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ARGUMENT

Dragi elevi,

Sunteți în plin proces de pregătire în vederea susținerii, la
potențialul vostru maxim, a examenelor naționale din anul școlar în
curs. Prin organizarea simulărilor județene, Inspectoratul Școlar
Județean Constanța a intenționat să vă pună la dispoziție, fiecăruia
dintre voi, atât oportunitatea de a vă familiariza cu rigorile
examenelor naționale, cât și cea de a exersa, testându-vă cunoștințele
și deprinderile acumulate până acum. Împreună în conștientizarea
importanței parcurgerii unui traseu profesional de succes, înțelegem
rolul pregătirii riguroase, identificării din timp a eventualelor lacune
acumulate și, mai ales, al posibilității de a regla rapid planul de
pregătire deja întocmit la nivelul fiecărei discipline de examen.

Prin volumul pe care vi-l propunem ne împlinim promisiunea de
a vă oferi un sprijin real pentru pregătirea examenelor naționale, atât
de importante în această etapă a parcursului vostru educațional. Fie
că sunteți elevi ai claselor a VIII-a, fie ai claselor a XII-a și a XIII-A
seral/frecvență redusă, în paginile revistei veți descoperi toate
variantele elaborate în cadrul grupurilor de lucru desemnate la
nivelul inspectoratului școlar, pentru simularea județeană a
examenelor naționale din acest an școlar.

Variantele de subiecte au fost formulate având drept reper
modelele de subiecte publicate de Ministerul Educației și evaluează
competențele și conținuturile din programele școlare în vigoare, pe
baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată.
Paleta generoasă a tipurilor de itemi de evaluare asigură o
chestionare profundă a cunoștințelor și a capacității voastre de
transfer și de aplicare. Baremele de evaluare și de notare prevăd
acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare



ARGUMENT

a cerințelor.
Suntem încredințați că acest proiect educațional, oferit vouă

cu titlu gratuit, sprijinit de colectivul revistei Casei Corpului
Didactic Constanța, Dynamis, va fi un instrument util în pregătirea
examenelor naționale care vă așteaptă!

Mult succes!

Inspector Școlar General,
Prof. Sorin MIHAI

Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. Loredana MANOLACHE
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Prezenta lucrare conține ______ pagini 

  
 

SIMULARE JUDEȚEANĂ 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU 

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Februarie 2022 
 

Limba și literatura română 
 
   

      
   
   

   
 

A   COMISIA DE EVALUARE   NOTA (CIFRE ŞI LITERE)   NUMELE ŞI PRENUMELE 
PROFESORULUI   SEMNĂTURA   

   

EVALUATOR I            
EVALUATOR II            
EVALUATOR III            
EVALUATOR IV            
NOTA FINALĂ             

   
B   COMISIA DE EVALUARE   NOTA (CIFRE ŞI LITERE)   NUMELE ŞI PRENUMELE 

PROFESORULUI   SEMNĂTURA   

   

EVALUATOR I            
EVALUATOR II            
EVALUATOR III            
EVALUATOR IV            
NOTA FINALĂ             

   
C   COMISIA DE EVALUARE   NOTA (CIFRE ŞI LITERE)   NUMELE ŞI PRENUMELE 

PROFESORULUI   SEMNĂTURA   

   

EVALUATOR I            
EVALUATOR II            
EVALUATOR III            
EVALUATOR IV            
NOTA FINALĂ             

  
  

  
Numele:.................................................................... 
............................................................................  
Inițiala prenumelui tatălui ....................................  
Prenumele:................................................................ 
............................................................................  
Școala de proveniență:..........................................  
............................................................................... 
Centrul de examen:...............................................  
Localitatea: ........................................................... 
Județul: .................................................................  
  

Nume și prenume asistent  Semnătura  
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                                     Toate subiectele sunt obligatorii.  

    
                                  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

    Timpul de lucru efectiv este de două ore.     

   
  
  
  

  
 

 
SUBIECTUL I                                              70 de puncte  
Citește cu atenție fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate:  

  

TEXTUL 1   
 
Copilo, pune-ţi mâinile pe genunchii mei.  
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
Aici orice gând e mai încet,  
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva. 
Aici se vindecă setea de mântuire 
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 
te aşezi pe un podmol* de lut. 
 
Uite, e seară.  
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 
ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
ca o cădere de fum din streşini de paie, 
ca un joc de iezi pe morminte înalte. 
 
                                               Lucian Blaga, Sufletul satului 
 
*podmol, podmoluri, s. n. (Pop.) (în context) Prispă (de pământ). ♦ Vatră de lut pe care este clădit cuptorul în 
unele case țărănești. 
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 TEXTUL 2    
  
           Satul trăieşte în mine într-un fel mai palpitant, ca experienţă vie. Sunt fiu de preot – toată 
copilăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescenţa, întâia tinereţe până la vârsta de douăzeci şi atâţia 
ani le-am petrecut, cu întreruperi impuse de nomadismul sezonier al şcolarului, la sat sau în nemijlocită 
apropiere, în orice caz în necurmat contact cu satul natal. Sufletul, în straturile cele mai ascunse ale 
sale, mi s-a format deci sub înrâurirea acelor puteri anonime, pe care cu un termen cam pedant m-am 
obişnuit să le numesc „determinante stilistice” ale vieţii colective. Ceea ce             şcoala românească 
sau străină au adăugat cred că n-a putut să altereze prea mult o substanţă sufletească modelată după 
nişte tipare cu atât mai efective, cu cât se impuneau mai inconştient şi mai neîntrerupt. Şcoala felurită, 
a noastră şi uneori mai puţin a noastră, mi-a înlesnit doar distanţarea contemplativă, care mi-a îngăduit 
să vorbesc cu oarecare luciditate despre realitatea sufletească a satului şi despre tiparele ei. Voi vorbi, 
prin urmare, despre satul românesc, nu ca un specialist, care şi-a potrivit în prealabil metodele în 
laborator şi porneşte pe urmă să examineze pe din afară un fenomen. Voi vorbi despre satul 
românesc din amintire trăită şi făcând oarecum parte din fenomen. Voi încerca în puţine cuvinte să 
actualizez mai ales ceea ce copilul ştie despre sat şi despre orizonturile acestuia. Copilăria petrecută la 
sat mi se pare singura mare copilărie. Cine nu priveşte în urma sa peste o asemenea copilărie, mi se 
pare aproape un condamnat al vieţii (cer scuze tuturor citadinilor de faţă pentru această afirmaţie!). 
Copilăria şi satul se întregesc reciproc, alcătuind un întreg inseparabil. S-ar putea vorbi chiar despre 
o simbioză între copilărie şi sat, o simbioză datorită căreia fiecare din părţi se alege cu un câștig. Căci, 
pe cât de adevărat e că mediul cel mai potrivit şi cel mai fecund al copilăriei e satul, pe atât de adevărat 
e că şi satul, la rândul lui, îşi găseşte suprema înflorire în sufletul copilului. 

  (,,Elogiu satului românesc'', Lucian Blaga, în ,,Recurs la patrimoniu'', Nr. 2, Anul XXVII)         
 

 
A.  

1. Notează două elemente ce aparțin arhitecturii tradiționale, raportându-te la textul 1.          2 puncte                                         

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

      
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 1.  
                                                                                                                                                   2 puncte 
Satul este făuritorul:  

a) veșniciei. 
b) gândului. 
c) mirosului de iarbă. 
d) jocului de iezi. 

 
   Răspunsul corect:  
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3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 2.                  2 puncte 
Lucian Blaga vorbește despre copilărie din perspectiva: 
     a)  unui fiu de preot. 
      b)  unui poet. 
      c)  unui specialist. 
      d)  amintirii trăite. 
 
   Răspunsul corect:  
       
 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 1.                  2 puncte 
Poezia Sufletul satului de Lucian Blaga evidențiază: 
     a)  un dialog cu o copilă. 
     b)  un tablou de natură specifică satului. 
      c)  vindecarea sufletului. 
      d)  nostalgia după spațiul sacru al satului. 
 
   Răspunsul corect:  
 
 
 

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 
bazându-te pe informațiile din cele două texte.                                                                       6 puncte                      
  

Enunțul  Corect  Incorect  
 Vocea lirică se adresează mamei.   
 Scriitorul își petrece copilăria în contact permanent cu satul natal.   
 Copilăria petrecută în spațiul rural e marea copilărie.   
 Copila crede că veșnicia s-a născut la sat.   
 Copilăria și satul nu alcătuiesc un întreg.    
 Satul e mediul propice copilăriei.   
   

 
6.  Prezintă, în două-trei enunțuri, semnificația figurii de stil din versurile: „Sufletul satului fâlfâie pe 
lângă noi,/ca un miros sfios de iarbă tăiată.”                                                    6 puncte 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
7. Prezintă, în 30 -70 de cuvinte, o temă comună celor două texte, valorificând câte un element de 
conținut.                                                                                                                               6 puncte  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
8. Crezi că spațiul rural este paradisul copilăriei? Justifică-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte, 
valorificând textul 2.                                                     6 puncte 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
9. Asociază poezia Sufletul satului de Lucian Blaga cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca 
lectură suplimentară, prezentând, în 50 - 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la 
câte o secvență relevantă din fiecare text.                                                                                 6 puncte 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
B.  

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.   
     Sunt corect despărțite în silabe cuvintele:   

a) se-zo-nier, ac-tua-li-zez;  
b) se-zo-ni-er, ac-tu-a-li-zez;  
c) se-zo-ni-er, ac-tua-li-zez;  
d) se-zo-nier, a-ctu-a-li-zez.  

 
               Răspunsul corect:                      

 

    2 puncte  

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.   
    Numărul de litere și de sunete al cuvintelor subliniate din secvențele: „Aici se 
vindecă setea de mântuire”; „Uite, e seară” este:  

a) 4 litere, 5 sunete; 1 literă, 1 sunet;  
b) 4 litere, 4 sunete; 1 literă, 2 sunete;  
c) 4 litere, 3 sunete; 1 literă, 2 sunete;  
d) 3 litere, 3 sunete; 1 literă, 1 sunet.  

   
   Răspunsul corect:                      
 

    2 puncte  
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 3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                    2 puncte    
 Seria care conține doar cuvinte formate prin compunere este: 

a) orice, mântuire. 
b) douăzeci, despre.  
c) zvâcnește, cădere. 
d) rar, înalte. 

 
Răspunsul corect:                      

 
  

 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                    2 puncte  
Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul „Copilăria petrecută la sat mi se pare 
singura mare copilărie” sunt: 
      a)  întâmplată, remarcabilă; 
     b)  produsă, valoroasă; 
     c)  trăită, adevărată; 
     d)  locuită, gigantică. 
        
             Răspunsul corect: 
 

 
 

5. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la perfect compus la perfect simplu: 
 „Şcoala felurită, a noastră şi uneori mai puţin a noastră, mi-a înlesnit doar distanţarea contemplativă, 
care mi-a îngăduit să vorbesc cu oarecare luciditate despre realitatea sufletească a satului şi despre 
tiparele ei.”.                                                                                                                             6 puncte                            
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 6.  Alcătuiește o propoziție afirmativă în care verbul „a vorbi” să se afle într-o construcție          
reflexiv-impersonală (a) și o propoziție negativă, în care verbul predicativ „a găsi” să se afle într-o 
construcție pasivă (b):                                                                                                                6 puncte  
_________________________________________________________________________________

a)_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b)_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7.   Scrie opinia ta despre copilărie sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții principale aflate 
în raport de coordonare copulativă.                                                                                           6 puncte 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
 

8.  Enunțurile următoare reprezintă gânduri despre poezie. Rescrie enunțurile, corectând greșelile de 
orice natură.                                                                                                                                 6 puncte 
     Întreabă-mă ce este poezia și-ți v-oi scrie versuri. Întreabă-mă ce înțeleg prin versuri și-ți voi recita 
pe Eminescu pe Alexandri, pe Arghezi, altfel nu voi știi să mă exprim în totalitate. A-și putea definii 
poezia ca muzică a sufletului. 
                                                 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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SUBIECTUL AL II-LEA                        ______________________ 20 de puncte  
  
Imaginează-ți că ai vizitat un muzeu al satului în aer liber. Redactează un text narativ, de cel puțin 150 
de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare din timpul vizitei, integrând o secvență explicativă și una 
dialogată. 
    Punctajul pentru compunere se acordă astfel:   

• conținutul compunerii - 12 puncte;  
• redactarea compunerii - 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor - 1 punct; coerența 
textului -1 punct; proprietatea termenilor folosiți - 1 punct; corectitudine gramaticală - 1 
punct; claritatea exprimării ideilor - 1 punct; respectarea normelor de ortografie -1 punct; 
respectarea normelor de punctuație - 1 punct; lizibilitate - 1 punct).   

  
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de  

cuvinte și dezvoltă subiectul propus.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Barem de evaluare și de notare 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Februarie 2022 

Limba și literatura română 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

                                                                                            
Simulare județeană 

Varianta 1 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 
calculează prin  împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I                                                                                       ____                  70 de puncte 
A. 

1. câte un punct pentru notarea elementelor: „podmol”, „streșini”.                              2 puncte 
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2 puncte 
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte 
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte 
5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri; 
notarea a două variante de răspuns pentru un enunț - 0 puncte               6 x 1punct = 6 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Prezentarea, în două-trei enunțuri, a semnificației unei figuri de stil din versurile (de exemplu: 
comparația „sufletul satului fâlfâie ca un miros sfios de iarbă tăiată” traduce caracterul sacru al 
unui spațiu pus sub semnul prospețimii sufletești, al pioșeniei etc.) 

- menționarea figurii de stil (comparație, epitet etc.)      2 puncte                                                                                                       
      - prezentarea semnificației figurii de stil identificate: adecvat și nuanțat - 2 puncte; parțial 
adecvat,  încercare de prezentare - 1 punct; lipsa adecvării la cerință - 0 puncte             2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe 
greșeli- 0 puncte                                                                                                        1 punct 
- încadrarea în numărul de enunțuri indicat.                                                              1 punct  

Enunțul Corect Incorect 
 Vocea lirică se adresează mamei.  x 
 Scriitorul își petrece copilăria în contact permanent cu satul natal. x  
 Copilăria petrecută în spațiul rural e marea copilărie. x  
 Copila crede că veșnicia s-a născut la sat.  x 
Copilăria și satul nu alcătuiesc un întreg.  x 

 Satul e mediul propice copilăriei. x  
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7. Prezentarea, în 30 -70 de cuvinte, a unei teme comune celor două texte, valorificând câte un 
element de conținut.                                                                                                            6 puncte 
- prezentarea unei teme comune celor două texte (de exemplu - nostalgia după spațiul sacru 
al satului, legătura/comuniunea omului cu satul)      2 puncte 

- prezentarea legăturii precizate: prezentare adecvată - 2 puncte; schematică, încercare de 
prezentare - 1 punct; lipsa prezentării - 0 puncte                                                          2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe 
greșeli - 0 puncte)                                                                                               1 punct 

- respectarea numărului minim de cuvinte      1 punct 
 

8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată (de exemplu: cred că spațiul rural e paradisul 
copilăriei, deoarece satul poartă cu el ecourile unui timp primordial; copilăra e timpul de aur al 
ființei, ce se prefigurează autentic într-un topos aflat aproape de sacralitate; așa cum reiese din 
textul lui Lucian Blaga, satul pulsează în ființa poetului, devenind expresie a unui paradis terestru 
ce își hrănește fecunditatea din simbioza cu vârsta de aur: „satul își găsește suprema înflorire în 
sufletul copilului”)                                                                                           6 puncte 
 
- menționarea răspunsului la întrebarea dată       1 punct 
- motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea 
textului dat - 3 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat - 2 puncte; tendință de 
generalizare, încercare de motivare, lipsă de valorificare a textului - 1 punct; lipsa motivării - 
0 puncte                                                                                                       3 puncte                                                                                                                            
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe 
greșeli - 0 puncte                                                                                                           1 punct 

    - încadrarea în limita de cuvinte indicată      1 punct 
 

9. Asocierea poeziei Sufletul satului de Lucian Blaga cu un alt text studiat la clasă sau citit ca 
lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori culturale comune (de exemplu: prețuirea 
spațiului rural, ocrotirea valorilor neamului, admirația față de lumea satului românesc etc.)
      6 puncte 
 
- identificarea valorii culturale în textul dat -                                                                         1 punct 
- precizarea unui alt text literar asociat fragmentului din Sufletul satului de Lucian Blaga,  
menționând titlul și autorul -                                                                                      1 punct 
- câte 1 punct pentru prezentarea valorii identificate prin referire la câte o secvență relevantă  
din fiecare text (adecvat - 1 punct; încercare de prezentare - 0 puncte) –  
                                                                                                                2 x 1 punct = 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe 
greșeli - 0 puncte) -                                                                                                       1 punct 
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat -                                                                         1 punct 
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B. 

1. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b      2 puncte 
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                                                     2 puncte 
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b      2 puncte 
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                          2 puncte 
5. Rescrierea fragmentului cu trecerea fiecărui verb de la perfect compus la perfect simplu 

(Şcoala felurită, a noastră şi uneori mai puţin a noastră, îmi înlesni doar distanţarea 
contemplativă, care îmi îngădui să vorbesc cu oarecare luciditate despre realitatea sufletească a 
satului şi despre tiparele ei.).                                                                                               6 puncte                                                                                                                      

- câte 1 punct pentru identificarea verbelor la perfect compus -            2 x 1 punct = 2 puncte; 
- câte 2 puncte pentru scrierea corectă a fiecărui verb la perfect simplu- 2 x 2 puncte = 4 puncte 

 
6. Alcătuirea corectă a celor două propoziții în care verbele indicate să se afle într-o construcție 

reflexiv-impersonală, respectiv, pasivă (de exemplu: În sat se vorbește despre biserica cea 
nouă.; Fericirea nu este găsită de oameni în bogăție.)    6 puncte 

- alcătuirea a două propoziții                       2 x 1 punct = 2 puncte 
- construirea corectă a tipului de propoziție cerut -                                            2 x 1 punct = 2 puncte 
- alcătuirea tipului de construcție cerut -                                                              2 x 1 punct = 2 puncte 
 
7. Scrierea frazei alcătuite din două propoziții principale, ce exprimă opinia despre copilărie (de 
exemplu - În opinia mea, copilăria este un timp de aur și reprezintă fundamentul formării ființei.)                                                                             
6 puncte 
- formularea frazei, astfel încât să conțină opinia despre copilărie 
- construirea frazei din două propoziții principale   2 puncte          

1punct

- respectarea raportului de coordonare copulativă  2 puncte 
- corectitudinea logică și gramaticală a frazei    1 punct     

8. Rescrierea corectă a enunțului dat, corectând greșelile de orice natură 
(Întreabă-mă ce este poezia și-ți voi scrie versuri. Întreabă-mă ce înțeleg prin versuri și-ți voi 
recita pe Eminescu, pe Alecsandri, pe Arghezi, altfel nu voi ști să mă exprim în totalitate. Aș 
putea defini poezia ca muzică a sufletului.): 
0 greșeli - 6 puncte; 1 greșeală - 5 puncte; 2 greșeli - 4 puncte; 3 greșeli - 3 puncte; 4 greșeli - 2 
puncte; 5 greșeli - 1 punct; 6 greșeli - 0 puncte    6 puncte 
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Notă! În evaluarea răspunsului se va ține cont de scrierea corectă a enunțului dat, întrucât în 
rescrierea acestuia elevul poate face și alte greșeli. 
 
SUBIECTUL AL II-LEA     (20 de puncte)  
Conținutul compunerii - 12 puncte 
- prezentarea unei întâmplări petrecute în timpul vizitei la un muzeu al satului: adecvat și 
nuanțat - 4 puncte; adecvat, schematic- 2 puncte; parțial adecvat, încercare de prezentare –  
1 punct; lipsa adecvării la cerință- 0 puncte                                                                     4 puncte 
- respectarea trăsăturilor tiparului narativ (de exemplu: succesiunea logică a evenimentelor, 
prezența  personajelor etc.) : în totalitate - 4 puncte; parțial, cu divagații - 2 puncte; lipsa tiparului 
narativ - 0 puncte                                                                                                               4 puncte 
- câte 2 puncte pentru includerea fiecărei secvențe textuale indicate (explicativă, dialogată) 

    2 x 2 puncte = 4 puncte 
Redactarea compunerii - 8 puncte 
- marcarea corectă a paragrafelor           1 punct 
- coerența textului: în totalitate - 1 punct; parțial - 0 puncte           1 punct 
- proprietatea termenilor folosiți: în totalitate - 1 punct; parțial - 0 puncte           1 punct 
- corectitudine gramaticală: în totalitate - 1 punct; parțial - 0 puncte           1 punct 
- claritatea exprimării ideilor: în totalitate - 1 punct; parțial - 0 puncte           1 punct 
- respectarea normelor de ortografie: 0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli - 0 puncte 

         1 punct 
- respectarea normelor de punctuație: 0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli - 0 puncte 

                          1 punct 
- lizibilitate                                                                                                              1 punct 

 
Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă 
doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.  

 
 Propunător: 

prof. Deniz TRIFAN, 
Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța 
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       Toate subiectele sunt obligatorii. 
        
       Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
       Timpul de lucru efectiv este de două ore.   

 
 
 
 
 
 

SUBIECTUL I                                      70 de puncte 
Citește cu atenție fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textul 1  
 

În clasa a II-a, la Limba română, l-am avut profesor pe Toma Dicescu, un dascăl tare bun, de 
modă veche. Era bătrân, în ultimul său an de învăţământ, pentru că în anul următor a ieşit la pensie. 
Mărunt şi gras, cu mustăţi şi cioc, cu ceas de aur purtat la vestă, Nea Tomiţă, cum îi ziceam noi, ne făcea 
lecţii frumoase. Era un om de o rară sensibilitate şi avea pentru scriitorii noştri clasici un adevărat cult. 

