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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Sociologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I     (30 de puncte) 
Conținut: 27 de puncte  
- valorificarea adecvată a enunțului dat          2 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea înțelesului fiecăreia dintre cele patru noțiuni sociologice date 

               4x2p=8 puncte 
- câte 3 puncte pentru specificarea fiecăreia dintre cele trei corelații date     3x3p=9 puncte 
- examinarea rolului cerut: analizarea nuanțată a rolului școlii în atingerea idealului educațional – 4p./ 

analizarea inconsistentă d.p.d.v. sociologic a rolului școlii în socializarea individului – 1p. 
   4 puncte 

- construirea argumentului cerut: scrierea unui argument pertinent, în care se respectă structura 
logicii argumentative și se deduce confirmarea/infirmarea ipotezei date – 4p./ scrierea unui 
argument inconsistent – 1p.           4 puncte 

 
Redactare: 3 puncte 
- încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată           1 punct 
- calitatea organizării ideilor             1 punct 
- demonstrarea abilităților de analiză și de argumentare          1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. caracterizarea noțiunii sociologice de familie, ca instituție socială: prezentare adecvată – 5p./ 
prezentare superficială – 2p.            5 puncte 
B. - definirea familiei tradiționale            4 puncte 
     - detalierea transformărilor din ultimele decenii care au marcat familia tradițională: prezentare 
adecvată din punct de vedere sociologic – 6p./ prezentare inadecvată sau prezentare adecvată, 
dar care nu surprinde transformări evidente – 2p.         6 puncte 
      - prezentarea familiei contemporane          4 puncte 
      - prezentarea influențelor societății actuale asupra familiei contemporane: prezentare adecvată – 5p./ 
prezentare superficială – 2p.            5 puncte 
C. ilustrarea situației sociale cerute: exemplificare adecvată, în care este prezentată oricare funcție a 
familiei, luată ca reper – 6p./ exemplificare care respectă doar parțial cerința sau exemplificare 
adecvată, dar în care situația nu a fost raportată la o funcție a familiei – 4p./ prezentare teoretică, fără 
exemplificare sau doar prezentarea oricărei funcții a familiei, fără ilustrarea situației sociale cerute – 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 2 puncte pentru precizarea semnificației oricăror cinci dintre criteriile utilizate de sociologi 

pentru a clasifica indivizii           5x2p=10 puncte 
- construirea oricărei ipoteze de lucru: formulare adecvată a ipotezei de lucru, adecvată 

cercetării inițiate - 3p./ formulare inadecvată a ipotezei de cercetare, dar concordantă cercetării 
inițiate - 1p.             3 puncte 

- stabilirea explicită a universului cercetării, prin eșantionarea rațională a grupului țintă  3 puncte 
Notă: Punctajul se acordă doar în situația în care concurentul utilizează corect modalitatea de 
eșantionare cerută. 

- construirea chestionarului cerut, astfel: 
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• 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        1 punct 
• logica internă a chestionarului            1 punct 


