülbelül fél oldalas terjedelemben, hogyan lépnek interakcióba a szöveg 

által  jelölt és a B pontban pontosított fogalmak !          10 pont  
D. Érveljen a következő hipotézis mellett vagy ellen:  a szülői modellek egyikének hiánya 
diszkordáns szocializációhoz vezethet.                6 pont  
E. Mutassa be saját nézőpontját a generációk közti konfliktus társadalmi jelentőségéről a kortárs 
társadalomban!                   4 pont  
 
 

III. TÉTEL  (30 pont) 
Válaszoljon az alábbi kérelmekre! 
 
1. Határozza meg a szociológiai megfigyelés fogalmát!               4 pont  
2. Említse meg a kis csoport két jellemzőjét!           6 pont  
3. Mutasson be, körülbelül fél oldalas terjedelemben, melyben a fogalmakat sajátos szociológiai 

értelmükben használja, egy összefüggést a szocilológiai ankét és a az interjú fogalmai között!       
                  10 pont  
4. Konkrét példával mutassa be annak módját, ahogyan a szerepkonfliktus befolyásolhatja a 

megszerzett státuszt!                     4 pont  
5. Érveljen, körülbelül tíz soros terjedelemben, azon kijelentés mellett, miszerint: a társadalmi élet 

lényege a csoportos életben áll.              6 pont  
 