Ne-a impresionat în mod deosebit pe toţi elevii, fără excepţie, în ziua de marţi, 19 noiembrie 
1919. 

A intrat în clasă abătut şi cu ochii scăldaţi în lacrimi. De obicei, cum se suia pe catedră, se şi 
aşeza pe scaun, pentru că drumul pe scări, de la Cancelarie până la clasă, îl obosea nespus de mult. De 
data asta, însă, a rămas în picioare, făcându-ne semn să ne aşezăm. 

Văzându-i ochii înlăcrimaţi, ne-am gândit că i s-a întâmplat vreo nenorocire în familie. Dar era 
cu totul altceva. A tăcut câteva clipe, mişcându-şi buzele şi părând că vrea să-şi aleagă cuvintele. Apoi 
a rostit încet, ca şi când ne-ar fi împărtăşit o mare taină: 

- Băieți... am să vă dau o veste nespus de tristă... Marele nostru poet Alexandru Vlahuţă nu mai 
este în viaţă! 

Un freamăt se ridică din bănci. Vlahuţă era pentru noi, elevii, unul dintre cei mai mari poeţi pe 
care-i cunoşteam. Îl iubeam cu toţii şi era prietenul nostru încă din clasele primare, când îi învăţam 
poeziile pe dinafară. 

Toţi rezumaserăm în caietele de compunere povestirile din chinuita copilărie a micului meşter 
zugrav iconar Grigorescu... sau minunatele descrieri din „România pitorească" şi toţi ne amintirăm cu 
surâsul pe buze întâmplările pline de haz din viaţa isteţului şcolar-negustor Mogâldea. 

Cum?! Era cu putinţă oare ca acest iubit poet să moară? Nu ne venea să credem. 
- Să nu uitaţi, copii, vorbi mai departe nea Tomiţă: Vlahuţă a fost prieten şi a vieţuit ani şi ani 

alături de cei mai de seamă scriitori români... I-a cunoscut îndeaproape pe Eminescu, iar Delavrancea şi 
Caragiale au fost nedespărţiţii 1ui prieteni. […] 
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A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Întâmplarea aceasta ne-a mişcat mult şi ne-a făcut să ne fie şi mai drag decât până atunci bătrânul 

nostru dascăl de Limba română, care vădise un suflet ales. 
*Toma Dicescu nu ne da nicio compunere de făcut acasă, fără să nu ne dicteze planul minuţios întocmit 
în clasă, aşa că, oricât de slab ai fi fost la Limba română, era peste putinţă să nu scrii ceva pe caiet. 

Izbutisem să fac câteva compuneri şi teze bunicele, şi cu toate că mă avea în ochi de silitor la 
materia lui, Nea Tomiţă nu-mi pusese niciodată mai mult de opt, din pricina purtării. 

Totuşi, când de la Cancelarie s-a cerut o listă cu cei mai buni din clasă la Română, ca să-i înscrie 
la concursurile de la „Tinerimea Română", Nea Tomiţă m-a trecut şi pe mine, printre alţii, care aveau note 
mai mari de opt. 

       Grigore Băjenaru, Cișmigiu @Comp 

 

Textul 2  
  

Este esențial să ne concentrăm pe faptul că predarea și învățarea sunt două funcții diferite – două 
procese separate și distincte. O deosebire importantă e aceea că procesul de predare este susținut de către 
o persoană, în timp ce procesul de învățare se petrece în interiorul unei persoane. Pare evident? Desigur. 
Dar merită să ne gândim la asta. Deoarece dacă procesele de predare-învățare funcționează eficient trebuie 
să existe o relație unică între cele două părți – un fel de conexiune sau legătură între profesor și elev. 

Majoritatea cărții acesteia se ocupă de aptitudinile de comunicare pe care trebuie să le aibă 
profesorii pentru a crea aceste conexiuni. Aceste aptitudini esențiale de comunicare nu sunt foarte 
complexe – cu siguranță nu sunt greu de înțeles de către orice profesor – deși au nevoie de practică, precum 
orice fel de aptitudine, cum ar fi golful, schiatul, cântatul la un instrument muzical. Aceste aptitudini 
esențiale pentru comunicare nu presupun din partea profesorilor cerințe neobișnuite de a învăța filosofia 
educației, didactică sau principiile dezvoltării copilului. 

Dimpotrivă, aptitudinile pe care le vom ilustra se referă în primul rând la vorbire – ceva ce 
majoritatea dintre noi o facem cu ușurință. Deoarece vorbirea poate fi distructivă pentru relațiile 
interumane sau le pot întări, dialogul poate separa profesorii de elevi sau îi poate aduce împreună. Din 
nou, pare evident. Însă din nou merită să ne gândim la asta. Efectul pe care îl poate produce vorbirea 
depinde de calitatea discuției și de alegerea pe care o face profesorul în a utiliza cel mai potrivit dialog în 
funcție de fiecare situație în parte. 

Spre exemplu, să luăm lauda. Orice profesor știe cum să-i laude pe elevi. Cursul de eficientizare a 
profesorului pleacă de la acest lucru. Vom demonstra cum o modalitate de laudă îi poate face pe elevi să 
se simtă neînțeleși și ușor manipulați, pe când o metodă puțin diferită îi va face probabil pe elevi să te 
perceapă ca pe o persoană sinceră, căreia îi pasă cu adevărat. 

Thomas Gordon, Profesorul eficient 
 

1. Transcrie, din textul 2, doi termeni din câmpul lexical al școlii.                  2 puncte 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  

                                                     2 puncte  
Atitudinea elevilor față de profesorul de limba română este de: 

a) admirație. 

b) indiferență. 

c) respingere. 

d) teamă. 

Răspunsul corect: 
 

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 

                                                      2 puncte  

Profesorul eficient trebuie: 

a) să laude mereu elevii. 

b) să exerseze schiatul. 

c) să utilizeze vorbirea în toate situațiile. 

d) să fie o persoană sinceră, căreia îi pasă de elevi. 

            Răspunsul corect:                     
 

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  

                                                      2 puncte  

Autorul volumului România pitorească este: 

a) Toma Dicescu. 

b) Alexandru Vlahuță. 

c) Mihai Eminescu. 

d) Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

Răspunsul corect:  

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

Simulare județeană - Limba și literatura română                                                                                                 Varianta 2 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte.                                                             6 puncte  

Enunțul Corect Incorect 

Profesorul este în primul an de învățământ.   

Elevii își amintesc de întâmplările personajului preferat, 
Mogâldea. 

  

Băiatul a primit întotdeauna note mai mari de opt.   

Vorbirea este întotdeauna distructivă.   

Orice laudă îi face pe elevi să se simtă prețuiți.   

Aptitudinile de comunicare au nevoie de exersare.   

 
 

6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Toma Dicescu, identificată în 

fragmentul de mai jos, și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:  

Toma Dicescu nu ne da nicio compunere de făcut acasă, fără să nu ne dicteze planul minuţios 

întocmit în clasă, aşa că, oricât de slab ai fi fost la Limba română, era peste putinţă să nu scrii ceva pe 

caiet...”.                                                       6 puncte  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de 

conținut.                                                        6 puncte           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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8. Crezi că profesorul poate face învățarea mai ușoară? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte, 
valorificând textul 1.                                                     6 puncte 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din Cișmigiu@Comp de Grigore Băjenaru cu un alt text literar studiat la clasă sau 
citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire 
la câte o secvență relevantă din fiecare text.                                        6 puncte 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                             2 puncte 

Seria în care toate cuvintele conțin vocale în hiat este:  

a) esențial, predarea, eficient, trebuie.  

b) esențial, filosofia, eficient, trebuie. 

c) esențial, filosofia, eficient, dialog.  

            d) aceea, eficient, filosofia, dialog.    
  
            Răspunsul corect:                     
 

 2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                 2 puncte 
Seria care conține cuvinte în care numărul sunetelor este egal cu numărul literelor este: 

 a) conexiune, eficientizare. 

 b) alegerea, conexiuni.  

 c) alegerea, perceapă.  

 d) alegerea, cerințe. 
 
 Răspunsul corect:                     
 

           3. Transcrie sensul potrivit celui din text al cuvântului a ilustra din articolul de dicționar de mai jos: 

ILUSTRÁ, ilustrez, vb. I. 1. Tranz. A lămuri mai bine o problemă prin exemple, prin fapte, prin gesturi. ♦ 

A reprezenta (printr-un desen, printr-o imagine etc.). 2. Refl. A se remarca, a se distinge într-un anumit 

domeniu. 3. Tranz. A împodobi cu ilustrații o carte, un text etc. – Din fr. illustrer, lat. illustrare. 
                                             2 puncte 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Rescrie fragmentul următor, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime potrivite: 

Efectul pe care îl produce vorbirea depinde de calitatea discuției și de alegerea pe care o face profesorul.  

                       2 puncte 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5. Transcrie predicatele, precizând felul lor: 

Îl iubeam cu toţii şi era prietenul nostru încă din clasele primare, când îi învăţam poeziile pe dinafară. 
                                                                                                                                                             6 puncte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

6. Alcătuiește o propoziție negativă în care pronumele demonstrativ ,,acesta” să îndeplinească funcția 

sintactică de atribut.                                         6 puncte 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos: 

Exemplele de comunicare eficientă își propun __________________ (a crea, modul conjunctiv, prezent) 

situații de învățare activă. Profesorii pot experimenta noi modalități de interacțiune  cu 

____________________________(propriu, cazul acuzativ) elevi. Dialogurile _________________(bine, 

gradul superlativ relativ de superioritate) structurate sunt apreciate.                                                     6 puncte 

                                                                                                                          
 

7. Scrie opinia ta despre profesorul eficient sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în raport 
de coordonare copulativă.                              6 puncte 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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SUBIECTUL AL II-LEA                                                             20 de puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să îl caracterizezi pe profesorul                  
Toma Dicescu, personajul din textul 1.  
  În redactarea compunerii: 

- vei menționa două trăsături ale personajului;                4 puncte 
  - vei ilustra două modalități de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată;         6 puncte 

- vei corela o valoare transmisă prin acest personaj cu una importantă pentru tine, justificându-ți 
răspunsul.                                  2 puncte  

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  
 • conținutul compunerii – 12 puncte 
 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea 
exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de 
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).  
 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de 
cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Februarie 2022 

Limba și literatura română  
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

                                                                                                                             
 Simulare județeană – Varianta 2 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează 
prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                    70 de puncte 
 
A. 
1. câte un punct pentru notarea cuvintelor: „profesor”, „elevi”.     
                                                                     2 x 1p = 2 puncte 
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b           2 puncte 
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a            2 puncte 
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d           2 puncte 
5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/ incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri; notarea a două 
variante de răspuns pentru un enunț - 0 puncte            6 x 1punct = 6 puncte 
 

Enunțul Corect Incorect 
Profesorul este în primul an de învățământ.  X 
Elevii își amintesc de întâmplările personajului preferat, Mogâldea. X  
Băiatul a primit întotdeauna note mai mari de opt.  X 
Vorbirea este întotdeauna distructivă.  X 
Orice laudă îi face pe elevi să se simtă prețuiți.  X 
Aptitudinile de comunicare au nevoie de exersare. X  

 
6. Precizarea unei trăsături morale (de exemplu: conștiinciozitate, rigurozitate, pasiune pentru profesie) 
și a mijlocului de caracterizare (caracterizare indirectă);  secvență ilustrativă (de exemplu: „fără să nu 
ne dicteze planul minuţios întocmit în clasă”)        
                                                                                                                                             6 puncte        
– precizarea unei trăsături morale a personajului – 1 punct  
– precizarea mijlocului de caracterizare – 2 puncte  
– ilustrarea cu o secvență a mijlocului de caracterizare – 1 punct 
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 
0 puncte) – 1 punct 
 – încadrarea în numărul de enunțuri indicat – 1 punct 
 
7.  - prezentarea unei teme comune celor două texte  (de exemplu: școala, educația etc.)  
                                                              2 puncte 
     - prezentarea legăturii precizate: prezentare adecvată - 2 puncte; schematică, încercare de prezentare 
- 1 punct; lipsa prezentării - 0 puncte                                    2 puncte 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

Probă scrisă la limba şi literatura română                                                                                                                                                      Varianta 2 
 Barem de evaluare și de notare 

Pagina 2 din 3 
 

     - respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli 
- 0 puncte)                               1 punct 
     - respectarea numărului minim de cuvinte                          1 punct 
 
8.  - menționarea răspunsului la întrebarea dată               1 punct 
     - motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea 
textului dat - 3 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat - 2 puncte; tendință de generalizare, 
încercare de motivare, lipsă de valorificare a textului - 1 punct; lipsa motivării - 0 puncte  
                  3 puncte 
     - respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli 
- 0 puncte)                               1 punct 
     - încadrarea în limita de cuvinte indicată               1 punct 
 
9. Asocierea fragmentului din Cișmigiu@Comp de Grigore Băjenaru cu un alt text studiat la clasă sau 
citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori culturale comune.         
                                                                                      6 puncte 
 - identificarea valorii culturale în textul dat - 1 punct 
 - precizarea unui alt text literar asociat fragmentului din Cișmigiu@Comp de Grigore Băjenaru, 
menționând titlul și autorul - 1 punct 
 - câte 1 punct pentru prezentarea valorii identificate prin referire la câte o secvență relevantă din 
fiecare text (adecvat - 1 punct; încercare de prezentare - 0 puncte) - 2 x 1 punct = 2 puncte 
 - respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe 
greșeli - 0 puncte) - 1 punct 
 - încadrarea în numărul de cuvinte indicat - 1 punct 
 
B.  
1. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c            2 puncte 
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d            2 puncte 
3. transcrierea sensului corect: 1. Tranz. A lămuri mai bine o problemă prin exemple, prin fapte, prin 
gesturi. ♦ A reprezenta (printr-un desen, printr-o imagine etc.)                                                   2 puncte 
4. câte 1 punct pentru înlocuirea corectă a fiecărui cuvânt indicat cu sinonimul adecvat (de exemplu: 
dialogului, opțiunea)                                                                                                2 x 1 punct = 2 puncte 
 
5. Transcrie predicatele, precizând felul lor:                                                                                 6 puncte 

Îl iubeam cu toţii şi era prietenul nostru încă din clasele primare, când îi învăţam poeziile pe dinafară. 
 -transcrierea predicatelor (iubeam, era prietenul, învățam): 3 puncte;  
 - precizarea felului predicatelor:  3 puncte;  
(iubeam = predicat verbal; era prietenul = predicat nominal; învățam = predicat verbal) 
 
6. Alcătuirea unei propoziții negative în care pronumele demonstrativ ,,acesta” să îndeplinească funcția 
sintactică de atribut (Nu-mi plac ideile acestuia./Cartea de la acesta nu este pe gustul meu.)   6 puncte 
– 2 puncte pentru respectarea tipului de enunț cerut: propoziție negativă              2 x 1 punct = 2 puncte                               
 – 2 puncte pentru folosirea pronumelui demonstrativ cu funcția de atribut: pronumele demonstrativ 
„aceasta” să aibă funcția sintactică de atribut: 1 x 2 puncte = 2 puncte 
 – 2 puncte pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală)   
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7. Scrierea frazei alcătuite din două propoziții principale, în care se menționează opinia despre profesorul 
eficient (de exemplu: Profesorul eficient este un om apropiat de elevi și le insuflă dragostea pentru 
cunoaștere.)                                                                                                                                  6 puncte 
     - formularea frazei, astfel încât să conțină calitățile profesorului eficient: 1 punct 
      - construirea frazei din două propoziții principale: 2 puncte 
  - respectarea raportului de coordonare copulativă: 2 puncte 
  - corectitudinea logică și gramaticală a frazei: 1 punct 
 
8. – câte 2 puncte pentru completarea cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze (să creeze, 
propriii, cel mai bine)                         3 x 2 puncte = 6 puncte 
 
Subiectul al II-lea                                20 de puncte  
Conținutul compunerii – 12 puncte 
 − câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale personajului indicat  

                     2 x 2 puncte = 4 puncte  
− câte 3 puncte pentru ilustrarea a două modalităţi de caracterizare a personajului, prin câte o secvență 
comentată                              2 x 3 puncte = 6 puncte  

• câte 1 punct pentru numirea oricăror două modalităţi de caracterizare a personajului, utilizate 
în text                                2 x 1 punct = 2 puncte  

• câte 1 punct pentru ilustrarea fiecărei modalităţi de caracterizare menționate, prin câte un 
exemplu/o secvență                              2 x 1 punct = 2 puncte 

 • câte 1 punct pentru comentarea fiecărei secvențe date: comentare adecvată – 1 punct; încercare 
de comentare, lipsa comentării secvenței – 0 puncte – 2 x 1 punct = 2 puncte 
 − corelarea unei valori transmise prin personaj cu o valoare importantă pentru elev - 2 puncte  

• precizarea unei valori comune – 1 punct; lipsa menționării unei valori – 0 puncte  
• justificarea răspunsului – 1 punct; lipsa justificării – 0 puncte 

 
 Redactarea compunerii – 8 puncte  
– marcarea corectă a paragrafelor  - 1 punct  
– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte   
– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  
– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  
– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  
– respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte   
– respectarea normelor de punctuație: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1  
– lizibilitate: 1 punct  
Notă! În redactarea compunerii, nu se va trece un titlu.  
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de 
cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

Propunător: 
prof. Selma BOLAT, 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța 
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EVALUATOR I            
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............................................................................  
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............................................................................  
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Localitatea: ........................................................... 
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   Toate subiectele sunt obligatorii.  
    

    Se acordă 10 puncte din oficiu.  

   Timpul de lucru efectiv este de două ore.     
   
  
  
  

  
 
 

SUBIECTUL I                                              70 de puncte  
Citește cu atenție fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate:  

  

Textul 1   
 
În fiecare seară, de-un timp, stau cu mirare 
Și-ascult ce straniu cântă tumultuoasa mare. 
 
Atent îmi plec urechea și-ascult notele-i grele, 
Ascult, cătând pe-ncetul să mă deprind cu ele, 
 
Să-mi lămuresc ce-o doare când spumegă de ură, 
Ce vrea să spuie marea cu-nfricoșata-i gură. 
 
Dar apele-i țin taina, schimbând a ei cântare, 
Acum, parcă se joacă zvârlind mărgăritare, 
 
Și-acum, ca supt imperiul unei porunci secrete, 
Își părăsește jocul, și-n larmă de trompete 
 
Își trâmbiță mânia, iar miile-i de creste 
Le umflă în talazuri, în larguri dând de veste, 
 
Că cineva ascultă și-nseamnă cu mirare 
Ce poate să surprindă din larga ei cântare. 
                                               Dimitrie Anghel, Cum cântă marea 
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 Textul 2    
  
           Este Marea Neagră unică? Da, din numeroase motive. Punte între două continente, primește 
apele unor fluvii ale căror bazine hidrografice sunt aproape de zece ori mai mari decît marea însăși. 
Comunicarea sa cu oceanul planetar se face printr-un mic canal natural, cu o adâncime de zeci de metri, 
dar are adâncimi de peste 2.200 de metri. Ca să ajungă la forma sa actuală, Marea Neagră a avut o 
istorie geologică pe cât de lungă, pe atât de zbuciumată, fiind, acum aproape 100 de milioane de ani, 
parte din cel mai mare ocean care a acoperit planeta. Alături de Aral, Marea Caspică și Balaton, Marea 
Neagră este o relicvă vie a fostei mări care unea Oceanul Indian de astăzi cu Marea Nordului. Este o 
carte deschisă specialiștilor, sedimentele sale superficiale păstrând în ele istoria ultimelor cinci 
milioane de ani. Așa am putut afla, de exemplu, că Marea Neagră, acum mai bine de zece milenii, a 
fost un lac cu apă dulce. Cum nivelul mării era cu peste 100 de metri mai scăzut față de prezent, iar 
Bosforul încă era un deal mai înalt, în acest bazin se strângeau apele venite din topirea ghețarilor. 
Această perioadă de evoluție ca lac cu apă dulce i-a influențat destinul. După ce comunicarea cu 
oceanul planetar s-a reluat, prin îngustul și puțin adâncul Prag Bosfor, spre Marea Neagră au început 
să pătrundă apele Mediteranei. Fiind mai sărate și, deci, mai dense, acestea s-au dus direct spre partea 
mai adâncă a bazinului, formându-se această stratificare care nu mai permite curenți verticali de apă. 
Lipsa curenților verticali a dus, la rândul său, la consumarea totală a oxigenului din apele inferioare și, 
ca rezultat, a apărut Marea Neagră, în starea ei actuală: din zona abisală până aproape de 200 de metri 
adîncime, apele sunt lipsite de oxigen, un mediu în care nimic nu putrezește, dominat de prezența 
hidrogenului sulfurat. Acest mediu lipsit de oxigen este asemănător celor în care, în istoria geologică 
a Pământului, s-au acumulat marile zăcăminte de petrol și gaze. 
           Pătura de apă de la suprafață, groasă de cel mult 200 de metri, este și cea în care apele cu o 
concentrație mai redusă de săruri au suficient oxigen dizolvat ca să permită diverselor specii de 
organisme mai evoluate să trăiască și să se dezvolte. Aici, în acest strat de suprafață, sunt concentrate 
toate populațiile de pești și mamifere marine. Iar dintre acestea poate că cei mai fascinanți sunt 
sturionii, pești fosili cu o istorie mai veche de 200 de milioane de ani, care migrează din Marea Neagră 
spre izvoarele râurilor și fluviilor. 
            Marea Neagră este o mare aflată la răscruce de vânturi, cele mai rele venind dinspre nord-est, 
din Siberia. Pe Marea Neagră, furtunile se pot isca din senin și pot ajunge la mari intensități, în multe 
părți valurile celor mai puternice furtuni care au loc la o sută de ani ajungând la înălțimea unor blocuri 
de trei etaje. Iar furtunile și-au luat de multe ori tainul* în vieți, dovadă fiind epavele păstrate pe fundul 
mării de aproape trei milenii. Marea Neagră a găzduit în ultimele trei milenii nave venite din toate 
timpurile și civilizațiile, de la cele ale fondatorilor coloniilor grecești la cele romane, bizantine, dar și 
vikinge, genoveze și venețiene, până la transformarea sa în lac otoman. Ultimele secole redeschid 
marea navigației internaționale, navele rusești, britanice, franceze și germane străbătându-i și ele apele. 
Vin și războaiele, care ne taie istoricele legături cu Mediterana de Est, dar care lasă numeroase amintiri 
în apele Mării Negre – de la epave la câmpuri de mine, unele rămase până în prezent, uitate, dar 
neexplodate. 

