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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Conținut: 26 de puncte
- valorificarea adecvată a textului dat
3 puncte
- câte 3 puncte pentru precizarea înțelesului fiecăruia dintre cele două noțiuni sociologice date
2x3p=6 puncte
- câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăreia dintre cele două teorii ale stratificării sociale
2x3p=6 puncte
- explicarea faptului că diviziunea de clasă este generată de inegalitatea economică: explicare
adecvată – 6p./ explicare parțial adecvată sau explicare adecvată, dar care nu se bazează pe
teoriile elaborate de către Karl Marx şi Max Weber – 3p.
6 puncte
- formularea punctului de vedere personal cerut
2 puncte
- argumentarea punctului de vedere formulat
3 puncte
Redactare: 4 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
1 punct
- calitatea organizării ideilor
3 puncte
 Se acordă 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor
subliniază ideile în succesiune logică.
 Se acordă 2 puncte pentru text parţial organizat, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică.
 Se acordă 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea unei structuri clare sau
pentru o prezentare superficială.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. - prezentarea caracteristicilor interacționismului simbolic: prezentare adecvată – 4p./ prezentare
superficială – 2p.
4 puncte
- prezentarea conceptului de interacțiune socială: prezentare adecvată – 4p./ prezentare superficială
sau prezentare adecvată, dar care nu ține cont de caracteristicile interacționismului simbolic – 2p.
4 puncte.
B. - prezentarea modelului mecanicist: prezentare adecvată – 4p./ prezentare superficială – 2p.
4 puncte
- argumentarea cerută: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare neconvingătoare,
superficială – 2p.
6 puncte
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C. ilustrarea situației date: exemplificare adecvată – 6p./ exemplificare parțială sau în care situația nu
este corelată vieții de licean – 4p./ prezentare teoretică, fără exemplificare – 2p.
6 puncte
D. detalierea modului în care, prin socializare, sinele învață să interpreteze valoarea simbolică a
gesturilor semnificative ale altora: prezentare adecvată – 6p./ prezentare corectă, dar care nu valorifică
rolului procesului de socializare – 3p./ prezentare superficială – 2p.
6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
- câte 3 puncte pentru prezentarea succintă a oricăror trăsături ale cunoașterii comune și ale
cunoașterii științifice
2x3p=6 puncte
- câte 4 puncte pentru construirea oricăror două ipoteze de lucru: formulare adecvată a ipotezei de
lucru, adecvată anchetei inițiate - 4p./ formulare inadecvată a ipotezei de cercetare, dar
concordantă anchetei inițiate - 2p.
2x4p=8 puncte
Notă: Punctajul maxim se acordă doar în situația în care ipotezele de lucru sunt formulate
utilizând modalități distincte.
- stabilirea explicită a universului cercetării
3 puncte
- menționarea oricărei modalități de eşantionare în alegerea grupului țintă
3 puncte
Notă: Punctajul se acordă doar în situația în care concurentul alege modalitatea de eșantionare în
contextul anchetei sociologice inițiate.
- construirea chestionarului cerut, astfel:
 câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăreia dintre cele trei grupe de întrebări cerute
(închise, deschise, de identificare)
3x2p=6 puncte
Note: În cazul întrebărilor închise este obligatorie precizarea răspunsurilor predeterminate.
Punctajul se acordă doar în situația în care întrebările sunt adecvate anchetei inițiate,
sunt clar și precis formulate, nu sunt construite pe negație, nu sunt tendențioase, nu
sugerează răspunsuri, nu conțin figuri de stil/termeni vagi/termeni excesiv de tehnici.
 adecvarea chestionarului la tipul de respondenți căruia i se adresează
2 puncte
 logica internă a chestionarului
2 puncte
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