Nume ______________________

Test de evaluare la Sociologie
Subiectul I

30 puncte

Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai
jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Socializarea ce se realizează în primii ani de viață și se încheie în jurul vârstei de șapte ani:
a. este socializare primară și se realizează doar în familie;
b. este socializare continuă deoarece va fi realizată apoi prin intermediul școlii;
c. este un proces de socializare secundară pentru că nu se realizează prin intermediul școlii, ca
agent principal de socializare;
d. este o socializare primară și poate fi totodată anticipatorie și informală.
2. Procesul de socializare ce durează pe parcursul întregii vieți a individului este:
a. o socializare continuă și exclusiv informală;
b. o socializare continuă și exclusiv formală;
c. o socializare secundară și anticipatorie;
d. o socializare continuă.
3. Educația ce se realizează prin intermediul unor instituții, altele decât cele din sistemul de
învățământ, reprezintă:
a. educație formală;
b. educație informală;
c. educație anticipativă;
d. educație non-formală.
4. Cel mai important agent de socializare primară este:
a. şcoala
b. grupul de prieteni
c. familia
d. Mass-media
5. Procesul prin care un individ se socializează pentru anumite roluri pe care nu le deține încă
reprezintă:
a. socializare negativă;
b. resocializare;
c. socializare continuă;
d. socializare pozitivă.

Subiectul al –II-lea
A. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:

40 puncte

1. Procesul prin care individul uman se formează ca fiinţă socială îl reprezintă
resocializarea.
2. Socializarea continuă ( a adultului) este cea care se desfășoară pe tot parcursul vieții
adultului.
3. Prima instituţie socializatoare este familia
4. Socializarea pozitivă corespunde comportamentului prosocial care include:
comportamentul de ajutorare, comportamental altruist, atracţia interpersonală, prietenia,
simpatia, încrederea, sacrificiul, cooperarea etc. în acest caz, se poate vorbi despre
conformism.
B. Competaţi următoarele enunţuri cu informaţia corectă:
1. Socializarea primară începe în timpul copilăriei timpurii și este realizată, în mod special
de către …………………………….
2. Socializarea este procesul prin care ființa umană achiziționează
propriul …………………………..
Subiectul al –III-lea

20 puncte

În coloana din stânga sunt enumerate tipologii ale relațiilor sociale ca relații interpersonale, iar în
coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana din stânga şi litera
corespunzătoare din coloana din dreapta.

1.

A. Tipologii ale relaţiilor sociale
După tipul partenerilor implicaţi

2. După modul în care afectează (asigură)
coeziunea socială
3. După gradul de reglementare
4. După durată, intensitatea trăirilor

B. Tipuri de relații sociale
a) relaţii de cooperare, relaţii de
subordonare/supraordonare, relaţii de toleranţă,
relaţii de competiţie, relaţii de marginalitate,
relaţii conflictuale
b) relaţii interindividuale,
relaţii între
individ şi grup, intergrupale
c) Profund, complet, fragmentare
d) relaţii informale, relaţii formale
e) Reciproce şi Motivate

BAREM DE CORECTARE
I. Câte 0,60 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. d
2. d
3. d
4. c
5. b

3 puncte
0,60 puncte
0,60 puncte
0,60 puncte.
0,60 puncte
0,60 puncte

II. A. Câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. F
2. A
3. A
4. A

2 puncte
0,50 puncte
0,50 puncte
0,50 puncte
0,50 puncte

II. B. Câte0, I0 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. familia
2. sistem propriu de valori , atitudini și comportamente

2 puncte
1 punct
1 punct

III. Câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect:

2 puncte

1234-

B
A
D
C

Oficiu

1 punct

Total:

10 puncte