         Adaptare după Adrian Stănică, ,,De ce e neagră Marea Neagră”,  
în Dilema Veche nr. 904, 5 – 11 august 2021 

*tain – parte care îi revine cuiva în urma unei repartizări, împărțeli. 
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    A.  
1. Transcrie, din textul 2, doi termeni din câmpul lexical al apei.                                            2 puncte 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

      
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 1.                  2 puncte 
Tema poeziei este: 
      a)  creația. 
      b)  natura. 
      c)  istoria. 
      d)  iubirea. 
 
   Răspunsul corect:  
       

 
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 2.                  2 puncte 
Marea Neagră este o relicvă vie a fostei mări care unea: 
     a)  Oceanul Indian cu Marea Nordului. 
      b)  Marea Marmara cu Marea Egee. 
      c)  Marea Roșie cu Marea Mediterană. 
      d)  Oceanul Atlantic cu Marea Nordului. 
 
   Răspunsul corect:  
       
 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 2.                  2 puncte 
În urmă cu peste zece milenii, Marea Neagră a fost: 
     a)  un fluviu. 
     b)  un lac. 
      c)  un pârâu. 
      d)  un ocean. 
 
   Răspunsul corect:  
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5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 
bazându-te pe informațiile din cele două texte:                                                                        6 puncte  
  

Enunțul  Corect  Incorect  
Marea învolburată creează neliniște.    

Cântecul mării ascunde o mare durere.   
 Marea Neagră primește apele unor fluvii ale căror bazine hidrografice 

sunt aproape de opt ori mai mari decât marea însăși. 

  

Marea Neagră are adâncimi de cel mult 2200 de metri.   

Cele mai puternice vânturi vin dinspre nord-est, din Siberia.   

Din zona abisală până aproape de 200 de metri adâncime, apele sunt 
lipsite de oxigen. 

  

   
 

6. Menționează, în două - trei enunțuri, două trăsături specifice descrierii literare prezente în poezia 

Cum cântă marea de Dimitrie Anghel.                                                       6 puncte 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
7. Prezintă, în 30 -70 de cuvinte, o temă comună celor două texte, valorificând câte un element de 

conținut.                                                                                                                               6 puncte  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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8. Crezi că marea poate trezi în sufletul omului sentimente și emoții profunde? Justifică-ți răspunsul 

în 50-100 de cuvinte, valorificând unul dintre cele două texte.                                                     6 puncte 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
9. Asociază poezia Cum cântă marea de Dimitrie Anghel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit 
ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 - 100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre acestea.  
                                                                                                                                                  6 puncte  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
   B. 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.   
      Conțin diftong toate cuvintele din seria:   

a) „fiecare”, „trei”.  
b) „doare”, „zbuciumată”.  
c) „urechea”, „mânia”.  
d) „straniu”, „numeroase”.  

 
               Răspunsul corect:                      

 

                            2 puncte  

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.   
      Seria care conține doar cuvinte compuse este:  

a) „răscruce”, nord-est”.  
b) „Marea Neagră”, „de la”.  
c) „înălțimea”, „grecești”.  
d) „asemănător”, „Oceanul Indian”.  

   
   Răspunsul corect:                      
    

                2 puncte  

  
 3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                    2 puncte   
 Seria care conține omonimele cuvântului ,,mare” este: 

a) Enunțul începe cu literă mare. Bunicii locuiesc la mare depărtare. 
b) Pe mare este furtună. Spectacolul a avut mare succes la public. 
c) Părinții i-au făcut o mare surpriză. Trenul se deplasează cu mare viteză. 
d) Jacheta îi vine mare. L-am ajutat pe fratele meu mai mare. 

 
Răspunsul corect:                      
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4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                       2 puncte  
Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul ,,Comunicarea sa cu oceanul planetar 
se face printr-un mic canal natural” sunt: 
      a)  legătura, îngust; 
     b)  știre, neînsemnat; 
     c)  relație, redus; 
     d)  informare, mărunt. 
        
             Răspunsul corect: 
 

 
5. Selectează pronumele din textul următor, precizând felul acestora:                                     6 puncte  
„Că cineva ascultă și-nseamnă cu mirare/Ce poate să surprindă din larga ei cântare.”. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 6. Indică valorile morfologice și funcțiile sintactice pe care le au cuvintele subliniate în fragmentul 
următor: „Și-ascult ce straniu cântă tumultuoasa mare”.                                                          6 puncte  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Completează enunțul în așa fel încât să obții o frază alcătuită din două propoziții aflate în raport de 
coordonare copulativă: Oamenii privesc marea.                                                                          6 puncte 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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8. Rescrie următorul enunț corectând greșelile de orice natură.                                                  6 puncte  
În mitologia Greacă, Poseidon era zeul mări. Deasemenea, el era considerat de vechi greci protector 
a navigatorilor. Acesta stârnea furtunile s-au făcea ca apele să devină liniștite.    
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

   
SUBIECTUL AL II-LEA                                                              20 de puncte  
  

Imaginează-ți că ai participat la un proiect pentru protejarea ecosistemului marin. Redactează o 
notă de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/a unui sentiment 
din timpul acestei experiențe, o secvență narativă și una descriptivă. Data redactării jurnalului este     
22 februarie 2022.   

 
    Punctajul pentru compunere se acordă astfel:   

• conținutul compunerii - 12 puncte;  
• redactarea compunerii - 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor - 1 punct; coerența 
textului -1 punct; proprietatea termenilor folosiți - 1 punct; corectitudine gramaticală - 1 
punct; claritatea exprimării ideilor - 1 punct; respectarea normelor de ortografie -1 punct; 
respectarea normelor de punctuație - 1 punct; lizibilitate - 1 punct).   

  
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de  

cuvinte și dezvoltă subiectul propus.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Februarie 2022 

Limba și literatura română 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

                                                                                            
Simulare județeană – Varianta 3 

  
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.  
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin 
împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.  

  
SUBIECTUL I                                                                                                                   70 de puncte   
A.  
1. câte un punct pentru notarea oricăror doi termeni din câmpul lexical al apei: „fluvii”, „ocean”, „lac” 

etc.)                                                     2 x 1p = 2 puncte  
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                                           2 puncte  
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a                       2 puncte  
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                       2 puncte  
5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri; notarea a două 

variante de răspuns pentru un enunț - 0 puncte                                 6 x 1punct = 6 puncte  
 

Enunțul Corect Incorect 
Marea învolburată creează neliniște.  
 

X  

Cântecul mării ascunde o mare durere. 
 

X  

 Marea Neagră primește apele unor fluvii ale căror bazine hidrografice sunt 
aproape de opt ori mai mari decît marea însăși. 

 X 

Marea Neagră are adâncimi de cel mult 2200 de metri. 
 

 X 

Cele mai puternice vânturi vin dinspre nord-est, din Siberia. 
 

X  

Din zona abisală până aproape de 200 de metri adîncime, apele sunt lipsite 
de oxigen. 

X  

  
6. Menționarea, în două - trei enunțuri, a două trăsături specifice descrierii literare prezente în 
poezia Cum cântă marea de Dimitrie Anghel.                                                                          6 puncte  
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– câte 1 punct pentru menționarea câte unei trăsături a descrierii literare (de exemplu: conturarea 
sugestivă a unui tablou din natură; viziunea subiectivă asupra aspectelor descrise; utilizarea figurilor 
de stil și a imaginilor artistice etc.)                                                  2 x 1 punct = 2 puncte 
  
– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecărei trăsături cu exemple din fragmentul dat. 
                                                                                                                              2 x 1 punct = 2 puncte 
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli - 

0 puncte)                                                                                                                                     1 punct  
– încadrarea în numărul de enunțuri indicat                                                                            1 punct 

  
7. Prezentarea unei teme comune celor două texte (de exemplu: marea/universul marin etc.)                                                

                                                                                                                                                6 puncte  
– precizarea unei teme comune – 2 puncte   
– câte 1 punct pentru prezentarea temei (prezentare adecvată prin valorificarea unui element de conținut 

din fiecare text – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte   
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli 

– 0 puncte) – 1 punct   
– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct   

 
8. Justificarea răspunsului în 50-100 de cuvinte, că marea poate trezi/nu poate trezi în sufletul omului 

sentimente și emoții profunde,  valorificând unul dintre cele două texte.                                6 puncte 
– menționarea răspunsului la întrebarea dată                   1 punct 
– motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea textului 

dat - 3 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat - 2 puncte; tendință de generalizare, încercare 
de motivare, lipsă de valorificare a textului - 1 punct; lipsa motivării - 0 puncte                     3 puncte 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 - 1 greșeli - 1 punct; 2 sau mai multe  greșeli 
- 0 puncte)                                                                                                                     1 punct 

– încadrarea în limita de cuvinte indicată                                                                          1punct  

9.Asocierea poeziei Cum cântă marea de Dimitrie Anghel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit 
ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 - 100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre acestea.   
                                                                                                                                                    6 puncte 
– precizarea unui alt text literar asociat textului Cum cântă marea de Dimitrie Anghel.            1 punct 
– câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat și nuanțat – 2 puncte; simpla 

precizare a asemănării/a deosebirii – 1 punct; lipsa precizării – 0 puncte        2 x 2 puncte = 4 puncte 
– respectarea normelor de ortografie, de punctuație și a numărului de cuvinte indicat (0 – 1 greșeli – 

1 punct; 2 sau mai multe greșeli sau nerespectarea numărului de cuvinte – 0 puncte)    
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 B.   
1. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d                                            2 puncte  
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                                  2 puncte  
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                                  2 puncte  
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a                                            2 puncte 
5. Selectarea pronumele din textul următor, precizând felul acestora: „Că cineva ascultă și-nseamnă 

cu mirare/Ce poate să surprindă din larga ei cântare.”                                                           6 puncte 
– câte un punct pentru selectarea celor trei pronume („cineva”, „ce”, „ei”)         3 x 1 punct = 3 puncte 
–  câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărui pronume („cineva” – pronume nehotărât; „ce” – 

pronume relativ: „ei” – pronume personal)                                                        3 x 1 punct = 3 puncte 
 
6. Precizarea corectă a valorilor morfologice și a funcțiilor sintactice: „ascult” – verb predicativ, 
predicat verbal; „tumultuoasa” – adjectiv propriu-zis, atribut/atribut adjectival; „mare” – substantiv 
comun, subiect;                                                                                                                               6 puncte  
– valorile morfologice - 3 x 1 punct = 3 puncte;  
– funcțiile sintactice - 3 x 1 punct = 3 puncte;  
 
7. Completarea enunțului în așa fel încât să se obțină o frază alcătuită din două propoziții aflate în 
raport de coordonare copulativă: Oamenii privesc marea.                                                         6 puncte 
– completarea enunțului în așa fel încât să se obțină o frază alcătuită din două propoziții –      2 puncte  
–  utilizarea coordonării copulative (de exemplu: Oamenii privesc marea și se bucură de farmecul ei.)                      

                                                                                                                                               2 puncte 
– corectitudinea logică și gramaticală a frazei obținute: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct                            
                                                                                                                                                     2 puncte  

Notă! Nu se acordă punctaj pentru împărțirea frazei în propoziții. Nu se depunctează lipsa împărțirii 
frazei în propoziții.  

 
Notă! Nu se acordă puncte dacă fraza conține mai mult de două propoziții. 

 
8. Rescrierea corectă a enunțului dat, corectând greșelile de orice natură (În mitologia greacă, Poseidon 
era zeul mării. De asemenea, el era considerat de vechii greci protector al navigatorilor. Acesta 
stârnea furtunile sau făcea ca apele să devină liniștite.)                                                             6 puncte 
0 greșeli - 6 puncte; 1 greșeală - 5 puncte; 2 greșeli - 4 puncte; 3 greșeli - 3 puncte; 4 greșeli - 2 puncte; 
5 greșeli - 1 punct; 6 greșeli - 0 puncte  
                                          

Notă! În evaluarea răspunsului se va ține cont de scrierea corectă a enunțului dat, întrucât în rescrierea 
acestuia elevul poate face și alte greșeli.  
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SUBIECTUL AL II-LEA     (20 de puncte)  
  
Conținutul compunerii – 12 puncte   
− prezentarea unei emoții/a unui sentiment din timpul participării la un proiect pentru protejarea 
ecosistemului marin: nuanțată – 3 puncte;  schematică –  2 puncte; încercare de prezentare –    1 punct   
                                                                                                                                                     3 puncte  
− adecvarea conținutului la cerință: în totalitate – 3 puncte; parțial, cu divagații – 1 punct         3 puncte     
− respectarea convențiilor specifice unui jurnal (notarea datei, relatarea la persoana I): în totalitate –  
2 puncte, parțial – 1 punct                                                                                                        2 puncte     
− câte 2 puncte pentru includerea în jurnal a fiecărui tipar textual indicat (narativ, descriptiv)    
   2 x 2 puncte = 4 puncte   
Redactarea compunerii – 8 puncte   
– marcarea corectă a paragrafelor  1 punct   
– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  1 punct   
– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  1 punct   
– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  1 punct   
– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte  1 punct   
– respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 
puncte  

1 punct   

– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte ncte 
     1 punct 

– lizibilitate  1 punct   
Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar 
în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

Propunător: 
prof. Daniela PENU, 

Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu-Dobrogianu” din Constanța 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Februarie 2022 

Matematică  
SIMULARE JUDEȚEANĂ 

SUBIECTUL I  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect               (30 puncte) 
 5p 1.  Rezultatul calculului 32 + 23 − 40 este: 

a)16 

b)13 

c)14 

d)12 

5p 

 
2. Dacă 

𝑎𝑎7 =
8𝑏𝑏, atunci 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 − 6 este egal cu: 

a) 15

b) 56

c) 50

d) 9

 5p 
3. Mulțimea soluțiilor reale ale inecuației 2𝑥𝑥 − 5 ≥ 7 este egală cu:
a) [1; +∞)

b) ) (1; +∞)

c) (−∞; 6)

d) [6; +∞)

5p 4. 6 robinete umplu un bazin în 15 ore. 10 robinete cu același debit vor umple același bazin în: 

a) 25 ore

b) 9 ore

c) 10 ore

d) 8 ore

 5p 
5. Patru elevi calculează suma numerelor: a=√75 −√48  ș𝑖𝑖 𝑏𝑏 = −2√8 + 5√2 și obțin rezultatele înregistrate
în tabelul următor: 

Dintre cei patru copii, cel care a calculat corect suma 
celor două numere este: 
a) Sara

b) Dana

c) Andrei

d) Alin

Sara √3 + √2

Dana √5

Andrei √27 + 3√6

Alin −9√2 + √3 
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 5p 
6. Ioana are 12 lei, iar Elena are cu trei lei mai mult. Afirmația „Dacă Elena ar mai primi 7 lei ar avea

dublul sumei Ioanei” este: 

a) Adevărat

b) Fals

SUBIECTUL  al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 puncte) 

 5p 1. În figura alăturată B este mijlocul segmentului AC, C este mijlocul segmentului AD și D

mijlocul segmentului AE. Știind că DC= 6 cm, atunci segmentul BE are lungimea egală cu: 

a) 15 cm

b) 27 cm

c) 18 cm

d) 21 cm

 5p 2. În figura alăturată dreptele a și b sunt

paralele. Valoarea lui x este: 

a) 56𝑜𝑜
b) 66𝑜𝑜
c) 46𝑜𝑜
d) 114𝑜𝑜

 5p 3. Punctul  𝐷𝐷 este mijlocul laturii 𝐵𝐵𝐵𝐵 a triunghiului 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵, iar

aria triunghiului este 24 𝑚𝑚2. Dacă 𝐺𝐺 este centrul de greutate 

al triunghiului 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵, atunci aria triunghiului 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐺𝐺 este: 

a) 3 𝑚𝑚2
b) 4 𝑚𝑚2
c) 6 𝑚𝑚2
d) 8 𝑚𝑚2
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 5p 4. 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷 și 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝐺𝐺 sunt pătrate cu laturile congruente.

Dacă ∢𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺 = 400, atunci ∢𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 are măsura egală cu: 

a) 200
b) 250
c) 300
d) 400

 5p 5. Paralelogramul ABCD are AB=6 cm și BC=10 cm și ∡𝐷𝐷 = 600  . Dacă bisectoarea unghiului

DAB intersectează BC în E, atunci perimetrul 

trapezului AECD este egal cu: 

a) 24 cm

b) 20 cm

c) 26 cm

d) 32 cm

 5p 
6. Piramida VABC, are baza un triunghi echilateral de arie 36√3 cm2 și muchiile laterale congruente.

Dacă ∡𝑉𝑉𝐴𝐴𝐵𝐵 = 300, atunci suma muchiilor laterale este: 

a) 12

b) 12√3

c) 36

d) 18

SUBIECTUL  al III-lea 
Scrieți rezolvările complete (30 puncte) 
 5p 1. Mihai a citit o carte în trei zile. În prima zi a citit 40% din numărul total de pagini, a doua zi 

a citit 40% din numărul de pagini rămase, iar în cea de-a treia zi a citit 90 de pagini. 

(2p) a) Verifică dacă numărul paginilor cărții poate fi 150.  
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(3p) b) Determină câte pagini are cartea pe care a citit-o Mihai. 

 5p 2. Se consideră expresia 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = (4𝑥𝑥 + 1)(4𝑥𝑥 − 1) + (𝑥𝑥 + 3)2 − (4𝑥𝑥 − 3)2 − 26𝑥𝑥
 (2p) a) Arată că  𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 1 

(3p) b) Determină numărul natural n pentru care 𝑎𝑎 = 𝐸𝐸�√5� − 𝑛𝑛√5 + 5 este număr natural. 
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 5p 3. Se consideră numerele reale  ( )2218428 −+=a    și 
2

1

50

10

18

6

2

4
⋅







−+=b   . 

(2p) a) Arătaţi că 2882 =a . 

(3p) b) Determinaţi cel mai mic număr natural n pentru care numărul  
2

ban
N

⋅⋅
=  este pătratul 

unui număr natural nenul. 

 5p 4. În figura alăturată, 𝑇𝑇1𝑇𝑇2 este o tangentă comună a

celor două cercuri, 𝑂𝑂1𝑇𝑇1 = 2 cm, 𝑂𝑂2𝑇𝑇2 = 3 cm și𝑇𝑇1𝑇𝑇2 = 12 cm. Se consideră punctul 𝑁𝑁 ∈ 𝑂𝑂1𝑇𝑇1 astfel

încât 𝑇𝑇1este între 𝑂𝑂1 și N, iar 𝑇𝑇1𝑁𝑁 = 3 cm.

(2p) a) Arată că 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑂𝑂2𝑁𝑁 este dreptunghi. 
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(3p) b) Calculează lungimea segmentului 𝑂𝑂1𝑂𝑂2 . 

 5p 5. În triunghiul echilateral ABC cu  latura egală cu
6 3 cm, punctul M este mijlocul laturii BC. Fie D 

simetricul punctului A faţă de B, { }DM AC P∩ = şi N 
este mijlocul segmentului AP. 

(2p) a)    Arată că 030ADC = .    
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(3p) b) Calculează lungimea segmentului BN. 

 5p 6. Dreapta QA este perpendiculară pe planul pătratului

ABCD. Pe laturile AB, BC și CD se consideră punctele  M, N 

și respectiv P, astfel încât MB=NC=PD.  

(2p) a) Demonstrează că ( )MC QAP
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(3p) b) Arată că ( )DN QAP⊥ .
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SUBIECTUL I                                                                                                                        (30 puncte) 

1. a)  5p 

2. c)  5p 

3. d)  5p 

4. b)  5p 

5. a)  5p 

6. b)  5p 

 

SUBIECTUL al II-lea                   (30 puncte) 

1. d)  5p 

2. c)  5p 

3. b)  5p 

4. a)  5p 

5. c)  5p 

6. b)  5p 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 puncte) 

1. 

 

  

 

 

 

 

𝒂𝒂)
40100 ∙ 150 = 60 pagini a citit in prima zi, 150-60=90 pagini  40100 ∙ 90 = 36 pagini a citit a doua zi ⇒90 - 36= 54 ≠ 90 ⇒ numărul paginilor cărții nu 

poate fi 150 

1p 

 

1p 

b) Fie x numărul de pagini, 40100 ∙ 𝑥𝑥 =
2𝑥𝑥5  pagini a citit în prima zi 40100 ∙ �𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥5 � =

6𝑥𝑥25 pagini a citit a doua zi 𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥5 − 6𝑥𝑥25 = 90 ⇒x = 250 pagini are cartea 

1p 

 

1p 

1p 

2. 

