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Examenul de bacalaureat  2012 
Proba E. d) 

Proba scris ă la Sociologie  

 Varianta 1 
 
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. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket: 
 

1. A szervezetek egyik jellemzője a közös célokkal rendelkező és interakcióba lépő egyének 
jelenléte. 

2. A civil szervezetek lehetnek egyesületek vagy alapítványok. 
3. A házastársi  család a partner megválasztása révén jön létre  és alapja a házasságkötés. 
4. A kiterjedt család feltételezi a családi mag és több generációhoz tartozó rokonok meglétét.  
5. A barátság minden társadalmi csoport psziho-szociális légkörének meghatározó eleme.  
6. A városi környezetbeli modern családok legfontosabb gazdasági funkciója a saját 

használatra való termelés.  
 
a) Az első öt kijelentésnek megfelelő számot  írja le a vizsgalapra és jelölje I-vel, ha a 
kijelentés igaz, illetve H-fal, ha a kijelnetés hamis.                      10 pont 
b) A 6. kijelentésből másolja ki azt a fogalmat vagy fogalompárt, mely a kijlentést hamissá 
teszi, és helyettesítse egy olyan fogalommal vagy fogalompárral, mely a kijelentést igaz 
állítássá teszi.                            10 pont  

B. Pontosítsa két következményét több politikai párt jelenlétének egy demokratikus 
társadalomban!                6 pont  
C. Alkosson egy szociológiailag helyes kijelentést, amely kiemel egy viszonyt a 
munkahelykeresés és a tömegtájékoztatás  között!                       4 pont  
 
II. TÉTEL  (30 pont)_  
A szocializáció az élet első napjaival megkezdődik és életünk végéig tart. Az első években a 
gyereket a nyelv által az alapvető társadalmi összetevők világába vezetik be (normák, értékek, 
hit). Ezen a szinten elsődleges szocializációval állunk szemben. Ez egy olyan folyamat, mely 
során a személy a  hétköznapi társadalmi életben való részvétel alapinformációit és  alapvető 
készségeit sajátítja el, és kialakítja én-képét. Az elsődleges szocializáció ideje alatt  elsajátított 
társadalmi dimenziók a későbbiekben, a folyamatos szocializáció során új elemekkel 
egészítődnek ki. 
  

A. Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát!            4 pont  
B. Pontosítsa két szociológiai fogalom tartalmát, amelyre a fenti szöveg utal!        6 pont  
C. Magyarázza meg, hogyan lépnek interakcióba a szövegben jelölt, és a B pontban 

pontosított társadalmi élet összetevői!                      10 pont  
D. Érveljen a következő hipotézis mellett vagy ellen: a diszkrimináció saját előítéleteink által 

generált és vezérelt viselkedésmódot feltételez!                       6 pont                                                                        
E. Mutassa be saját nézőpontját a korrupció jelenségéről  a kortárs társadalomban!         4 pont
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III. TÉTEL  (30 pont)  

Válaszoljon a következő kérésekre:  

1. Határozza meg az elsajátított státus fogalmát!                        4 pont  
2. Sorolja fel két jellemzőjét az informális társadalmi csoportnak!          6 pont  
3. Mutasssa be, körülbelül féloldalas terjedelemben, melyben a fogalmakat sajátos 

szociológiai értelmükben használja, egy összefüggést, mely  az ankét és az 
interperszonális kapcsolat fogalma között áll fenn!                                          10 pont  

4. Konkrét példával mutassa be, ahogyan a referenciacsoport hovatartozási csoporttá válik!                                                   
                                                                                                       6 pont  

5. Érveljen röviden azon kijlentés mellett miszerint a személyek a szerepek által kapcsolódnak 
a társadalom rendszeréhez!                                                                                          4 pont  

 


