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

 Varianta 7 
 
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. Írja át a vizsgalapra az alábbi kijelentések helyes válaszának megfelelő betűjét! Egy helyes 
válasz van. 
 

1.  A bűnözés egyik súlyos formája:  
a. zsebmetszés 
b. veszélyes drogok csempészése  
c. profitszerzés  
d. közcsend megzavarása  

 
2.  A spontán és szervezetlen jellegű nevelési hatások összességét:  

a. informális nevelésnek nevezzük 
b. formális nevelésnek nevezzük 
c. non-formális nevelésnek nevezzük 
d. szisztematikus nevelésnek nevezzük 

 
3.  A család gazdasági funkciója biztosítja:  

a. az utódok szocializációját  
b. a leszármazottak szolidaritását  
c. a társadalmi értékek átadását 
d. az anyagi szükségletek kielégítését  

 
4.  A formális szervezetek egyik jellegzetes sajátossága: 

a. spontánok és rugalmasak  
b. a tagjaik közti viszonyok érzelmeken alapulnak  
c. szabályalapúak 
d. véletlenszerűen jönnek létre  

 
5.  Egy demokratikus rendszerben a politikai pártok egyik sajátos funkciója: 

a. az állam és a civil szféra közötti közvetítés  
b. a hatalommal való visszaélés  
c. az egyéni érdekek támogatása   
d. a civil társadalom megkérdőjelezése  

 
6.  Az iskolai lemorzsolódás és a szülői szeretet hiánya előidézi: 

a. az iskolai teljesítményt  
b. a fiatalkori bűnőzést 
c. a szocializáció sikerét 
d. a hatékony kommunikációt 

 
18 pont 
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B. Nevesítse a hagyományos társadalomban, a családi megegyezés alapján történő 
házasságkötés két következményét.               6 pont  
C. Alkosson egy olyan szociológiailag helyes kijelentést, amelyik rávilágít a csonka család és a 
fiatalkori bűnözés közti kapcsolatra.               6 pont  
 
 
II. TÉTEL  (30 pont) 
 A szocializáció, a mechanizmusai és formái összessége által az emberi lény formálásának az 
alapját képezi. A szocializációs folyamat eredményeként az egyének azonosulnak a társadalmi 
szerepeikkel, interiorizálva az ezeknek megfelelő előírásokat és annak a környezetnek a 
szociokulturális elemeit, amelyikbe beleszülettek, és amelyikben élnek, beépítve ezeket a saját 
személyiségük struktúrájába. 
 
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 média afelé tart, hogy a fiatalok életében 

a családot helyettesítse.                                                         6 pont  
E. Mutassa be saját nézőpontját arra vonatkozóan, hogy a csoportok közti diszkrimináció egyik 

oka a társadalmi kategorizálás is lehet.                                                                           4 pont 
 
 
III. TÉTEL  (30 pont) 

Válaszoljon az alábbi kérelmekre! 
 
1. Határozza meg a népszámlálás fogalmát.              4 pont  
2. Nevezze meg a szociológiai ankét két jellemzőjét.           6 pont  
3. Mutassa be a informális csoport és kohézió közti összefüggést egy olyan fél oldalas 
összefüggő szövegben, amelyben a fogalmakat sajátos szociológiai értelmükben használja. 
                 10 pont  
4. Egy konkrét példa által szemléltesse, hogyan tudja a referencia csoport befolyása kiváltani a 
társadalmi státus változását.       .        4 pont  
5. Érveljen, körülbelül tíz soros terjedelemben, azon kijelentés mellett, mely szerint: az 

interperszonális kapcsolatok az egyéni megnyilvánuláshoz és strukturáláshoz szükséges 
környezetet hoznak létre.                6 pont  

 
 
 