 

 

a) (4𝑥𝑥 + 1)(4𝑥𝑥 − 1) + (𝑥𝑥 + 3)2 = 16𝑥𝑥2 − 1 + 𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 + 9 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 16𝑥𝑥2 − 1 + 𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 + 9− 16𝑥𝑥2 + 24𝑥𝑥 − 9 − 26𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 1 

1p 

1p 

b) 𝐸𝐸�√5� = 4 + 4√5 𝑎𝑎 = 4 + 4√5 − 𝑛𝑛√5 + 5 = 9 + √5(4− 𝑛𝑛) 𝑎𝑎 ∈ 𝑁𝑁,𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 ⇒ 4− 𝑛𝑛 = 0⇔  𝑛𝑛 = 4 

1p 

1p 

1p 

3. 

 

a) a = 8√2 + 4 (3√2 − 2√2 ) = 8√2 + 12√2 − 8√2  = 12√2   

      a2 = 288 

1p 

1p 
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b)   
4 6 10 1 4 6 10

2
2 6 102 3 2 5 2 2

 + − ⋅ = + − = 
 

 

   32212
2

2212

2
3 ⋅⋅=⋅⋅=

⋅⋅
=

⋅⋅
= nn

nban
N  

N pătrat perfect, n ∈N*, n cel mai mic ⇒ 632 =⋅=n  

1p 

 

1p 

 

1p 

4. 

 

 

 

  

a)  𝑂𝑂1𝑁𝑁 ⊥ 𝑇𝑇1𝑇𝑇2,  𝑂𝑂2𝑇𝑇2 ⊥ 𝑇𝑇1𝑇𝑇2 și 𝑁𝑁𝑇𝑇1 = 𝑂𝑂2 𝑇𝑇2 = 3 cm ⟹ 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑂𝑂2𝑁𝑁 –paralelogram 

     
𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑂𝑂2𝑁𝑁 – paralelogram∢𝑁𝑁𝑇𝑇1𝑇𝑇2 = 900

 

� ⟹ 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑂𝑂2𝑁𝑁 – dreptunghi 

1 p 

 

1 p 

b) 𝑇𝑇1𝑇𝑇2𝑂𝑂2𝑁𝑁 – dreptunghi ⟹𝑁𝑁𝑂𝑂2 = 𝑇𝑇1𝑇𝑇2 = 12 cm,  𝑂𝑂1𝑁𝑁 = 2 + 3 = 5 cm 

    În ∆ 𝑂𝑂1𝑁𝑁𝑂𝑂2,∢𝑁𝑁 = 900: 𝑂𝑂1𝑂𝑂22 = 𝑂𝑂1𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁𝑂𝑂22 

    𝑂𝑂1𝑂𝑂2 = 13 cm  

1 p 

1 p 

1 p 

5. 

  

 

 

 

 

a) CB mediană,  dreptunghic
2

AD
BC ADC= ⇒ ∆ în C 

0 090 30ADC A= − =   

1p 

 

1p 

b) BN linie mijlocie în ,
2

DP
ADP BN BN DP∆ ⇒ =   

, 2 3BN MP BM MC NP PC AN= ⇒ = = =  

∆DCP, ∢𝐶𝐶 = 90𝑜𝑜⇒ DP=4√21 cm ⇒ 2 21BN cm=  

1p 

 

1p 

1p 

6. 

 

 

a) Arată că AMCP-paralelogram 

( ) ( ) ( ), ,MC AP AP QAP MC QAP MC QAP⊂ ⊄ ⇒   

1p 

1p 

b)  DAP CDN DAP NDC∆ ≡ ∆ ⇒ =   

0 090 90DAP APD NDP APD AP DN+ = ⇒ + = ⇒ ⊥     

( ) ( ),QA ABC DN ABC QA DN⊥ ⊂ ⇒ ⊥  

{ } ( ), ,DN AP DN AQ AP AQ A DN QAP⊥ ⊥ ∩ = ⇒ ⊥  

 

 

1p 

 

1p 

1p 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

FEBRUARIE 2022 

MATEMATICĂ  
SIMULARE JUDEȚEANĂ 

 

 
SUBIECTUL I  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                   (30 puncte) 
 5p 

  

 

 

 

 

1. Rezultatul calculului (+18): (−3) + 2 este egal cu: 

a) – 4 

b) 8 

c) – 8 

d) 4 

 5p 

  

 

 

 

 

2. Un obiect care costă 2800 lei se scumpește cu 10%. Prețul obiectului după scumpire este egal 

cu: 

a)  2520 lei 

b) 2772 lei 

c) 3080 lei 

d) 2828 lei 
 

 5p 

  

 

 

 

 

3.  Media aritmetică a numerelor 2 − √3 și 2 + √3 este egală cu: 

a) 1 

b) 2 

c) 2√3 

d) 3 

5p 4. Suma numerelor 0, (4) și 0,2(3) este egală cu: 

a) 
2130 

b) 
190 

c) 
19 

d) 
6190 

 

 5p 

  

 

 

 

 
 

5. Dacă �2√3 + 3�2 = 21 + 𝑝𝑝√3, atunci valoarea lui p este egală cu: 

a) 6 

b) 12 

c) 0 

d) √3 
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 5p 

 

 

6. Andrei afirmă că „Cel mai mare număr întreg din intervalul (−3; 4√2] este 5” Afirmația lui Andrei 

este: 

a) adevărată 

b) falsă 

 

SUBIECTUL  al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                    (30 puncte) 
  

 5p 

  

 

 

 

 

 

 

1. În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare A, B, C, D, E asfel încât AB=6 cm, 
BC=CD=DE și B este mijlocul segmentului AD. Atunci lungimea segmentului BE este egală cu: 
a) 9 cm 

b) 18 cm  

c) 6 cm 

d) 12 cm  

  

 5p 

  

 

 

 

 

 

 

2. Dreptele 𝑎𝑎 și 𝑏𝑏 din figură sunt paralele.  
Valoarea lui 𝑥𝑥 este egală cu:  
a) 200 

b) 300  

c) 400 

d) 500 

  
 5p 

  

  

 

 

 

 

 

 

3. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghic ABC cu ∡𝐴𝐴 = 900, AB = 15 cm și 
AC = 20 cm. Pe latura AC se consideră un punct D astfel încât DC = 4AD. Aria triunghiului 
BDC este egală cu:  
a) 75 cm2       

b) 150 cm2 

c) 120 cm2 

d) 60 cm 

 5p 

 

 

 

 

 

 

4. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 este un trapez cu 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 și 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 
𝐴𝐴𝐴𝐴2  = 11cm. Raportul dintre aria 

triunghiului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 și aria trapezului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 este: 

a) 
12 

b) 
25 

c) 
14 

d) 
13 

 5p 

  

 

 

 

 

 

5.  În figura alăturată este reprezentat un cerc de centru O și rază R, A este un punct exterior 
cercului, AO = 20 cm, AT este tangentă la cerc în punctul T și AT=16 cm. Lungimea cercului 
este egală cu: 
a) 20𝜋𝜋 cm 

b) 24𝜋𝜋 cm 

c) 16𝜋𝜋 cm 

d) 32𝜋𝜋 cm 

       



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

Simulare județeană – Probă scrisă la matematică          Varianta 2                            

 

 

  

 5p 

 

 

6. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴/𝐴𝐴/𝐴𝐴/𝐴𝐴/ este cub, E este mijlocul muchiei 𝐴𝐴/𝐴𝐴/, 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 12 cm. Muchia cubului are 

lungimea: 

a) 8 cm 

b) 9 cm 

c) 10 cm 

d) 6√2 cm 

 

 

SUBIECTUL al III-lea  
Scrieți rezolvările complete                           (30 puncte) 

 5p 

  

 

 

 

 

 

1. Alin a avut de rezolvat în trei săptămâni un număr de probleme. În prima săptămână a 

rezolvat  
38 din numarul total de probleme. În a doua săptămână a rezolvat 

25 din rest și încă 8 

probleme, iar în a treia săptămână restul de 28 de probleme. 

(2p) a) Verifică dacă Alin a rezolvat 53 de probleme în a doua săptămână. Justifică răspunsul dat. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

(3p) b) Determină numărul total de probleme pe care trebuia să le rezolve Alin în cele trei 
săptămâni. 
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 5p 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se consideră expresia 𝐶𝐶(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 + 2)2 + 2(𝑥𝑥 + 2)(𝑥𝑥 − 3) + (𝑥𝑥 − 3)2, 𝑥𝑥 ∈ ℝ.  

(2p) a) Arată că 𝐶𝐶(𝑥𝑥) = (2𝑥𝑥 − 1)2. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Dacă 𝑎𝑎 ∈ ℤ, care este cea mai mică valoare a lui 𝐶𝐶(𝑎𝑎)? 
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 5p 

  

  

 

 

 

 3. Se consideră numerele  𝑎𝑎 =
12√7+3√3 +

9√3 + 1 și ( )2

1 2 7 7b = − − . 

(2p) a) Arată că 𝑎𝑎 = 2√7 + 1 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Arată că 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 este pătrat perfect. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

 5p 

 

 

 

  

 

 

4. În figura alăturată este reprezentat un triunghi dreptunghic ABC cu ∡𝐴𝐴 = 900, AB=12 cm și AC=12√3 cm. Se consideră punctul D pe 

latura AC, E simetricul punctului D față de dreapta BC, DE ∩ BC = {𝐹𝐹} 

și AD ≡ DF. 

a) Arată că BC = 24 cm.  
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(3p) b) Determină perimetrul triunghiului CDE. 
  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

  

 5p 

  

 

 

 

 

 

5. Rombul ABCD are latura AB egală cu 6 3 cm şi 60oBAD = . 

 (2p) a) Arată că lungimea diagonalei AC este egală cu 18 cm. 
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(3p) b) Dacă punctul P AC∈  astfel încât AP= 6 cm şi { }BP AD T∩ = , calculaţi aria 
patrulaterului TDCB. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

  
 5p 

 

6. 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 este piramidă triunghiulară regulată  

cu baza 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 și 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝐴𝐴 = 6 cm.  

(2p) a) Demonstrează că muchiile 𝑉𝑉𝐴𝐴 și 𝐴𝐴𝐴𝐴  

sunt perpendiculare. 
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(3p) b) Calculează distanța de la centrul de greutate al triunghiului 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 la planul (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴). 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

FEBRUARIE 2022 

MATEMATICĂ  
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

SIMULARE JUDEȚEANĂ 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (30 puncte) 

1. a)  5p 

2. c)  5p 

3. b)  5p 

4. d)  5p 

5. b)   5p 

6. a)  5p 

 

SUBIECTUL al II-lea                   (30 puncte) 

1. a)  5p 

2. c)  5p 

3. c)  5p 

4. d)  5p 

5. b)  5p 

6. a)  5p 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 puncte) 

1. 

 

  

 

 

 

r = numărul de probleme rămase de rezolvat după prima saptămână,    53=
25 ∙ 𝑟𝑟 + 8 

265 = 2r+40 (fals) ⇒ Alin nu a rezolvat 53 de probleme în a doua saptămână 

1p 

1p 

𝑥𝑥 =
38 𝑥𝑥 +

25 �𝑥𝑥 − 38 𝑥𝑥�+ 8 + 28  𝑥𝑥 − 58 𝑥𝑥 = 36  

x= 96 probleme 

1p 

1p 

1p 

2. 

 

 

a) 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = [(𝑥𝑥 + 2) + (𝑥𝑥 − 3)]2 sau aplicarea corectă a formulelor 

     Finalizare 

1 p 

1 p 

b) 𝐸𝐸(𝑎𝑎) = (2𝑎𝑎 − 1)2, 𝑎𝑎 ∈ ℤ⟹ (2𝑎𝑎 − 1)2 ∈ {0; 1; 4; … } 

  (2𝑎𝑎 − 1)2 = 0 ⟹ 𝑎𝑎 = 
12 ∉ ℤ , deci nu convine 

 (2𝑎𝑎 − 1)2 = 1 ⟹ |2𝑎𝑎 − 1| = 1 ⟹ 2𝑎𝑎 − 1 = ±1 ⟹ 𝑎𝑎 ∈ {0; 1} ⊂ ℤ deci 𝐸𝐸(𝑎𝑎)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 

1 p 

1 p 

 

1 p 

3. 

 

  

𝑎𝑎 =
2√7− 3√3�2√7�2 − �3√3�2 +

9√3

3
+ 1 𝑎𝑎 = 2√7 − 3√3 + 3√3 + 1 = 2√7 + 1 

1p 

 

1p 
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𝒃𝒃 = �1− 2�7� − 𝟕𝟕 = 2�7− 8 

a – b = 2√7 + 1 − �2√7− 8� =  2√7 + 1− 2√7 + 8 = 9 

29=3 =pătrat perfect  

1p 

1p 

 

1p 

4. 

 

 

 

  

a) ∆ABC, ∡𝐴𝐴 = 900⇒BC2 =AB2+ AC2 

BC2 = 144+432 ⇒𝐵𝐵𝐵𝐵 = √576 = 24 𝑐𝑐𝑐𝑐 

1p 

1p 

b) E = sim BC D ⇒DE⊥BC și DF = FE ⇒ ∆CDE isoscel de bază DE 

∆DFC, ∡𝐹𝐹 = 900, ∡𝐵𝐵 = 300 ⇒DF=
𝐷𝐷𝐷𝐷2  ⇒DC=2 DF = 2 AD ⇒3AD=12√3⇒AD=4√3 

∆DCE isoscel, ∡𝐷𝐷𝐵𝐵𝐸𝐸 = 600⇒∆DCE echilateral ⇒P∆DCE= 3l= 3 8√3 = 24√3 cm 

1p 

1p 

 

1p 

5. 

  

 

 

 

 

a) 060  echilateral BD=6 3BAD ABD cm= ⇒ ∆ ⇒  

AC=18cm 

1p 

1p 

b) Fie { }O AC BD= ∩ , AP=6cm
2

AO 
3

AP⇒ = ⋅ și AO mediană⇒P este centru de 

greutate în ∆ABD 

,  TD BC BTDC trapez dreptunghic

    

 mediană în triunghi echilater l
 

a BT ABT D⊥ ⇒⇒ 

( ) 2
3 3 6 3 9 81 3

2 2TDCBA cm
+ ⋅

= =  

 

1p 

 

 

1p 

 

 

1p 

6. 

 

 

a) Fie 𝑀𝑀 – mijlocul 𝐵𝐵𝐵𝐵, ∆𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵,∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 – echilaterale ⟹ 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥ 𝑉𝑉𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥ 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀,𝐴𝐴𝑀𝑀 ⊂ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀)
� ⟹ 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥

(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀) 

    
𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀)𝐴𝐴𝑉𝑉 ⊂ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀)

� ⟹ 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥ 𝐴𝐴𝑉𝑉 

 

1p 

 

1 p 

b) 𝐺𝐺 = centru de greutate ∆𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 ⟹ 𝐺𝐺 ∈ 𝑉𝑉𝑀𝑀,  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

13 
    ∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 ⊥ 𝑉𝑉𝑀𝑀
 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⊥ 𝑉𝑉𝑀𝑀� ⟹ 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∥ 𝑉𝑉𝑉𝑉 

   
𝐺𝐺𝐺𝐺 ∥ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ⊥ (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵)

� ⟹ 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⊥ (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵) ⟹ 𝑑𝑑�𝐺𝐺; (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵)� = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ;  𝑉𝑉𝑉𝑉 = 
𝑙𝑙√63  = 2√6 cm. 

    ∆𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺 ∼ ∆𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉 ⟹   
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑀𝑀𝐺𝐺𝑀𝑀𝑉𝑉 ⟹ 𝐺𝐺𝐺𝐺 =
13 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 

2√63  cm = 𝑑𝑑�𝐺𝐺; (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵)� 

 

 

1 p 

 

1 p 

 

1 p 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

FEBRUARIE 2022 

MATEMATICĂ  
SIMULARE JUDEȚEANĂ 

 
SUBIECTUL I  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                   (30 puncte) 
 5p 

  

 

 

 

 

1. Rezultatul calculului 404-404:4 este egal cu: 

a) 0 

b) 393 

c) 303 

d) 304 

 5p 

  

 

 

 

 

2. Dacă 
42𝑥𝑥 =

2232 , atunci 25 % din x este egal cu: 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 

 

 5p 

  

 

 

 

 

3.  Mulțimea soluțiilor ecuației 1 − 2𝑥𝑥 = 6, 𝑥𝑥 ∈ 𝑍𝑍,  este egală cu: 

a) �− 72� 
b) �52� 
c) �− 52� 
d) ∅ 

5p 4. Dintre numerele 12, − 43, √0,36, √28 irațional este: 

a) √28 

b) − 43 
c) √0,36 

d) 12 

 5p 

  

 

 

 

 
 

5. Patru elevi, Ioana, Maria, Mihai și Sorin calculează media geometrică a numerelor reale       𝑎𝑎 = ��1 − 5√2�2 și 𝑏𝑏 = 5√2+1 și obțin rezultatele înregistrate în tabelul următor: 
  

Ioana 5√2− 1 
Maria 5√2 
Mihai 3 
Sorin 7 

Conform informațiilor din tabel, dintre cei patru elevi, cel care a calculat corect media geometrică 
este: 
a) Ioana 
b) Maria 
c) Mihai 
d) Sorin 
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 5p 

 

 

6. Damian afirmă că „Cel mai mic număr întreg din intervalul (−3; 4√2] este -3” Afirmația lui Damian 

este: 

a) adevărată 

b) falsă 

 

SUBIECTUL al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                    (30 puncte) 
  

 5p 

  

 

 

 

 

 

 

1. Fie punctele A, B, C, D ce aparțin dreptei d în acestă ordine, ca în figura de mai jos. 
 Dacă AD = 14 cm, AB = 4 cm și C este mijlocul segmentului BD, lungimea segmentului AC 
este egală cu: 
  a) 10 cm 

  b) 5 cm 

  c) 8 cm 

  d) 9 cm 

  

 5p 

  

 

 

 

 

 

 

2. În figura alăturată, dreptele a și b sunt paralele, iar c este secantă. Valoarea lui x este egală cu:  

a) 550 

b) 600 

c) 150 

d) 250 

  
 5p 

  

  

 

 

 

 

 

 

3. Fie triunghiul dreptunghic ABC cu ∡𝐴𝐴 = 900și BC=18 cm. Știind că BE și CD sunt mediane 
și G punctul lor de intersecție. Lungimea segmentului AG este 
egală cu:  
a) 16 cm          

b) 9 cm 

c) 6 cm 

d) 4,5 cm 

 

  
 5p 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paralelogramul ABCD are AB=6 cm și BC=10 cm și ∡𝐷𝐷 = 600  . Dacă bisectoarea unghiului 
DAB intersectează BC în E, atunci aria trapezului AECD este egală cu: 
a) 21 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

b) 21√3 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

c) 60 𝑐𝑐𝑐𝑐2  

d) 30√3 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
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 5p 

  

 

 

 

 

 

 

5.  În figura alăturată este reprezentat un cerc de centru O și rază R, A este un punct exterior 
cercului, AO = 15 cm, AT este tangentă la cerc în punctul T și 
AT=12 cm. Lungimea cercului este egală cu: 
a) 24𝜋𝜋 cm 

b) 18𝜋𝜋 cm 

c) 30𝜋𝜋 cm 

d) 9𝜋𝜋 cm 

  

 5p 

 

 

 

6. În figura alăturată este reprezentat cubul ABCDEFGH. Măsura unghiului format de dreptele 
BE și AH este egală cu: 
a) 900  

b) 450 

c) 00 

d) 600 
 

 

 

SUBIECTUL al III-lea  
Scrieți rezolvările complete                           (30 puncte) 
 5p 

  

 

 

 

 

 

1. Numărul 𝑎𝑎𝑏𝑏���  împărțit la 𝑏𝑏𝑎𝑎��� dă câtul 2 și restul 3𝑎𝑎 + 𝑏𝑏. 

(2p) a) Poate fi 𝑎𝑎𝑏𝑏���  egal cu 72? Justificați răspunsul. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

(3p) b) Află numerele 𝑎𝑎𝑏𝑏���  care îndeplinesc condiția cerută. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

Simulare județeană – Probă scrisă la matematică          Varianta 3                            

 

 

  

 5p 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se dau numerele 𝑥𝑥 = �3 − √5 și  𝑦𝑦 = �3 + √5 . 

 (2p) a) Calculează (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2 . 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Arată că  
𝑥𝑥−𝑦𝑦√2   este un număr întreg negativ. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

  
 5p 

  

  

 

 

 

3. Se consider E(x)=�√2𝑥𝑥 − √5��√2𝑥𝑥 + √5 � − (2𝑥𝑥 − 3)(𝑥𝑥 + 2) 

 (2p) a) Arată că 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 1 − 𝑥𝑥  
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(3p) b) Calculează valoarea produsului 𝑃𝑃 = 𝐸𝐸 �12� ∙ 𝐸𝐸 �13� ∙ 𝐸𝐸 �14� ∙ 𝐸𝐸 �15� ∙ . ..  ∙ 𝐸𝐸(
12022) 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

 5p 

 

 

 

  

 

 

4. În figura alăturată, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷 este un trapez dreptunghic,  𝐴𝐴𝐴𝐴 ∥ 𝐷𝐷𝐴𝐴, ∢𝐴𝐴 = 900, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 16 cm, 𝐷𝐷𝐴𝐴 = 9 cm,  𝐴𝐴𝐷𝐷 = 24 cm și M  este mijlocul laturii AD.            

