
 
 

ITEMI DE EVALUARE  

SOCIOLOGIE 

CLASA a XI-a  

Semestrul al  II - lea 

 
 
1. Sistemul de învăŃământ este un factor prin care se realizează: 

a. economia 
b. educaŃia 
c. discriminarea 

2. Care sunt funcŃiile sistemului de învăŃământ 
3. FuncŃia de instrucŃie şi educaŃie se numeşte funcŃie ................(internă sau externă) 
4. FuncŃia de selecŃie şi reproducere socială a culturii se numeşte funcŃie ................. 

(internă sau externă) 
5. După absolvirea unei forme de şcolarizare până la ocuparea unui loc de muncă, 

fiecare individ trece printr-un proces de ..............  
6. ScrieŃi o caracteristică a căutării informale a unui loc de muncă. 
7. Căutarea directă a unui loc de muncă se face sau nu prin intermediari? 
8. Căutarea indirectă a unui loc de muncă se face sau nu prin intermediari? 
9. Care pot fi „ajutoarele” (sursele) noastre atunci când căutăm un loc de muncă? 
10. DaŃi exemple de două calităŃi care se cer atunci când căutăm un loc de muncă. 
11. Ce ar trebui să ştie o persoană despre ea însăşi (autocunoaştere) atunci când caută 

un loc de muncă? DaŃi 2 exemple. 
12. În procesul de întocmire a unui dosar pentru găsirea unui loc de muncă, 

competenŃele profesionale sunt atestate prin ............. 
13. După ce am găsit un loc de muncă are loc procesul de ......... 
a. căutare 
b. integrare 
c. depresie 
14. Putem afirma că integrarea profesională într-o nouă slujbă este însoŃită şi de cea 

socială? 
15. Ce autor a folosit pentru prima dată termenul de „stat” 
16. Care principiu al statului corespunde cu explicaŃia dată? Calitatea puterii de afi 

supremă pe teritoriul naŃional. El conferă statului dretpul de a-şi fixa propriile regului, 
fără nici un amestec de afară, iar izvorul ei este voinŃa generală. 
o principiul consacrării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului  
o principiul guvernării reprezentative 
o principiul separării şi echilibrului dintre puteri.  
o Principiul suveraniŃăŃii naŃionale  
o principiul supremaŃiei constituŃionale  



17. Care principiu al statului corespunde cu explicaŃia dată? Montesquieu distinge 3 
puteri în stat putrea legislativă (emite legile), puterea executivă (aplică legile), puterea 
judecătorească (judecă diferendele, restabilind legalitatea). 
o principiul consacrării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului  
o principiul guvernării reprezentative 
o principiul separării şi echilibrului dintre puteri.  
o Principiul suveraniŃăŃii naŃionale  
o principiul supremaŃiei constituŃionale  
 
 
18. Care principiu al statului corespunde cu explicaŃia dată? Modalitatea de afirmare a 

suveranităŃii naŃionale. Poporul deleagă puterilor, legislativă, executivă şi 
judecătorească, dreptul de comandă. 
o principiul consacrării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului  
o principiul guvernării reprezentative 
o principiul separării şi echilibrului dintre puteri.  
o Principiul suveraniŃăŃii naŃionale  
o principiul supremaŃiei constituŃionale  
 
19. Care principiu al statului corespunde cu explicaŃia dată? Asigurarea dreptului la 

viaŃă şi integrare fizică şi psihică, la libertate şi apărare, la muncă. 
o principiul consacrării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului  
o principiul guvernării reprezentative 
o principiul separării şi echilibrului dintre puteri.  
o Principiul suveraniŃăŃii naŃionale  
o principiul supremaŃiei constituŃionale  
 
20. Care principiu al statului corespunde cu explicaŃia dată? Prevederea ca activităŃile 

statului să fie supuse valorii juridice. ConstituŃia fixează activitatea organelor de stat în 
limitele legii.  
o principiul consacrării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului  
o principiul guvernării reprezentative 
o principiul separării şi echilibrului dintre puteri.  
o Principiul suveraniŃăŃii naŃionale  
o principiul supremaŃiei constituŃionale  
21. Cum definiŃi religia? 
22. Care este nota comună a religiilor? 
23.Creştinismul este o religie................  
24. Scopul ultim al tuturor religiilor este.................. 
25. Ce cuprinde sistemul politic? BifaŃi dintre următoarele: 
- InstituŃii politice 
- RelaŃii politice 
- Idei politice 
- Norme şi valori 
26. Cine a realizat prima tipologie a regimurilor politice? (Socrate, Platon, Aristotel) 
27. Ce înseamnă autoritarism? 
28. Ce înseamnă totalitarism? 
29. Care este obiectivul final al oricărui partid politic? 
30. Partidele de opoziŃie sunt partidele  
a. aflate la putere 



b. nu sunt la putere 
c. nu sunt interesate să ajungă la putere 
31. Orice organizaŃie trebuie să aibă două trăsături importante. NumiŃi măcar una 

dintre acestea.  
32. DaŃi exemple de organizaŃii religioase 
33. DaŃi exemple de organizaŃii culturale 
34. DefiniŃi corupŃia. 
35. DaŃi exemple practice de corupŃie. 
36. Care au fost unele din cele mai mediatizate cazuri de corupŃie în societatea 

românească de după revoluŃie? 
37. În ce domenii poate exista discriminarea? 
38. Putem afirma că există şi discriminare pozitivă (favorabilă)? 
39. Este adevărat că putem defini sărăcia în funcŃie de fiecare Ńară în parte? 
40. Este adevărat că sărăcia „se învaŃă” în grupul social din care faci parte? 
41. Cum definiŃi devianŃa? 
42. DevianŃa negativă se referă la încălcarea normelor, dar devianŃa pozitivă se referă 

la.............. 
43. Putem afirma că o devinŃă va fi pedepsită întotdeauna şi în orice Ńară la fel? 
44. DaŃi exemple de infracŃiuni şi delicte. 
45. Ce reprezintă controlul social? 
46. numiŃi măcar una din funcŃiile controlului social. 
47. Care sunt mecanismele controlului social prin care se conservă integritatea 

normelor, se penalizează acŃiunile şi se încurajează conformitatea? 
48. Controlul social poate fi coercitiv (constrângere) sau psiho-social sau .............. 
49. Care este forma de control (coercitivă sau persuasivă) care dă cea mai bună 

eficacitate? 
50. Schimbarea socială poate fi macroscopică sau microscopică. ExplicaŃi una dintre 

acestea. 
 
 
 
 
 