   (2p) a) Arată că 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2(𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴). 
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(3p) b) Calculează distanța de la punctul M la latura BC. 
  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

  

 5p 

  

 

 

 

 

 

5. În figura alăturată este reprezentat 

paralelogramul ABCD. Se notează cu M mijlocul 

laturii AB, DM ∩ BC={𝑁𝑁} și DM ∩ AC={𝑃𝑃}                                                          

 

 

 

(2p) a) Arată că ADBN este paralelogram         
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(3p) b) Arată că AC= 3AP. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

  
 5p 

6.  În figura alăturată este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC cu fețele laterale 
triunghiuri dreptunghice în V și AB = 8 cm.  
Se notează cu D mijlocul laturii BC. 
(2p) a) Arată că aria triunghiului VBC este 16 cm2.  
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(3p) b) Dacă T este un punct situat pe segmentul AD astfel încât AT=√3 cm, determină distanța 
de la punctul T la planul VBC. 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

FEBRUARIE 2022 

MATEMATICĂ  
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

SIMULARE JUDEȚEANĂ 

SUBIECTUL I (30 puncte) 

1. c)  5p 

2. b)  5p 

3. d)  5p 

4. a)  5p 

5. d)  5p 

6. b)  5p 

SUBIECTUL al II-lea           (30 puncte) 

1. d)  5p 

2. a)  5p 

3. c)  5p 

4. b)  5p 

5. b)  5p 

6. d)  5p 

SUBIECTUL al III-lea     (30 puncte) 

1. a) 𝑎𝑎𝑎𝑎��� = 72 ⟹ 72 = 27 ∙ 2 + 3 ∙ 7 + 2, 23 < 27 

72 = 77 (𝐹𝐹) 

1 p 

1 p 

b) 𝑎𝑎𝑎𝑎��� = 2 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎��� + 3𝑎𝑎 + 𝑎𝑎, 3𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 < 𝑎𝑎𝑎𝑎���  ⟹⟹ 10𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 = 20𝑎𝑎 + 2𝑎𝑎 + 3𝑎𝑎 + 𝑎𝑎,   5𝑎𝑎 = 20𝑎𝑎, 𝑎𝑎 = 4𝑎𝑎 𝑎𝑎 ≠ 0, 𝑎𝑎 ≠ 0 ⟹ (𝑎𝑎;𝑎𝑎) ∈ {(4; 1)(8; 2)} ⟹ 𝑎𝑎𝑎𝑎���� ∈ {41; 82} 

1 p 

1 p 

1 p 

2. a) (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2 = 3 − √5 − 2 ∙ √9− 5 + 3 + √5 

               = 3 − √5− 4 + 3 + √5 = 2 

1 p 

1 p 

b) 3 − √5 < 3 + √5 ⟹ 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 ⟹ 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 < 0

(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2 = 2 ⟹ 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = ±√2 , 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 < 0 ⟹ 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = −√2𝑥𝑥−𝑦𝑦√2  = −1 ∈ ℤ−
1 p 

1 p 

1 p 

3. (𝑥𝑥√2-√5)�𝑥𝑥√2 + √5� = 2𝑥𝑥2 − 5; (2𝑥𝑥 − 3)(𝑥𝑥 + 2) = 2𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 − 6 1p 
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𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥2 − 5− 2𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥+ 6 = 1− 𝑥𝑥 1p 𝐸𝐸 �12� = 1 − 12 =
12, 𝐸𝐸 �13� = 1 − 13 =

23, 𝐸𝐸 �14� =
34, . . . , 𝐸𝐸 � 12022� = 1− 12022 =

20212022 𝑃𝑃 =
12 ∙ 23 ∙ 34… … … …

20212022 =
12022  

2p 

 

1p 

4. 

 

 

 

  

a) 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 
𝑀𝑀𝑀𝑀∙𝑀𝑀𝑀𝑀2 +

𝑀𝑀𝑀𝑀∙𝑀𝑀𝑀𝑀2  = 

    = 
𝑀𝑀𝑀𝑀∙(𝑀𝑀𝑀𝑀+𝑀𝑀𝑀𝑀)2 =

12 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀2  (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝐷𝐷) = 
12 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 (sau 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) 

1 p 

 

1 p 

b) Fie 𝑀𝑀𝑃𝑃 ⊥ 𝐴𝐴𝐷𝐷 ⟹ 𝑑𝑑(𝑀𝑀 ;𝐴𝐴𝐷𝐷) = 𝑀𝑀𝑃𝑃  

    𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 150 cm2 (sau ∆𝑀𝑀𝐴𝐴𝐷𝐷 − dreptunghic în M) 

  𝐴𝐴𝐷𝐷 = 25 cm, 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
12 ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷 ∙  𝑑𝑑(𝑀𝑀 ;𝐴𝐴𝐷𝐷) ⟹𝑀𝑀𝑃𝑃 = 12 cm 

1 p 

1 p 

1 p 

5. 

  

 

 

 

 

𝒂𝒂) ∡𝐴𝐴𝑀𝑀𝐷𝐷 ≡ ∡ 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐵𝐵, AM≡MB, ∡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑀𝑀≡ ∡𝑀𝑀𝐴𝐴𝐵𝐵⇒∆AMD ≡ ∆BMN 𝐴𝐴𝐷𝐷 ≡ 𝐴𝐴𝐵𝐵 și AD// BN ⇒ ADBN paralelogram 

1p 

1p 

b) ABCD paralelogram, AC ∩ BD = {𝑂𝑂} ⇒ O mijloc DB și O mijloc AC 

DM și AO mediane în ∆ABD, AO ∩ MD = {𝑃𝑃} ⇒ P centru de greutate  ∆ABD ⇒ AP=
23 ∙ 𝐴𝐴𝑂𝑂 

AO = 
𝑀𝑀𝑀𝑀2  ⇒ AP=

23 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀2  ⇒ AP=
𝑀𝑀𝑀𝑀3  ⇒ AC=3 AP 

1p 

1p 

1p 

6. 

 

 

a) VD mediană in ∆VBC dreptunghic isoscel ⇒ 𝑉𝑉𝐷𝐷 =
𝑀𝑀𝑀𝑀2 = 4 𝑐𝑐𝑐𝑐 și VD înălțime 𝐴𝐴∆𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝐴𝐴𝐷𝐷 ∙ 𝑉𝑉𝐷𝐷
2

=
8 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 4 𝑐𝑐𝑐𝑐

2
= 16 𝑐𝑐𝑐𝑐2  

1p 

 

1p 

b) 

𝑉𝑉𝐴𝐴 ⊥ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴 ⊥ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝐴𝐴 ∩ 𝑉𝑉𝐷𝐷 = {𝑉𝑉}𝑉𝑉𝐴𝐴,𝑉𝑉𝐷𝐷 ⊂ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝐷𝐷)

� ⟹ 𝑉𝑉𝐴𝐴 ⊥ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝐷𝐷), în ∆VAD construim TE//VA, E∈VD, 𝑉𝑉𝐴𝐴 ⊥ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝐷𝐷) 

⇒ 𝑇𝑇𝐸𝐸 ⊥ (𝑉𝑉𝐴𝐴𝐷𝐷) ⇒ d (T; (VBC))=TE 

∆DTE~∆DAV ⇒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 ⇒ 

𝑇𝑇𝑇𝑇4√2 =
3√34√3 ⇒ 𝑇𝑇𝐸𝐸 = 3√2 

  

1p 

 

 

 

2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordonator grup de lucru - Evaluare Națională 

   - Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru - Evaluare Națională: 

- Andrei Gabriela,  Școala Gimnazială nr. 40 Aurel Vlaicu Constanța 

- Balcan Raluca-Isabella, Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea Constanța 

- Botan Ecaterina,  Școala Gimnazială nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța 

- Burlăciuc Maria,  Școala Gimnazială Tudor Arghezi Năvodari 

- Gheorghe Mariean,  Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu Constanța 

- Gogoașă Ion,  Școala Gimnazială Gala Galaction Mangalia 

- Oșca Adelina,  Școala Gimnazială nr. 12 B. P. Hașdeu Constanța 

- Stanca Doina,  Școala Gimnazială nr. 38 Dimitrie Cantemir Constanța 

Bibliografie - Evaluare Națională 

1. Anton Negrilă, Maria Negrilă, 2021, Teste de MATEMATICĂ pentru Simularea Evaluării

Naționale, Editura PARALELA 45, Pitești 

2. Gabriel Popa, Adrian Zanoschi, Gheorghe Iurea, Dorel Luchian, 2021, EVALUAREA

NAȚIONALĂ matematică 2022, Editura PARALELA 45, Pitești 

3. www.manuale.edu.ro

4. www.subiecte.edu.ro

http://www.manuale.edu.ro/
http://www.subiecte.edu.ro/


 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

 

Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 1 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

   

 

Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 1 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 

GABRIEL LIICEANU E tare frumos titlul pe care l-ai propus […] pentru discuția noastră. Andrei, de ce 
miracol? 

ANDREI PLEȘU Eu așa resimt orice întâlnire care mă marchează. Și cred că și tu la fel. E un miracol. 
Gândește-te că ai fi la o masă de comandă galactică și ar trebui să organizezi întâlnirea lui Gigi din Tecuci cu 
Marilena din Noua Zeelandă la un târg de carte din Paris, […], așa încât, întâlnindu-se, să se îndrăgostească 
și să se însoare. Trebuie să-i iei de unde sunt născuți, din mediul lor, trebuie să le dirijezi parcursul, să 
calculezi riguros momentul și locul întâlnirii, să faci în așa fel încât „improbabilul” să devină „necesar”, iar ceea 
ce din afară se vede ca hazard să apară dintr-odată ca înlănțuire logică. Cam asta ar însemna să „regizezi” o 
întâlnire. Mie mi se pare ceva aproape imposibil. Or, faptul că lucrurile astea se-ntâmplă zi de zi mi se pare 
miraculos. […] 

GL Crezi că am putea „inventaria” tipurile de întâlniri? Pentru că, în fond, nu există un singur fel de 
„întâlnire”. 

AP Încercăm. O primă categorie ar fi […] întâlnirile care te orientează, te trimit către anumite orizonturi, 
pe care tu le ignorai până atunci, sau le percepeai nebulos. Am avut norocul unor asemenea întâlniri încă din 
liceu, aveam o colegă, Floriana Avramescu, care mi-a pus în mână niște cărți esențiale… Era, cum sunt toate 
colegele noastre, mai matură decât noi la vârsta cu pricina… M-a dus la mănăstirea Antim și m-a introdus în 
compania câtorva oameni… A fost un excelent intermediar. Prin ea l-am cunoscut pe Nicu Steinhardt […]. 
Deci e întâlnirea care-ți dă un orizont încă neaproximat de tine. Pe urmă sunt întâlnirile care te dislocă. Le-aș 
numi „întâlniri trezitoare”. […] Or asemenea întâlniri îți dau un bobârnac și te trezești în fața unei lumi care 
arată altfel decât știai, și te obligă să ieși din tine și să pui în mișcare un potențial pe care nu-l aproximaseși. 
Asta a fost întâlnirea mea cu Marin Tarangul. Eu eram, în prima tinerețe, foarte serios, așa, foarte pedant, 
eram solemn, eram genul de „premiant” antipatic, iar Marin, în primul an de facultate, m-a smuls din această 
suficiență ușor presenilă și m-a aruncat în penumbrele vieții, în iureșul ei promiscuu, echivoc, livrându-mi 
însă, în același timp, și o bibliografie greu de găsit pe-atunci, pe teme care nu-mi erau la îndemână. Pe scurt, 
m-a pus să trăiesc neconvențional și să citesc cuminte… […] 

Apoi a fost marea întâlnire cu Constantin Noica, întâlnirea care te modelează, întâlnirea care m-a dus 
spre propriul meu proiect, spre mine însumi. Un mare „întâlnit” e cineva care nu te duce spre el, ci te duce 
spre tine. Și face asta nu doar învățându-te ceva, ci, mai ales, dezvățându-te de tine, adică de ceea ce, în 
mod fals, crezi că ești. 

            Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Dialoguri de duminică: o introducere în categoriile vieții 
 
*pedant – (despre oameni) cu pretenții de erudiție și de competență deosebită; meticulos 
*promiscuu – dubios, imoral, dezagreabil, dezordonat 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței mă marchează.                                                                          6 puncte 
2. Menționează două aspecte definitorii ale unei întâlniri marcante, utilizând informaţiile din textul dat.  

                    6 puncte                    
3. Precizează o consecință a întâlnirilor care l-au orientat pe Andrei Pleșu în evoluția personalității sale, 

justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.                            6 puncte 
4. Explică dislocarea pe care o simte Andrei Pleșu (AP) în urma întâlnirii cu Marin Tarangul.        6 puncte                                                                                                  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația unei întâlniri modelatoare, așa cum reiese din textul dat. 

                    6 puncte                                                                                                              
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă întâlnirea cu o personalitate 
a vieții publice contribuie sau nu la cunoașterea de sine, raportându-te atât la informațiile extrase din volumul 
Dialoguri de duminică. O introducere în categoriile vieții de Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu, cât și la 
experiența personală sau culturală.                                                                                                20 de puncte 

 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.             6 puncte 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 
artistice.  
 
 Un călător grăbit cum se deșteaptă 

Nedumerit, pe-a visurilor treaptă, 
De care țară astăzi are parte; 
Și stă buimac. Și nu mai știe unde 
A mai zărit odaie, jâlț și masă; 
Și, dureros, chinuitor l-apasă 
Străinul ce-n oglinda lui pătrunde. 
Aude-n gară trenurile grele 
Și tot se-treabă cine o să plece. 
Se pipăie, și mâna lui e rece, 
Și calendaru-n zid își uită anul... 
Și tot mai dorm în miezul vieții mele. 

Ion Pillat, Călătorire  
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui roman studiat, 
aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică;  
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului studiat;  
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru romanul studiat 

(de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale 
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. a)  
Limba şi literatura română 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 1 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                          (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenţei este mă influențează/mă 
transformă/mă modifică/mă modelează.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                 6 puncte  
2. menționarea oricăror două aspecte definitorii ale unei întâlniri marcante (de exemplu:  Orice întâlnire 
marcantă este un miracol, o „regizare” a „improbabilului” devenit „necesar”.) – 2 puncte + 2 puncte; 
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                      
                     6 puncte           
3. precizarea unei consecințe a întâlnirilor care l-au orientat pe Andrei Pleșu în evoluția personalității sale (de 
exemplu: O consecință a întâlnirilor care te orientează a fost norocul de a „vedea” lumea din alte 
perspective/de a fi direcționat/ghidat spre accesarea unor puncte de vedere alternative asupra lumii/de a fi 
deschis spre înțelegerea complexității vieții.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text 
(Întâlnirile care te orientează te trimit către anumite orizonturi, pe care tu le ignorai până atunci, sau le 
percepeai nebulos./Întâlnirea care-ți dă un orizont încă neaproximat de tine.) – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct          6 puncte                                           
4.  explicarea dislocării pe care o simte Andrei Pleșu (AP) în urma întâlnirii cu Marin Tarangul (de exemplu: 
Andrei Pleșu se simte trezit la viață după întâlnirea cu Marin Tarangul, deoarece momentul l-a forțat să își 
actualizeze/să își regândească/să își clarifice atitudinea față de viață, viziunea asupra lumii,/l-a scos din 
modul automat de a gândi și l-a adecvat prezentului, lumii etc.) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; 
încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, 
ortografie și punctuație – 1 punct                                6 puncte                                                                                                                                     
5.  prezentarea, în 30 – 50 de cuvinte, a semnificației unei întâlniri modelatoare, așa cum reiese din textul dat 
(de exemplu: Întâlnirea care te modelează este cea care te transformă într-un întreg armonios, prin 
conștientizarea miracolului din tine/te conduce spre împlinirea de sine/te dezvață de tine, de ceea ce 
exprimai, uniformizat până atunci, prin gândire, simțire, acțiune/îți revelează misiunea proprie în această 
viață/te propulsează pe calea destinului personal etc.): indicarea efectului modelator – 1 punct; prezentare 
adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct                                                        
                                                                          4 puncte  
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                     2 puncte  
  
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
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‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                  1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte) 
Conținut – 6 puncte 
– comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice     

 comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 
6 puncte   

 comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 
puncte  

 simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct  
 
Redactare – 4 puncte 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 
punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                   
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte  
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică                                                                                         6 puncte  
 precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte  
 numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice 

precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte  
 evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea romanului – 2 x 1 punct = 2 puncte   

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului studiat                              6 puncte  
 precizarea temei – 2 puncte;   
 câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului 

(comentarea adecvată – 2 puncte/simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 
– 1 punct) –  2 x 2 puncte = 4 puncte  

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi/sau de limbaj, 
semnificative pentru romanul studiat                                                                             2 x 3 puncte = 6 puncte  

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru romanul studiat – 3 puncte/ analiza 
fiecărui element ales, fără justificarea relevanței – 2 puncte/abordarea schematică, fără justificarea 
relevanței – 1 punct  
 

Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
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− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 

Propunător: prof. dr. Nicoleta Rotaru-Terteleac 
Colegiul Tehnic Energetic Constanța 
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Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 2 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 

 

Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 2 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 

Pe atunci Nae Ionescu era, ca și Mircea Florian, un tânăr conferențiar de-abia de câțiva ani la 
Universitate. Preda Logica și Metafizica și țineau un seminar de Istoria Logicii. N-am să uit niciodată prima 
lecție de metafizică la care am asistat. Anunțase un curs despre „Faust și problema salvării”. Amfiteatrul „Titu 
Maiorescu” era arhiplin și am găsit cu greu un loc în fund, tocmai în ultima bancă. A intrat un bărbat brun, 
palid, cu tâmplele descoperite, cu sprâncenele negre, stufoase, arcuite mefistofelic și cu ochii mari de un 
albastru sumbru, oțelit, neobișnuit de sclipitori; când își repezea privirile pe neașteptate dintr-un perete în 
altul, parcă ar fi fulgerat în amfiteatru. Era slab, destul de înalt, îmbrăcat sobru, dar cu o neglijență elegantă; și 
avea cele mai frumoase și mai expresive mâini pe care le-am văzut vreodată, cu degetele lungi, subțiri, 
nervoase. Când vorbea, mâinile îi modelau gândirea, subliniau nuanțele, anticipau dificultățile, semnele de 
întrebare. [...] 
 S-a așezat pe scaun, și-a rotit ochii până în fundul amfiteatrului și a început să vorbească. Deodată s-
a lăsat o liniște nefirească, parcă toți și-ar fi ținut răsuflarea. Nae Ionescu nu vorbea ca un profesor, nu ținea o 
lecție, nici o conferință. Începuse o convorbire și ni se adresa direct, fiecăruia în parte, parcă ar fi povestit 
ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, propunându-ne o interpretare și așteptând apoi comentariile noastre. 
Aveai impresia că lecția întreagă e doar o parte dintr-un dialog, că fiecare din noi era invitat să ia parte la 
discuție, să-și mărturisească părerile la sfârșitul orei. Simțeai că ce spune Nae Ionescu nu se găsea în nicio 
carte. Era ceva nou, proaspăt gândit și organizat acolo, în fața ta, pe catedră. Era o gândire personală și, 
dacă te interesa acest fel de gândire, știai că nu o puteai întâlni altundeva, că trebuie să vii aici s-o primești 
de la izvor. Omul de pe catedră ți se adresa direct, îți deschidea probleme și te învăța să le rezolvi, te silea să 
gândești. 
 Nici n-am știut cum au trecut cele cincizeci de minute. Aproape nu luasem note. Dar m-am trezit la 
sfârșitul orei hărțuit de întrebări și probleme [...]. 

Mircea Eliade, Memorii, vol. I 
 

 
 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței îți deschidea probleme.                                                              6 puncte 
2. Menționează unul dintre cursurile predate de Nae Ionescu, așa cum rezultă din primul paragraf al 

fragmentului.                     6 puncte                    
3. Explică efectul de liniște generat de începerea prelegerii de către Nae Ionescu, justificându-ți răspunsul cu 

o secvență semnificativă din text.                                       6 puncte 
4. Precizează o trăsătură fizică a profesorului.                     6 puncte                                                                                                         
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, reacția lui Mircea Eliade după audierea cursului, așa cum reiese din textul 

dat.                    6 puncte                                                                                                              
 

 
 

 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă personalitatea unui profesor 
poate sau nu să influențeze destinul unui elev, raportându-te atât la informațiile extrase din volumul Memorii 
de Mircea Eliade, cât și la experiența personală sau culturală.      20 de puncte                                                                                
 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.             6 puncte 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 
artistice.  
 

Cum s-a ales din ambru și mărgean 
ființa ta clamând pe-aceste praguri, 
chemarea ta și dorul tău de larguri 
privite printr-un fermecat ochean. 
 
Oprește ora-n mâna ta suavă 
și visul în privirea ta de fum. 
Trecutul ca o floare de otravă 
mi-a cotropit aleile de scrum. 

                                         Ion Vinea, Zigzag 
 
⃰ ambru (ambră) – 1. Substanță cu miros de mosc, folosită în industria parfumurilor; 2. Ambră galbenă = chihlimbar; 
⃰ mărgean – 1. (înv. și pop.) Coral, podoabă făcută din acesta; 2. Șirag de mărgele făcut dintr-un material asemănător cu 
mărgeanul. 
⃰ a clama – a chema cu voce tare 
 
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui 
personaj dintr-un basm cult studiat. 
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
 - evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate; 
- analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale basmului cult studiat, semnificative 
pentru construcția personajului ales ( de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, incipit, final, 
tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. a)  
Limba şi literatura română 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 2 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                            (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Secvența are sensul de îți propunea/îți sugera 
teme/subiecte de reflecție/gândire etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                    6 puncte 
2. menționarea unuia dintre cursurile predate de Nae Ionescu, așa cum rezultă din primul paragraf al 
fragmentului (de exemplu: Logica  sau Metafizica) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct             6 puncte 
3. explicarea efectului de liniște generat de începerea prelegerii de către Nae Ionescu (de exemplu: 
originalitatea prezentării cursului) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență semnificativă din text 
(Nae Ionescu nu vorbea ca un profesor, nu ținea o lecție, nici o conferință. Începuse o convorbire și ni se 
adresa direct, fiecăruia în parte, parcă ar fi povestit ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, propunându-ne o 
interpretare și așteptând apoi comentariile noastre.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct                     6 puncte                    
4.  precizarea unei trăsături fizice a profesorului (de exemplu: era slab, de o înălțime potrivită)  – 4 puncte; 
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct       
                      6 puncte                                                                                                                             
5.  prezentarea reacției lui Mircea Eliade, după audierea cursului (de exemplu: admirație, încântare, 
curiozitate): numirea reacției – 2 puncte; prezentare adecvată și nuanțată – 2 puncte/încercare de prezentare 
– 1 punct                                                      4 puncte                                                                                                                             
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                          2 puncte  
  
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                 1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte)    
Conținut – 6 puncte 
 – comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice  

 numirea ideii poetice - 2 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată a textului dat, prin evidențierea relației dintre ideea poetică 

identificată și mijloacele artistice – 4 puncte/comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației 
dintre ideea poetică identificată și mijloacele artistice – 2 puncte/simpla precizare a unor mijloace 
artistice – 1 punct 

 
Redactare – 4 puncte 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 
punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                   
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales              6 puncte 
prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte 
prezentare ezitantă – 3 puncte 
prezentare schematică sau superficială – 1 punct 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvenţe comentate          6 puncte 
menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte 
ilustrarea trăsăturii menţionate prin două episoade/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte = 4 puncte; 
simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct = 2 puncte 
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale textului 
narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales                    2 x 3 puncte = 6 puncte 
analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului – 3 puncte; 
abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 

 

Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 

Propunători: prof. dr. Camelia Eugenia Ciurescu, prof. Carmen Valerica Rugină 
Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 3 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 Trăim, cum spune Marin Sorescu, în era hârtiei tipărite. Când să citești, nu zic tot, nimeni nu pretinde, 
dar măcar cât să faci față demnă ca „intelectual”? Căci intelectual se cheamă unul care poate pomeni multe 
cărți, de preferință recente sau greu de găsit, ceea ce pe lângă efectul de epatare mai are și avantajul de a nu 
fi prea lesne controlabil. Nu poți simula cunoașterea unei cărți decât față de cine nu a citit-o. De altfel, cultura 
nu se poate mima față de un om cult, chiar dacă acesta nu a citit niciuna dintre cărțile în discuție. Dar nu 
despre simulacru și impostură vreau să vorbesc aici, ci despre lectura efectivă. 
 Am ajuns cu vremea la încredințarea că incultura sau cultura nu sunt în raport cu numărul de cărți 
citite și că acestea nu modifică în esență vocația înnăscută a cuiva pentru cultură sau incultură. Căci există și 
vocația inculturii. Cunosc oameni care au citit efectiv biblioteci întregi, au dulapuri cu fișe și știu tot ce se 
poate ști, dar sunt funciarmente și fără speranță niște inculți. Asta se vede din felul cum se exprimă și cum 
abordează anumite situații sau probleme. Alții care n-au citit toată viața decât să zicem o sută de cărți 
fundamentale (dar sunt atâtea?) au darul culturii, spiritul lor are apetența înțelegerii și cunoașterii și se mișcă 
cu libertate și siguranță în lumea ideilor, esențelor și formelor. 
 Firește că această apetență a spiritului comportă de obicei o irezistibilă și devorantă sete de lectură: 
„O sută de mii de cărți, un milion de cărți!” cum exclama Papini în acel Uomo finito pe care văd cu melancolie 
că generațiile noi nu îl mai pomenesc: să fi fost și asta una dintre cărțile a căror tărie se istovește după o 
generație? N-am mai recitit-o de aproape douăzeci de ani și faptul acesta poate că e un indiciu. De ce am 
recitit de nu știu câte ori Don Quijote, Război și pace, Comedia umană, de pildă, iar pe asta și atâtea altele 
nu? Nu e cazul să facem liste, dar recitirile sunt un criteriu de prim ordin pentru definirea structurii intelectuale 
a cuiva. 

Alexandru Paleologu, Bunul-simț ca paradox 
 
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței nu îl mai pomenesc.              6 puncte 
2. Menționează titlurile a două cărți care se numără printre cele recitite de Alexandru Paleologu.        6 puncte 
3. Precizează două consecințe ale capacității unui intelectual de a se referi la cărți recente sau rare, 
justificându-ți răspunsul cu o secvență din textul dat.              6 puncte 
4. Explică valoarea comunicațională a opțiunilor de relectură ale unui individ.          6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, una dintre dificultățile cu care se confruntă, în prezent, intelectualii, așa 
cum reiese din primul paragraf al textului dat.               6 puncte 
 
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă nivelul de cultură al unei 
persoane este condiționat de numărul lecturilor efectuate. În elaborarea răspunsului, te vei raporta atât la 
informațiile din fragmentul extras din volumul Bunul-simț ca paradox de Alexandru Paleologu, cât și la 
experiența personală sau culturală.                             20 de puncte 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;           14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.              6 puncte 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, următorul text poetic, evidențiind două trăsături moderniste: 
 
    Vițe roșii, 
    vițe verzi sugrumă casele-n lăstari sălbatici 
    și vânjoși – asemenea unor polipi ce-și 
    strâng în brațe prada. 
    Soarele în răsărit – de sânge-și spală-n mare 
    lăncile, cu care a ucis în goană noaptea 
    ca pe-o fiară. 
    Eu 
    stau pe țărm și – sufletul mi-e dus de-acasă. 
    S-a pierdut pe-o cărăruie-n nesfârșit și nu-și găsește 
    drumul înapoi. 

Lucian Blaga, La mare 
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui roman studiat, 
aparținând lui Liviu Rebreanu sau G. Călinescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică;  
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului studiat;  
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru romanul studiat 

(de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale 
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

 

Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

    

Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. a)  

Limba şi literatura română 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                          (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței nu îl mai pomenesc este nu îl 
mai menționează/nu îl mai amintesc etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                        6 puncte 
2. menționarea titlurilor a două cărți care se numără printre cele recitite de Alexandru Paleologu (Două dintre 
cărțile recitite de Alexandru Paleologu sunt Don Quijote și Război și pace.): răspuns integral – 4 puncte; 
răspuns parțial – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                       6 puncte 
3. precizarea a două consecințe ale capacității unui intelectual de a se referi la cărți recente sau rare 
(epatarea și dificultatea de a fi verificat) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text („Căci 
intelectual se cheamă unul care poate pomeni multe cărți, de preferință recente sau greu de găsit, ceea ce pe 
lângă efectul de epatare mai are și avantajul de a nu fi prea lesne controlabil.”) – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct         6 puncte 
4. explicarea valorii comunicaționale a opțiunilor de relectură ale unui individ (de exemplu: Autorul este de 
părere că opțiunile de relectură constituie importante indicii privind structura intelectuală a unei persoane.) – 4 
puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 
1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                         6 puncte 
5. prezentarea dificultății cu care se confruntă, în prezent, intelectualii (de exemplu: Potrivit autorului – care își 
sprijină ipoteza pe o afirmație a lui Marin Sorescu –, una dintre dificultățile cu care se confruntă un intelectual 
din epoca actuală este aceea a adecvării la ritmul galopant al aparițiilor editoriale.)  prezentare adecvată şi 
nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct   
                                4 puncte 
     – respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                    2 puncte 
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                 1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

 

Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

    

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte) 
– comentarea textului dat, prin evidențierea a două trăsături moderniste                        6 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea a două trăsături moderniste (de exemplu: 

metaforismul, ambiguitatea, versul liber, ingambamentul etc.) – 6 puncte 
 comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a două trăsături moderniste – 3 puncte 
 simpla precizare a particularităților moderniste sau tendință de generalizare – 1 punct 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0 – 1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0 – 1 greşeli de punctuaţie – 
1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)               4 puncte 
 
Redactare – 4 puncte 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 
punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                   
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte  
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică                                                                                         6 puncte  
 precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte  
 numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice 

precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte  
 evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea romanului – 2 x 1 punct = 2 puncte   

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului studiat                              6 puncte  
 precizarea temei – 2 puncte;   
 câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două episoade/secvențe relevante pentru tema romanului 

(comentarea adecvată – 2 puncte/simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 
– 1 punct) –  2 x 2 puncte = 4 puncte  

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi/sau de limbaj, 
semnificative pentru romanul studiat                                                                             2 x 3 puncte = 6 puncte  

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru romanul studiat – 3 puncte/ analiza 
fiecărui element ales, fără justificarea relevanței – 2 puncte/abordarea schematică, fără justificarea 
relevanței – 1 punct  
 

Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 

Propunător: prof. dr. Elena-Luminița Hrițcu 
Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 1 
 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 

GABRIEL LIICEANU E tare frumos titlul pe care l-ai propus […] pentru discuția noastră. Andrei, de ce 
miracol? 

ANDREI PLEȘU Eu așa resimt orice întâlnire care mă marchează. Și cred că și tu la fel. E un miracol. 
Gândește-te că ai fi la o masă de comandă galactică și ar trebui să organizezi întâlnirea lui Gigi din Tecuci cu 
Marilena din Noua Zeelandă la un târg de carte din Paris, […], așa încât, întâlnindu-se, să se îndrăgostească 
și să se însoare. Trebuie să-i iei de unde sunt născuți, din mediul lor, trebuie să le dirijezi parcursul, să 
calculezi riguros momentul și locul întâlnirii, să faci în așa fel încât „improbabilul” să devină „necesar”, iar ceea 
ce din afară se vede ca hazard să apară dintr-odată ca înlănțuire logică. Cam asta ar însemna să „regizezi” o 
întâlnire. Mie mi se pare ceva aproape imposibil. Or, faptul că lucrurile astea se-ntâmplă zi de zi mi se pare 
miraculos. […] 

GL Crezi că am putea „inventaria” tipurile de întâlniri? Pentru că, în fond, nu există un singur fel de 
„întâlnire”. 

AP Încercăm. O primă categorie ar fi […] întâlnirile care te orientează, te trimit către anumite orizonturi, 
pe care tu le ignorai până atunci, sau le percepeai nebulos. Am avut norocul unor asemenea întâlniri încă din 
liceu, aveam o colegă, Floriana Avramescu, care mi-a pus în mână niște cărți esențiale… Era, cum sunt toate 
colegele noastre, mai matură decât noi la vârsta cu pricina… M-a dus la mănăstirea Antim și m-a introdus în 
compania câtorva oameni… A fost un excelent intermediar. Prin ea l-am cunoscut pe Nicu Steinhardt […]. 
Deci e întâlnirea care-ți dă un orizont încă neaproximat de tine. Pe urmă sunt întâlnirile care te dislocă. Le-aș 
numi „întâlniri trezitoare”. […] Or asemenea întâlniri îți dau un bobârnac și te trezești în fața unei lumi care 
arată altfel decât știai, și te obligă să ieși din tine și să pui în mișcare un potențial pe care nu-l aproximaseși. 
Asta a fost întâlnirea mea cu Marin Tarangul. Eu eram, în prima tinerețe, foarte serios, așa, foarte pedant, 
eram solemn, eram genul de „premiant” antipatic, iar Marin, în primul an de facultate, m-a smuls din această 
suficiență ușor presenilă și m-a aruncat în penumbrele vieții, în iureșul ei promiscuu, echivoc, livrându-mi 
însă, în același timp, și o bibliografie greu de găsit pe-atunci, pe teme care nu-mi erau la îndemână. Pe scurt, 
m-a pus să trăiesc neconvențional și să citesc cuminte… […] 

Apoi a fost marea întâlnire cu Constantin Noica, întâlnirea care te modelează, întâlnirea care m-a dus 
spre propriul meu proiect, spre mine însumi. Un mare „întâlnit” e cineva care nu te duce spre el, ci te duce 
spre tine. Și face asta nu doar învățându-te ceva, ci, mai ales, dezvățându-te de tine, adică de ceea ce, în 
mod fals, crezi că ești. 

            Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Dialoguri de duminică: o introducere în categoriile vieții 
 
*pedant – (despre oameni) cu pretenții de erudiție și de competență deosebită; meticulos 
*promiscuu – dubios, imoral, dezagreabil, dezordonat 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței mă marchează.                                                                          6 puncte 
2. Menționează două aspecte definitorii ale unei întâlniri marcante, utilizând informaţiile din textul dat.  

                    6 puncte                    
3. Precizează o consecință a întâlnirilor care l-au orientat pe Andrei Pleșu în evoluția personalității sale, 

justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.                            6 puncte 
4. Explică dislocarea pe care o simte Andrei Pleșu (AP) în urma întâlnirii cu Marin Tarangul.        6 puncte                       
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația unei întâlniri modelatoare, așa cum reiese din textul dat. 

                    6 puncte                                                                                                              
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă întâlnirea cu o personalitate 
a vieții publice contribuie sau nu la cunoașterea de sine, raportându-te atât la informațiile extrase din volumul 
Dialoguri de duminică. O introducere în categoriile vieții de Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu, cât și la 
experiența personală sau culturală.                                                                                                20 de puncte 

 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.             6 puncte 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 
artistice.  
 
 Un călător grăbit cum se deșteaptă 

Nedumerit, pe-a visurilor treaptă, 
De care țară astăzi are parte; 
Și stă buimac. Și nu mai știe unde 
A mai zărit odaie, jâlț și masă; 
Și, dureros, chinuitor l-apasă 
Străinul ce-n oglinda lui pătrunde. 
Aude-n gară trenurile grele 
Și tot se-treabă cine o să plece. 
Se pipăie, și mâna lui e rece, 
Și calendaru-n zid își uită anul... 
Și tot mai dorm în miezul vieții mele. 

Ion Pillat, Călătorire  
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj 
dintr-un roman studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;  
– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;  
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale romanului studiat, semnificative 

pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații 
temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice etc.).  

 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. a)  
Limba şi literatura română 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 1 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                          (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenţei este mă influențează/mă 
transformă/mă modifică/mă modelează.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                 6 puncte  
2. menționarea oricăror două aspecte definitorii ale unei întâlniri marcante (de exemplu:  Orice întâlnire 
marcantă este un miracol, o „regizare” a „improbabilului” devenit „necesar”.) – 2 puncte + 2 puncte; 
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                                                                                              
                     6 puncte           
3. precizarea unei consecințe a întâlnirilor care l-au orientat pe Andrei Pleșu în evoluția personalității sale (de 
exemplu: O consecință a întâlnirilor care te orientează a fost norocul de a „vedea” lumea din alte 
perspective/de a fi direcționat/ghidat spre accesarea unor puncte de vedere alternative asupra lumii/de a fi 
deschis spre înțelegerea complexității vieții.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text 
(Întâlnirile care te orientează te trimit către anumite orizonturi, pe care tu le ignorai până atunci, sau le 
percepeai nebulos./Întâlnirea care-ți dă un orizont încă neaproximat de tine.) – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct          6 puncte                                           
4.  explicarea dislocării pe care o simte Andrei Pleșu (AP) în urma întâlnirii cu Marin Tarangul (de exemplu: 
Andrei Pleșu se simte trezit la viață după întâlnirea cu Marin Tarangul, deoarece momentul l-a forțat să își 
actualizeze/să își regândească/să își clarifice atitudinea față de viață, viziunea asupra lumii,/l-a scos din 
modul automat de a gândi și l-a adecvat prezentului, lumii etc.) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; 
încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, 
ortografie și punctuație – 1 punct                                6 puncte                                                  
5.  prezentarea, în 30 – 50 de cuvinte, a semnificației unei întâlniri modelatoare, așa cum reiese din textul dat 
(de exemplu: Întâlnirea care te modelează este cea care te transformă într-un întreg armonios, prin 
conștientizarea miracolului din tine/te conduce spre împlinirea de sine/te dezvață de tine, de ceea ce 
exprimai, uniformizat până atunci, prin gândire, simțire, acțiune/îți revelează misiunea proprie în această 
viață/te propulsează pe calea destinului personal etc.): indicarea efectului modelator – 1 punct; prezentare 
adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct                                                        
                                                                          4 puncte  
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                     2 puncte  
  
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
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‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                 1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte) 
Conținut – 6 puncte 
– comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice     

 comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 
6 puncte   

 comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 
puncte  

 simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct  
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte  
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales                                             6 puncte  

 prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte/prezentare ezitantă – 3 puncte/prezentare schematică sau 
superficială – 1 punct    

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/ secvențe comentate                 6 puncte  
 menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte   
 ilustrarea trăsăturii menţionate prin două episoade/secvențe comentate – 2 puncte + 2 puncte = 4 

puncte; simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct = 2 
puncte  

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi/sau de limbaj ale 
romanului studiat, semnificative pentru construcția personajului                                   2 x 3 puncte = 6 puncte  

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului – 3 
puncte/analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanței – 2 puncte/abordarea schematică, fără 
justificarea relevanței – 1 punct 
 

Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 

 
Propunător: prof. dr. Nicoleta Rotaru-Terteleac 

Colegiul Tehnic Energetic Constanța 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 2 
 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 

Pe atunci Nae Ionescu era, ca și Mircea Florian, un tânăr conferențiar de-abia de câțiva ani la 
Universitate. Preda Logica și Metafizica și țineau un seminar de Istoria Logicii. N-am să uit niciodată prima 
lecție de metafizică la care am asistat. Anunțase un curs despre „Faust și problema salvării”. Amfiteatrul „Titu 
Maiorescu” era arhiplin și am găsit cu greu un loc în fund, tocmai în ultima bancă. A intrat un bărbat brun, 
palid, cu tâmplele descoperite, cu sprâncenele negre, stufoase, arcuite mefistofelic și cu ochii mari de un 
albastru sumbru, oțelit, neobișnuit de sclipitori; când își repezea privirile pe neașteptate dintr-un perete în 
altul, parcă ar fi fulgerat în amfiteatru. Era slab, destul de înalt, îmbrăcat sobru, dar cu o neglijență elegantă; și 
avea cele mai frumoase și mai expresive mâini pe care le-am văzut vreodată, cu degetele lungi, subțiri, 
nervoase. Când vorbea, mâinile îi modelau gândirea, subliniau nuanțele, anticipau dificultățile, semnele de 
întrebare. [...] 
 S-a așezat pe scaun, și-a rotit ochii până în fundul amfiteatrului și a început să vorbească. Deodată s-
a lăsat o liniște nefirească, parcă toți și-ar fi ținut răsuflarea. Nae Ionescu nu vorbea ca un profesor, nu ținea o 
lecție, nici o conferință. Începuse o convorbire și ni se adresa direct, fiecăruia în parte, parcă ar fi povestit 
ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, propunându-ne o interpretare și așteptând apoi comentariile noastre. 
Aveai impresia că lecția întreagă e doar o parte dintr-un dialog, că fiecare din noi era invitat să ia parte la 
discuție, să-și mărturisească părerile la sfârșitul orei. Simțeai că ce spune Nae Ionescu nu se găsea în nicio 
carte. Era ceva nou, proaspăt gândit și organizat acolo, în fața ta, pe catedră. Era o gândire personală și, 
dacă te interesa acest fel de gândire, știai că nu o puteai întâlni altundeva, că trebuie să vii aici s-o primești 
de la izvor. Omul de pe catedră ți se adresa direct, îți deschidea probleme și te învăța să le rezolvi, te silea să 
gândești. 
 Nici n-am știut cum au trecut cele cincizeci de minute. Aproape nu luasem note. Dar m-am trezit la 
sfârșitul orei hărțuit de întrebări și probleme [...]. 

Mircea Eliade, Memorii, vol. I 
 

 
 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței îți deschidea probleme.                                                              6 puncte 
2. Menționează unul dintre cursurile predate de Nae Ionescu, așa cum rezultă din primul paragraf al 

fragmentului.                     6 puncte                    
3. Explică efectul de liniște generat de începerea prelegerii de către Nae Ionescu, justificându-ți răspunsul cu 

o secvență semnificativă din text.                                       6 puncte 
4. Precizează o trăsătură fizică a profesorului.                     6 puncte                                                                                                         
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, reacția lui Mircea Eliade după audierea cursului, așa cum reiese din textul 

dat.                    6 puncte                                                                                                              
 

 
 

 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă personalitatea unui profesor 
poate sau nu să influențeze destinul unui elev, raportându-te atât la informațiile extrase din volumul Memorii 
de Mircea Eliade, cât și la experiența personală sau culturală.      20 de puncte                                                                                               
 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.             6 puncte 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 
artistice.  
 

Cum s-a ales din ambru și mărgean 
ființa ta clamând pe-aceste praguri, 
chemarea ta și dorul tău de larguri 
privite printr-un fermecat ochean. 
 
Oprește ora-n mâna ta suavă 
și visul în privirea ta de fum. 
Trecutul ca o floare de otravă 
mi-a cotropit aleile de scrum. 

                                         Ion Vinea, Zigzag 
 
⃰ ambru (ambră) – 1. Substanță cu miros de mosc, folosită în industria parfumurilor; 2. Ambră galbenă = chihlimbar; 
⃰ mărgean – 1. (înv. și pop.) Coral, podoabă făcută din acesta; 2. Șirag de mărgele făcut dintr-un material asemănător cu 
mărgeanul. 
⃰ a clama – a chema cu voce tare 
 
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, 
aparţinând lui George Bacovia. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 
 

 
Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. a)  
Limba şi literatura română 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 2 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                          (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Secvența are sensul de îți propunea/îți sugera 
teme/subiecte de reflecție/gândire etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                    6 puncte 
2. menționarea unuia dintre cursurile predate de Nae Ionescu, așa cum rezultă din primul paragraf al 
fragmentului (de exemplu: Logica  sau Metafizica) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct             6 puncte 
3. explicarea efectului de liniște generat de începerea prelegerii de către Nae Ionescu (de exemplu: 
originalitatea prezentării cursului) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență semnificativă din text 
(Nae Ionescu nu vorbea ca un profesor, nu ținea o lecție, nici o conferință. Începuse o convorbire și ni se 
adresa direct, fiecăruia în parte, parcă ar fi povestit ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, propunându-ne o 
interpretare și așteptând apoi comentariile noastre.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct                     6 puncte                               
4.  precizarea unei trăsături fizice a profesorului (de exemplu: era slab, de o înălțime potrivită)  – 4 puncte; 
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct       
                      6 puncte                                                                                                                             
5.  prezentarea reacției lui Mircea Eliade, după audierea cursului (de exemplu: admirație, încântare, 
curiozitate): numirea reacției – 2 puncte; prezentare adecvată și nuanțată – 2 puncte/încercare de prezentare 
– 1 punct                                                      4 puncte                   
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                          2 puncte  
  
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                  1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte) 
Conținut -  6 puncte 
 – comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice  

 numirea ideii poetice - 2 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată a textului dat, prin evidențierea relației dintre ideea poetică 

identificată și mijloacele artistice – 4 puncte/comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației 
dintre ideea poetică identificată și mijloacele artistice – 2 puncte/simpla precizare a unor mijloace 
artistice – 1 punct 

 
Redactare – 4 puncte 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 
punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                   
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică                                                                                 6 puncte 

 precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice: 2 puncte 
 numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice 

precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte 
 evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte  

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat                                   6 puncte 
 precizarea temei: 2 puncte;  
 câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic – 2 x 2 

puncte = 4 puncte (comentarea adecvată – 2 puncte; încercare de comentare – 1 punct) 
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de compoziție şi de limbaj, semnificative pentru textul 
poetic ales                                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; abordarea 
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 
 

Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 

Propunători: prof. dr. Camelia Eugenia Ciurescu, prof. Carmen Valerica Rugină 
Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța 
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Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

   

 

Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 3 
 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 Trăim, cum spune Marin Sorescu, în era hârtiei tipărite. Când să citești, nu zic tot, nimeni nu pretinde, 
dar măcar cât să faci față demnă ca „intelectual”? Căci intelectual se cheamă unul care poate pomeni multe 
cărți, de preferință recente sau greu de găsit, ceea ce pe lângă efectul de epatare mai are și avantajul de a nu 
fi prea lesne controlabil. Nu poți simula cunoașterea unei cărți decât față de cine nu a citit-o. De altfel, cultura 
nu se poate mima față de un om cult, chiar dacă acesta nu a citit niciuna dintre cărțile în discuție. Dar nu 
despre simulacru și impostură vreau să vorbesc aici, ci despre lectura efectivă. 
 Am ajuns cu vremea la încredințarea că incultura sau cultura nu sunt în raport cu numărul de cărți 
citite și că acestea nu modifică în esență vocația înnăscută a cuiva pentru cultură sau incultură. Căci există și 
vocația inculturii. Cunosc oameni care au citit efectiv biblioteci întregi, au dulapuri cu fișe și știu tot ce se 
poate ști, dar sunt funciarmente și fără speranță niște inculți. Asta se vede din felul cum se exprimă și cum 
abordează anumite situații sau probleme. Alții care n-au citit toată viața decât să zicem o sută de cărți 
fundamentale (dar sunt atâtea?) au darul culturii, spiritul lor are apetența înțelegerii și cunoașterii și se mișcă 
cu libertate și siguranță în lumea ideilor, esențelor și formelor. 
 Firește că această apetență a spiritului comportă de obicei o irezistibilă și devorantă sete de lectură: 
„O sută de mii de cărți, un milion de cărți!” cum exclama Papini în acel Uomo finito pe care văd cu melancolie 
că generațiile noi nu îl mai pomenesc: să fi fost și asta una dintre cărțile a căror tărie se istovește după o 
generație? N-am mai recitit-o de aproape douăzeci de ani și faptul acesta poate că e un indiciu. De ce am 
recitit de nu știu câte ori Don Quijote, Război și pace, Comedia umană, de pildă, iar pe asta și atâtea altele 
nu? Nu e cazul să facem liste, dar recitirile sunt un criteriu de prim ordin pentru definirea structurii intelectuale 
a cuiva. 

Alexandru Paleologu, Bunul-simț ca paradox 
 
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței nu îl mai pomenesc.              6 puncte 
2. Menționează titlurile a două cărți care se numără printre cele recitite de Alexandru Paleologu.        6 puncte 
3. Precizează două consecințe ale capacității unui intelectual de a se referi la cărți recente sau rare, 
justificându-ți răspunsul cu o secvență din textul dat.              6 puncte 
4. Explică valoarea comunicațională a opțiunilor de relectură ale unui individ.          6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, una dintre dificultățile cu care se confruntă, în prezent, intelectualii, așa 
cum reiese din primul paragraf al textului dat.               6 puncte 
 
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă nivelul de cultură al unei 
persoane este condiționat de numărul lecturilor efectuate. În elaborarea răspunsului, te vei raporta atât la 
informațiile din fragmentul extras din volumul Bunul-simț ca paradox de Alexandru Paleologu, cât și la 
experiența personală sau culturală.                             20 de puncte 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;           14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.              6 puncte 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, următorul text poetic, evidențiind două trăsături moderniste: 
 
    Vițe roșii, 
    vițe verzi sugrumă casele-n lăstari sălbatici 
    și vânjoși – asemenea unor polipi ce-și 
    strâng în brațe prada. 
    Soarele în răsărit – de sânge-și spală-n mare 
    lăncile, cu care a ucis în goană noaptea 
    ca pe-o fiară. 
    Eu 
    stau pe țărm și – sufletul mi-e dus de-acasă. 
    S-a pierdut pe-o cărăruie-n nesfârșit și nu-și găsește 
    drumul înapoi. 

Lucian Blaga, La mare 
 

Notă 
 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui 
personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau G. Călinescu. 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat; 
– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziție si de limbaj, semnificative pentru construcția 
personajului din textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, incipit, final, 
tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

   

Simulare județeană – Examenul naţional de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. a)  

Limba şi literatura română 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                          (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței nu îl mai pomenesc este nu îl 
mai menționează/nu îl mai amintesc etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                        6 puncte 
2. menționarea titlurilor a două cărți care se numără printre cele recitite de Alexandru Paleologu (Două dintre 
cărțile recitite de Alexandru Paleologu sunt Don Quijote și Război și pace.): răspuns integral – 4 puncte; 
răspuns parțial – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                       6 puncte 
3. precizarea a două consecințe ale capacității unui intelectual de a se referi la cărți recente sau rare 
(epatarea și dificultatea de a fi verificat) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text („Căci 
intelectual se cheamă unul care poate pomeni multe cărți, de preferință recente sau greu de găsit, ceea ce pe 
lângă efectul de epatare mai are și avantajul de a nu fi prea lesne controlabil.”) – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct         6 puncte 
4. explicarea valorii comunicaționale a opțiunilor de relectură ale unui individ (de exemplu: Autorul este de 
părere că opțiunile de relectură constituie importante indicii privind structura intelectuală a unei persoane.) – 4 
puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 
1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                         6 puncte 
5. prezentarea dificultății cu care se confruntă, în prezent, intelectualii (de exemplu: Potrivit autorului – care își 
sprijină ipoteza pe o afirmație a lui Marin Sorescu –, una dintre dificultățile cu care se confruntă un intelectual 
din epoca actuală este aceea a adecvării la ritmul galopant al aparițiilor editoriale.)  prezentare adecvată şi 
nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct   
                                4 puncte 
     – respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                    2 puncte 
B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție               1 punct 
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în 
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p.                   2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: 
dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.             2 x 2 puncte = 4 puncte 
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în 
dezvoltarea oricărui argument – 1 p.                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte 
‒ formularea unei concluzii pertinente                  1 punct 
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p.
                    2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli 
– 0 p.)                                 1 punct 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau 
mai multe greșeli – 0 p.)                     1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.               1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (10 puncte) 
– comentarea textului dat, prin evidențierea a două trăsături moderniste                        6 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea a două trăsături moderniste (de exemplu: 

metaforismul, ambiguitatea, versul liber, ingambamentul etc.) – 6 puncte 
 comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a două trăsături moderniste – 3 puncte 
 simpla precizare a particularităților moderniste sau tendință de generalizare – 1 punct 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0 – 1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0 – 1 greşeli de punctuaţie – 
1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)               4 puncte 
 
Redactare – 4 puncte 
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 
punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                   
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
Conţinut – 18 puncte 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales            6 puncte 
prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte 
prezentare ezitantă – 3 puncte 
prezentare schematică sau superficială – 1 punct 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvenţe comentate          6 puncte 
menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte 
ilustrarea trăsăturii menţionate prin două episoade/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte = 4 puncte; 
simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct = 2 puncte 
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale textului 
narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales         2 x 3 puncte = 6 puncte 
analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului – 3 puncte; 
abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 

 

Redactare – 12 puncte  
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere               1 punct 
– logica înlănțuirii ideilor                    1 punct 
– abilităţi de analiză şi de argumentare                3 puncte 

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 
puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante 
– 2 puncte/schematism – 1 punct 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă 
adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)                        2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)          2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori: 2 puncte; 2 erori: 1 punct; 3 sau mai multe erori: 0 puncte)                     2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea                   1 punct 

 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 

 
Propunător: prof. dr. Elena-Luminița Hrițcu 

Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud 
 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică          Varianta 1 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 

SUBIECTUL I (30 puncte) 

5p 1. Arătați că numărul ( ) ( )74log74log 33 ++−  este natural. 

5p 2. Fie funcția : , ( ) 3 1f f x x→ = −  . Arătați că ( ) (1) 2 (1) 1f f f= + .

5p 3. Să se rezolve, în mulțimea numerelor reale, ecuaţia 4234 =⋅− xx . 
5p 4. Determinați câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea 

{ }8,6,4,2 . 
 

5p 5. În reperul cartezian xOy , se consideră punctele ( ), 2A a , ( )2, 3B − , ( )4, 1C − −  şi

( )5,D b− . Să se determine ,a b∈  astfel încât patrulaterul ABCD  să fie paralelogram. 

5p 6. Să se calculeze 





 − a2

2
sin

π , știind că 
3

1
sin =a .

SUBIECTUL  al II-lea             (30 puncte) 

5p 

5p 

5p 

5p 

5p 

5p 

1. Pentru fiecare m real considerăm matricea
1 1 1

( ) 0 0

2

A m m

m m

 
 =  
 
 

. 

a) Calculați ( )det (1)A .

b) Determinați valorile lui m pentru care

1 3 0

( ) ( ) 1 1 1

2 3 0

A m A m

− 
 ⋅ − =  
 − 

. 

c) Arătați că ( )det ( ) 1A m ≤  pentru orice număr real m.

2. Fie ( )2,H = +∞  și legea de compoziție " "∗  definită pe   prin 2 ,x y xy ax y b∗ = + − +

unde ,a b∈ . 

a) Determinați valorile lui a și b pentru care 1 3 3 1 1∗ = ∗ = .

b) Arătați că dacă 2a = −  și 6b = , atunci H este parte stabilă a lui   în raport cu legea de

compoziție " "∗ . 

c) Pentru 2a = −  și 6b = , știind că legea " "∗  este asociativă, rezolvați în   ecuația

3x x x x∗ ∗ ∗ = . 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                           Varianta 1 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
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SUBIECTUL  al III-lea                    (30 puncte) 

 

 

 

5p 

 

5p 

 

5p 

 

 

 

 

5p 

 

5p 

 

 

5p 

1. Se consideră funcția 
2

2
: , ( )

1

x
f f x

x

−
→ =

+
  . 

a) Să se arate că 
2 2

2 1
( ) ,

( 1) 1

x
f x x

x x

+′ = ∀ ∈
+ +

 . 

b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă 0x = , situat pe 
graficul funcției f. 
c) Demonstrați că, pentru orice ( )5, 1m∈ − − , ecuația ( )f x m=  are exact două soluții reale. 

 

2. Se consideră funcția 
2sin: , ( ) xf f x e→ =   și :F →   o primitivă a sa care verifică 

(0) 0F = . 

a) Să se arate că (2021) (2022)F F< . 

b) Să se arate că 
2

3

ln ( ) 1

sin 2

f x
dx

x

π

π

=∫ . 

c) Să se arate că 
30

( ) 1
lim

3x

F x x

x→

−
=  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
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Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 

SUBIECTUL I               (30 puncte) 

 1. 
3 3 3

3 3

log (4 7) log (4 7) log (4 7)(4 7)

log (16 7) log 9 2

− + + = − + =

= − = =

2p 

3p 

2. (1) 2 2 (1) 1 5

( )(1) ( (1)) (2) 5

( )(1) 2 (1)) 1

f f

f f f f f

f f f

= ⇒ + =
= = =
= +




2p 

2p 

1p 

3. 22 3 4 0x a a a= ⇒ − − = , cu soluțiile 1, 4a a= − =
Verifică doar 2x =

3p 

2p 

4. 3
4 4 3 2 24A = ⋅ ⋅ =  sau regula produsului ( 4 3 2abc ⇒ ⋅ ⋅ variante) 5p 

5. ABCD  paralelogram⇔ A C B Dx x x x+ = +  și 
A C B Dy y y y+ = +

Rezultă 1=a , 4=b .

2p 

3p 

 6. 

2

sin cos 2
2

1 2sin

2 7
1

9 9

a a

a

π − = = 
 

= − =

= − =

2p 

2p 

1p 

SUBIECTUL  al II-lea   (30 puncte) 

1.a) 1 1 1

(1) 1 0 0

1 2 1

A

 
 =  
 
 

det( (1)) 0 0 2 0 1 0 1A = + + − − − =  

1p 

4p 

b) 

2 2

1 1 1

( ) 0 0

2

1 2 3 1

( ) ( )

3

A m m

m m

m m

A m A m m m m

m m m m m

 
 − = − 
 − − 

− − 
 − =  
 − − − 

Rezultă 1m =  

1p 

3p 

1p 

c) 2det( ( )) 2A m m m= − +

( )22det( ( )) 1 0 2 1 0 1A m m m m≤ ⇔ ≤ − + ⇔ ≤ −  care este adevărată

3p 

2p 

2.a) 1 3 3a b∗ = + −  și 3 1 3 1a b∗ = + +  
Rezultă 2, 6a b= − =

2p 

3p 

b) ( 2)( 2) 2x y x y∗ = − − + 1p 
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Fie , 2 2, 2 0 ( 2)( 2) 0x y x y x y> ⇒ − − > ⇒ − − >  
De aici, ( 2)( 2) 2 2 2x y x y H− − + > ⇒ ∗ > ⇒  este parte stabilă 

2p 

2p 

c) 4( 2) 2x x x x x∗ ∗ ∗ = − +  

( )4

1 23 2 1 2 1 3, 1x x x x x x x x∗ ∗ ∗ = ⇔ − = ⇔ − = ± ⇔ = =  

3p 

2p 

 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

1.a) 
( ) ( )( )2 2

2

2 1 2 1
( )

1

x x x x
f x

x

′′− + − − +
′ =

+
 

( )2

2

2

1 2
1( )

1

x
x x

x
f x

x

+ − −
+′ =

+
 

2 2

2 1
( ) ,

( 1) 1

x
f x x

x x

+′ = ∀ ∈
+ +

  

 

 

2p 

 

 

 

2p 

 

 

 

1p 

b) Cum funcția este derivabilă, ecuația tangentei este: (0) (0)( 0)y f f x′− = −  

(0) 2f = − , (0) 1f ′ =  
Ecuația tangentei 2 2y x y x+ = ⇔ = −  

2p 

2p 

1p 

c) 1
( ) 0

2
f x x f′ < ∀ < − ⇒ strict descrescătoare pe 1

,
2

 −∞ −  
, deci injectivă 

1
( ) 0

2
f x x f′ > ∀ > − ⇒ strict crescătoare pe 1

,
2

 − ∞ 
, deci injectivă 

lim ( ) 1
x

f x
→±∞

= ±  și 
1

5
2

f
 − = − 
 

 

Deci pentru orice ( )5, 1 ,m∈ − − există un singur 1

1

2
x < −  astfel încât 1( )f x m=  și un 

singur 2

1

2
x > −  astfel încât 2( )f x m=  

 

2p 

 

 

 

 

2p 

 

 

1p 

2.a) F este o primitivă
2sin( ) ( ) xF x f x e′⇒ = =  

Deci ( ) 0F x x′ > ∀ ∈ ⇒F este strict crescătoare 

De aici, (2021) (2022)F F<  

2p 

2p 

1p 

b) 
22 2 2

3 3 3

2

3

ln ( ) sin
sin

sin sin

1 1
cos cos cos 0

2 3 2 2

f x x
dx dx xdx

x x

x

π π π

π π π

π

π
π π

= = =

= − = − + = + =

∫ ∫ ∫
 

 

2p 

 

 

 

3p 

c) 
F este derivabilă, deci continuă

0
lim ( ) (0)
x

F x F
→

⇒ = , așadar suntem în cazul 0

0
 
  

 și putem 

aplica regula lui L’Hospital 

 

1p 

 

 

2p 
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2

3 2 20 0 0

sin 2

2 20

( ) ( ) 1 ( ) 1
lim lim lim

3 3

1 sin 1 1 1
lim ln 1

sin 3 3 3

x x x

x

x

F x x F x f x

x x x

e x
e

x x

→ → →

→

′− − −
= = =

−
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

2p 
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SUBIECTUL I                              (30 puncte) 
 

5p 1. Să se determine modulul numărului complex
2

43

−
+

=
i

i
z . 

 

5p 2. Fie funcția ( ): , 2 9f f x x→ = +  . Să se determine punctul de pe graficul funcției f  care 

are abscisa egală cu opusa ordonatei. 
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 392 −=− xx . 

 

5p 4. Calculați probabilitatea ca alegând un element n al mulțimii { }1, 2, 3, 4, 5, 6  acesta să 

verifice relația  2! 3n n≤ − . 

5p 5. În reperul cartezian xOy , se consideră punctele (2, 3), (0, 2), ( 1, 3)A B C − . Să se calculeze 
lungimea segmentului AM, unde M  reprezintă mijlocul segmentului BC. 

5p 6. Să se arate că triunghiul ABC în care 2 cosa b C=  este isoscel. 
 

SUBIECTUL  al II-lea                    (30 puncte) 
  

 

 

 

5p 
 

5p 

 
5p 

 

 

 
 

5p 
 

5p 
 

5p 

1. Pentru fiecare x număr real considerăm matricea 
2 0 0

( ) 0 3 0

0 0 5

x

x

x

A x

 
 

=  
 
 

. 

a) Să se arate că ( ) ( ) ( )A x A y A x y⋅ = +  pentru orice x și y numere reale. 

b) Să se arate că matricea ( )A x  este inversabilă pentru orice x real și să se determine x pentru 

care 1 2( ) ( )A x A x− = . 

c) Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuația ( ) 2022det ( ) (2 ) (2021 ) 30A x A x A x = . 

2. Pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție asociativă dată de 
, ,x y x y xy x y∗ = + − ∀ ∈ . 

a) Arătați că ( )( )1 1 1 , ,x y x y x y∗ = − − − ∀ ∈ . 

b) Demonstrați că mulțimea ( )0, 1H = este parte stabilă a lui   în raport cu legea de 

compoziție " "∗ . 

c) Calculați 1 1 1 1 1

1 2 3 4 2022
∗ ∗ ∗ ∗ . 
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SUBIECTUL  al III-lea             (30 puncte) 

5p 

5p 

5p 

5p 

5p 

5p 

1. Se consideră funcția ( )
2( 3)

: 3, , ( )
x

x
f f x

e

+
− +∞ → = . 

a) Arătați că ( )( 1)( 3)
( ) , 3,

x

x x
f x x

e

− + +′ = ∀ ∈ − +∞ . 

b) Arătați că funcția are un singur punct de extrem local.

c) Demonstrați că 13 2 xx e ++ ≤ , pentru orice ( )3,x∈ − +∞ .

2. Se consideră funcția
2

1
: , ( )

1

x
f f x

x x

+
→ =

+ +
  . 

a) Calculați
1

2
0

( )
1

x
f x dx

x x

 + + + ∫ . 

b) Determinați a real știind că ( )
1

2

0

1 ( )xx x e f x dx a e+ + ⋅ ⋅ = +∫ .

c) Dacă F este o primitivă a funcției f astfel încât (0) 0F = , calculați
30

( )
lim

sinx

F x x

x→

−
. 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică            Varianta 2 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 
Barem de evaluare și de notare         

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 
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Varianta 2 
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SUBIECTUL I               (30 puncte) 

 1. 3 4

2

9 16

4 1

5

i
z

i

+
= =

−

+
= =

+

=

2p 

2p 

1p 

2. ( , ) ( )fA a a G f a a− ∈ ⇔ − =
2 9 3a a a− + = ⇒ =

Deci punctul este ( 3, 3)A −

2p 

2p 

1p 

3. 2 9 3 ( 3)( 2) 0x x x x− = − ⇔ − + =  cu soluțiile 1 23, 2x x= = −  

Convine doar 3x =
4p 

1p 

4. Probabilitatea este egală cu numărul cazurilor favorabile / numărul cazurilor posibile
Numărul cazurilor posibile este 6
Prin verificare directă, numărul cazurilor favorabile este 1

1

6
P =

1p 

1p 

2p 

1p 

 5. 1 5
,

2 2
M
 − 
 

 

( ) ( )2 2

M A M AAM x x y y= − + − =

26

2
=

1p 

2p 

2p 

6. 2 2 2 2 2 2 22 cosc a b ab C c a b a= + − ⇒ = + −
Deci c b=

3p 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea   (30 puncte) 

1.a) 2 0 0

( ) 0 3 0

0 0 5

y

y

y

A y

 
 

=  
 
 

 

2 0 0 2 0 0 2 2 0 0

( ) ( ) 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0

0 0 5 0 0 5 0 0 5 5

( )

x y x y

x y x y

x y x y

A x A y

A x y

    ⋅
    

= = ⋅ =    
    ⋅    

= +

1p 

3p 

1p 

b) det ( ) 2 3 5 30 0x x x xA x = ⋅ ⋅ = ≠
Deci matricea este inversabilă pentru orice x real.

Cum 1
3( ) ( ) (0) ( ) ( )A x A x A I A x A x−− = = ⇒ = −

1p 

1p 

1p 
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1 2 2( ) ( ) ( ) ( )A x A x A x A x− = ⇔ − =  

Prin înlocuire și identificare, se deduce 2x x− =  cu soluțiile 1−  și 0 

1p 

1p 

c) Folosind ( ) ( ) ( )A x A y A x y⋅ = + , prin inducție avem că
( ) ( )( ) (2 ) (2021 ) (1 2 2021) 2021 1011A x A x A x A x A x= + + + = ⋅

Cum 20211011 2022det ( ) 30 30 30y xA y y ⋅= ∀ ∈ ⇒ =

Cu soluția 2

2021
x =

3p 

1p 

1p 

2.a) Calcul direct 5p 

b) Fie ( ) ( ) ( ), 0, 1 1 , 1 0, 1 (1 )(1 ) 0, 1x y x y x y∈ ⇒ − − ∈ ⇒ − − ∈

De aici, ( ) ( )1 (1 )(1 ) 0, 1 0, 1x y x y H− − − ∈ ⇒ ∗ ∈ ⇒  este parte stabilă

3p 

2p 

c) Se demonstrează că 1 1,x x∗ = ∀ ∈
1 1 1 1 1

1 1
1 2 3 4 2022

x∗ ∗ ∗ ∗ = ∗ =  

3p 

2p 

SUBIECTUL  al III-lea               (30 puncte) 

1.a) ( ) ( ) ( )
( )

22

2

( 3) 3
( )

x x

x

x e x e
f x

e

′ ′+ − +
′ =

( )2

2

2( 3) 3
( )

x x

x

x e x e
f x

e

+ − +
′ =

( 1)( 3)
( ) , 3

x

x x
f x x

e

− + +′ = ∀ > −  

2p 

2p 

1p 

b) Cum funcția este derivabilă și definită pe un interval deschis, punctele de extrem sunt
printre rădăcinile derivatei

( ) 0 1f x x′ = ⇔ = −  

Cum ( )( ) 0, 3, 1f x x′ > ∀ ∈ − −  și ( )( ) 0, 1,f x x′ < ∀ ∈ − ∞ , rezultă că 1−=x  este punct 

de maxim 

2p 

3p 

c) Din punctul b) avem că ( ) ( 1) 4 , 3f x f e x≤ − = ∀ > −

Cum 
2

2 1( 3)
4 ( 3) 4 x

x

x
e x e

e

++
≤ ⇒ + ≤

Cum 3 0x + > 13 2 xx e +⇒ + ≤

2p 

1p 

2p 

2.a) 1 1

2 2
0 0

2 1
( )

1 1

x x
f x dx dx

x x x x

+ + = = + + + + ∫ ∫
12

0
ln( 1) ln 3 ln1 ln 3x x= + + = − =  

2p 

3p 

b) 
( )

1 1
2

0 0

1
1 1

0 0
0

1 ( ) ( 1)

( 1) 2 1 2 1 ( 1)

x x

x x x

x x e f x dx x e dx

x e e dx e e e e e

+ + ⋅ ⋅ = + =

= + − = − − = − − − =

∫ ∫

∫
De aici avem că 0a =  

2p 

2p 

1p 
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c) 
F este derivabilă, deci continuă

0
lim ( ) (0)
x

F x F
→

⇒ = , așadar suntem în cazul 0

0
 
  

 și putem 

aplica regula lui L’Hospital 

( )

3 2 20 0 0

2

2 20

( ) ( ) 1 ( ) 1
lim lim lim

sin 3sin cos 3sin cos

1 1 1 1
lim 1 1

sin 1 3cos 3 3

x x x

x

F x x F x f x

x x x x x

x

x x x x

→ → →

→

′− − −
= = =

−
= ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ = −

+ +

2p 

3p 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 
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SUBIECTUL I                              (30 puncte) 

5p 1. Arătați că numărul ( ) ( )74log74log 33 ++−  este natural. 

5p 
2. Fie funcția ,: RRf →  92)( += xxf . Să se determine punctul de pe graficul funcției f  

care are abscisa egală cu opusa ordonatei. 
5p 3. Să se rezolve, în mulțimea numerelor reale, ecuaţia 4234 =⋅− xx . 
5p 4. Calculați probabilitatea ca alegând un element n al mulțimii { }1, 2, 3, 4, 5, 6  acesta să 

verifice relația  2! 3n n≤ − . 
 

5p 5. În reperul cartezian xOy , se consideră punctele ( ), 2A a , ( )2, 3B − , ( )4, 1C − −  şi 

( )5,D b− . Să se determine Rba ∈,  astfel încât patrulaterul ABCD  să fie paralelogram. 

5p 6. Să se arate că triunghiul ABC în care 2 cosa b C=  este isoscel. 
 

SUBIECTUL  al II-lea                    (30 puncte) 

  

 

 

 

5p 

 

 

5p 

 

 

5p 

 

 

 

 

 

 

5p 

5p 

 

 

5p 

1. Pentru fiecare m real considerăm matricea 
1 1 1

( ) 0 0

2

A m m

m m

 
 =  
 
 

. 

a) Calculați ( )det (1)A . 

b) Determinați valorile lui m pentru care 

1 3 0

( ) ( ) 1 1 1

2 3 0

A m A m

− 
 ⋅ − =  
 − 

. 

c) Arătați că ( )det ( ) 1A m ≤  pentru orice număr real m. 

 

 

2. Pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție asociativă dată de 
,xyyxyx −+=∗  Ryx ∈∀ , . 

a) Arătați că  ),1)(1(1 yxyx −−−=∗ Ryx ∈∀ , . 

b) Demonstrați că mulțimea ( )0, 1H = este parte stabilă a lui R   în raport cu legea de 

compoziție " "∗ . 

c) Calculați 1 1 1 1 1

1 2 3 4 2022
∗ ∗ ∗ ∗ . 
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SUBIECTUL  al III-lea                    (30 puncte) 

 

 

 

5p 

 

5p 

 

5p 

 

 

 

 

5p 

 

5p 

 

 

5p 

1. Se consideră funcția ,: RRf →  
1

2
)(

2 +

−
=

x

x
xf . 

a) Să se arate că  ,
1)1(

12
)('

22 ++

+
=

xx

x
xf  Rx∈∀ . 

b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției  f  în punctul de abscisă 0x = , situat pe 
graficul funcției f. 
c) Demonstrați că, pentru orice ( )5, 1m∈ − − , ecuația ( )f x m=  are exact două soluții reale. 

 

2. Se consideră funcția RRf →: , 
1

1
)(

2 ++
+

=
xx

x
xf . 

a) Calculați 
1

2
0

( )
1

x
f x dx

x x

 + + + ∫ . 

b) Determinați a real știind că ( )
1

2

0

1 ( )xx x e f x dx a e+ + ⋅ ⋅ = +∫ . 

c) Dacă F este o primitivă a funcției f astfel încât (0) 0F = , calculați 
30

( )
lim

sinx

F x x

x→

−
. 
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Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 
Barem de evaluare și de notare         

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 3 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 

SUBIECTUL I               (30 puncte) 

 1. 
3 3 3

3 3

log (4 7) log (4 7) log (4 7)(4 7)

log (16 7) log 9 2

− + + = − + =

= − = =

2p 

3p 

2. ( , ) ( )fA a a G f a a− ∈ ⇔ − =

2 9 3a a a− + = ⇒ =
Deci punctul este ( 3, 3)A −

2p 

2p 

1p 

3. 22 3 4 0x a a a= ⇒ − − = , cu soluțiile 1, 4a a= − =
Verifică doar 2x =

3p 

2p 

4. Probabilitatea este egală cu numărul cazurilor favorabile / numărul cazurilor posibile
Numărul cazurilor posibile este 6
Prin verificare directă, numărul cazurilor favorabile este 1

1

6
P =

1p 

1p 

2p 

1p 

5. ABCD  paralelogram⇔ A C B Dx x x x+ = +  și 
A C B Dy y y y+ = +

Rezultă 1=a , 4=b .

2p 

3p 

6. 2 2 2 2 2 2 22 cosc a b ab C c a b a= + − ⇒ = + −
Deci c b=

3p 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea   (30 puncte) 

1.a) 1 1 1

(1) 1 0 0

1 2 1

A

 
 =  
 
 

det( (1)) 0 0 2 0 1 0 1A = + + − − − =  

1p 

4p 

b) 

2 2

1 1 1

( ) 0 0

2

1 2 3 1

( ) ( )

3

A m m

m m

m m

A m A m m m m

m m m m m

 
 − = − 
 − − 

− − 
 − =  
 − − − 

Rezultă 1m =  

1p 

3p 

1p 

c) 2det( ( )) 2A m m m= − +

( )22det( ( )) 1 0 2 1 0 1A m m m m≤ ⇔ ≤ − + ⇔ ≤ −  care este adevărată

3p 

2p 

2.a) Calcul direct 5p 

b) Fie ( ) ( ) ( ), 0, 1 1 , 1 0, 1 (1 )(1 ) 0, 1x y x y x y∈ ⇒ − − ∈ ⇒ − − ∈

De aici, ( ) ( )1 (1 )(1 ) 0, 1 0, 1x y x y H− − − ∈ ⇒ ∗ ∈ ⇒  este parte stabilă

3p 

2p 

c) Se demonstrează că 1 1,x x∗ = ∀ ∈ 3p 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                                   Varianta 3 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică 
Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică 
Barem de evaluare și de notare                                                                                                       

1 1 1 1 1
1 1

1 2 3 4 2022
x∗ ∗ ∗ ∗ = ∗ =  

2p 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

1.a) 
( ) ( )( )2 2

2

2 1 2 1
( )

1

x x x x
f x

x

′′− + − − +
′ =

+
 

( )2

2

2

1 2
1( )

1

x
x x

x
f x

x

+ − −
+′ =

+
 

2 2

2 1
( ) ,

( 1) 1

x
f x x

x x

+′ = ∀ ∈
+ +

  

 

 

2p 

 

 

 

2p 

 

 

 

1p 

b) Cum funcția este derivabilă, ecuația tangentei este: (0) (0)( 0)y f f x′− = −  

(0) 2f = − , (0) 1f ′ =  
Ecuația tangentei 2 2y x y x+ = ⇔ = −  

2p 

2p 

1p 

c) 1
( ) 0

2
f x x f′ < ∀ < − ⇒ strict descrescătoare pe 1

,
2

 −∞ −  
, deci injectivă 

1
( ) 0

2
f x x f′ > ∀ > − ⇒ strict crescătoare pe 1

,
2

 − ∞ 
, deci injectivă 

lim ( ) 1
x

f x
→±∞

= ±  și 
1

5
2

f
 − = − 
 

 

Deci pentru orice ( )5, 1 ,m∈ − − există un singur 1

1

2
x < −  astfel încât 1( )f x m=  și un 

singur 2

1

2
x > −  astfel încât 2( )f x m=  

 

2p 

 

 

 

 

2p 

 

 

1p 

2.a) 1 1

2 2
0 0

2 1
( )

1 1

x x
f x dx dx

x x x x

+ + = = + + + + ∫ ∫  

12

0
ln( 1) ln 3 ln1 ln 3x x= + + = − =  

2p 

 

 

3p 

b) 
( )

1 1
2

0 0

1
1 1

0 0
0

1 ( ) ( 1)

( 1) 2 1 2 1 ( 1)

x x

x x x

x x e f x dx x e dx

x e e dx e e e e e

+ + ⋅ ⋅ = + =

= + − = − − = − − − =

∫ ∫

∫
 

De aici avem că 0a =  

 

2p 

 

2p 

 

1p 

c) 
F este derivabilă, deci continuă

0
lim ( ) (0)
x

F x F
→

⇒ = , așadar suntem în cazul 0

0
 
  

 și putem 

aplica regula lui L’Hospital 

( )

3 2 20 0 0

2

2 20

( ) ( ) 1 ( ) 1
lim lim lim

sin 3sin cos 3sin cos

1 1 1 1
lim 1 1

sin 1 3cos 3 3

x x x

x

F x x F x f x

x x x x x

x

x x x x

→ → →

→

′− − −
= = =

−
= ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ = −

+ +

 

 

2p 

 

 

3p 
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Autor: 

  Zîrnă Cătălin, Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța 

 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                           Varianta 1                                    
Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Varianta 1 

 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

SUBIECTUL I                                     (30 puncte) 

 

5p 

5p 

 

 

5p 

 

5p  

 

5p 

 

 

5p 

1. Arătaţi că  ( ) ( )215
2

15 −++=a  este număr natural. 

2. Determinaţi un număr real m, ştiind că parabola asociată funcţiei RRf →: , ( ) mxxxf +−= 42  

este tangentă la axa Ox. 
3. Ştiind că 1x  şi 2x  sunt soluţii ale ecuaţiei 0352 =+− xx ,calculaţi ( ) 2121 43 xxxx −+ . 

4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia  01454 12 =+⋅−+ xx . 

5. Fie vectorii ( )
→→→

−+⋅= jmimu 1  şi ( )
→→→

+−= jmiv 32 .Determinaţi 0>m  astfel încât vectorii 

→
u şi 

→
v să fie coliniari. 

6. Calculaţi aria triunghiului care are laturi 9, 12 şi 15. 
 

SUBIECTUL  al II-lea                                   (30 puncte) 
  

 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

 

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )( ) 333
2

1
+−−= yxyx  . 

1) Să se demonstreze că legea este comutativă. 
2) Să se verifice relaţia : ( ) ( ) Rzyxzyxzyx ∈∀= ,,, . 

3) Arătaţi că ( ) ( ) 33333 =−=−  . 

4) Determinaţi numerele naturale n pentru care 11=nn  . 

5) Să se rezolve ecuaţia : 333 42 =xx  . 

6) Calculaţi 
2022

7099
........

2022

2

2022

1  . 

 

SUBIECTUL al III-lea                         (30 puncte) 
  

 

 

5p 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

5p 

 

Fie matricele   







−

=
10

51
A ;  








−

=
12

01
B . 

1) Să se arate că 22 BA = . 
2) Să se calculeze suma elementelor matricei BAAB + . 

3) Calculaţi 20222022 BA + . 

4) Calculaţi determinantul ( )BAI +⋅ 3
2det . 

5) Să se calculeze 202232 ........... AAAA ++++ . 

6) Să se arate că ( ) ( )2022
2

22022
2

2 IBIA −=− . 

 
 

 

 

 

 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                           Varianta 1                                    
Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 1 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 
• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat de barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I                      (30 puncte) 

 5p 

  1. ( ) ( )215
2

15 −++=a 15251525 +−+++=  

Na ∈=+= 1266 . 

 

3p 

2p 

 5p 

  
2. ( ) 04160440 2 =−⇒=−−=∆⇒=∆ mm  

4164 =⇒= mm  

3p 

2p 

 5p 

  
3. 3,5 2121 =⋅=+ xxxx  

( ) 345343 2121 ⋅−⋅=−+ xxxx  
( ) 3121543 2121 =−=−+ xxxx  

2p 

1p 

2p 

 5p 

 
4. ,0145442 =+⋅−⋅ xx

 notăm 04 >= tx 0154 2 =+−⇒ tt ; 01,04,9 21 >=>==∆ tt  

{ }1,0;014;144 ∈=⇒==⇒= xxx xx  

 

3p 

2p 

 5p 

  5. 
→
u şi 

→
v  coliniari ( )3

1

2 +−
−

=⇔
m

mm
0252 =−+⇔ mm  

33=∆ ; 0
2

335
1 >

+−
=m convine; 0

2

335
2 <

−−
=m ,nu convine 

3p 

 

 

2p 

 5p 
6. Observ că ⇒=+ 222 15129 conform Reciprocei Teoremei lui Pitagora ,triunghiul este 

dreptunghic 

2
21 cc

A
⋅

=∆  

254
2

129
uA =

⋅
=∆  

 

2p 

 

1p 

 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea                      (30 puncte) 

5p 

  
1. Verificarea condiţiei (relaţiei):

 

( )( )

( )( ) ,333
2

1

333
2

1

yxxy

yxyx





=+−−

=+−−=
 

Ryx ∈∀ ,  

 

3p 

 

2p 

 5p 

  
2. Verificarea condiţiei (relaţiei): ( ) ( ) Rzyxzyxzyx ∈∀= ,,,  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )

( )( )( ) Rzyxzyx

zyxzyxzyx

∈∀+−−−

=+−



 −+−−=



 +−−=

,,,3333
4

1

333333
2

1

2

1
333

2

1 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )( )( ) Rzyxzyx

zyxzyxzyx

∈∀+−−−

=+



 +−−−−=



 +−−=

,,,3333
4

1

33333
2

1
3

2

1
333

2

1
 

 

 

3p 

 

 

 

 

2p 

 5p 

  3. ( ) ( )( ) 333333
2

1
33 =+−−−=−  

3p 

 

2p 
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( ) ( )( ) 333333
2

1
33 =+−−−=−   

 5p 

 
4. ( ) ( ) 1631133

2

1
11 22 =−⇒=+−⇒= nnnn   

Nnn ∈=⇒=− 743 , Nnn ∉−=⇒−=− 143  

3p 

 

2p 

 5p 

  5. 333 42 =xx  ( )( ) 333333
2

1 42 =+−−⇒ xx ⇒  

2

1
0332 =⇒=− xx ,

4

1
0334 =⇒=− xx  

 

3p 

 

2p 

 5p 
6. 3

2022

6066
=  

=
2022

7099
.....

2022

6067
3

2022

6065
...

2022

2

2022

1 
 

( ) 333)(3 === yyxtatiiasociativiyx   

 

1p 

 

2p 

2p 

 

 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

5p 

  1. 2
2

10

01

10

51

10

51
IA =








=








−








−

=  

2
2

10

01

12

01

12

01
IB =








=








−








−

=  

2
22 IBA ==  

 

2p 

 

2p 

 

1p 

 

 5p 

  2. 







−

−
=








−








−

=⋅
12

511

12

01

10

51
BA  









=








−








−

=⋅
112

51

10

51

12

01
AB  









=+

120

012
BAAB ; suma elementelor 241212 =+=  

 

2p 

 

 

2p 

 

1p 

 5p 

  3. ( ) 2
101122022 IAA ==  

( ) 2
101122022 IBB ==  









==+

20

02
2 222 III  

 

2p 

 

2p 

 

1p 

 5p 

 
4. AAAIAI =⋅⋅=⋅ 2

2
3

2  









=+

52

52
BA  

( ) ( ) 145222det −=⋅−−⋅=+ BA  

 

2p 

 

2p 

1p 

 5p 

  5. ( )101122222 ........... AAAAAAA +⋅+⋅++  

( ) ( ) ( ) 







=++++++=

00

52
1011.......

_1011_

222   
oride

IAIAIA  

 

2p 

 

3p 

 5p 6. 2222
2 OIIIA =−=− ; 2

2022
2 OO =  

2222
2 OIIIB =−=− ; 2

2022
2 OO =  

( ) ( )2022
2

22022
2

2 IBIA −=− egalitate 

 

2p 

 

2p 

1p 

  

 



  Coordonator grup de lucru  

    - Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru – M_pedagogic 

- Brînză Arabela-Adriana, Școala Gimnazială nr. 2 Cernavodă 

- Cărnaru Alexandru, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța 

- Jitaru Cristina, Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanța 

- Zamfirescu Lavinia-Mihaela, Liceul Teoretic Traian Constanța 

Bibliografie: 

1. “  Matematică – Bacalaureat 2019 ” ,Mihai Monea, Steluţa Monea, Editura Paralela 45;
2. “  Matematică – Bacalaureat 2009 ”  , Coordonatori: Gabriela   Constantinescu, Cătălin Zîrnă,

Editura Crizon;
3. “  Bacalaureat Matematică – Ghid de pregătire 2019 ”, Rodica Reşiga, Camelia Maria

Magdaş,Editura Delfin;
4. “  Matematică – Bacalaureat 2020. Ghid de pregătire pentru examene ”  , Coordonatori: Gabriela

Constantinescu, Cătălin Zîrnă, Editura Crizon;
5. “ Teste de antrenament 2020 – 2021  ”, https://rocnee.eu



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                           Varianta 2                                    
Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Varianta 2 

 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

SUBIECTUL I                                     (30 puncte) 

 

5p 

 

5p 

 

5p 

 

5p 

 

5p 

 

 

5p 

 

1. Arătați că 
( )

1
4

32
16964

2

=
⋅

+−  

2. Se consideră funcția 63 −=→ xf(x)R,f:R . Determinați numărul real a pentru care 

( ) 663 +=− f(a)af . 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația ( ) )2lg(29lg 2 xx ⋅⋅=+ . 

4. Prețul inițial al unui obiect este de 900 lei. Aflați prețul final al obiectului dacă s-a scumpit cu 20% 
și apoi noul preț s-a ieftinit cu 20%. 

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele )2;1( ),3;1( ),3;4( −−− CBA . Se notează cu a  

valoarea ariei triunghiului BOC, cu b  valoarea ariei triunghiului AOC și cu c  valoarea ariei 
triunghiului AOB. Să se arate că bca 4=+ . 

6. Arătați că )45()30sin()45cos()45sin( 0000 tg=+⋅ . 

 

SUBIECTUL  al II-lea                                   (30 puncte) 
  

 

5p 

  

5p 

5p 

5p 

5p 

5p 

 

Definim pe mulțimea numerelor reale legea de compoziție yxyxyx ⋅⋅−+⋅= 4)(8  . 

1) Arătați că ( ) 5
4

1
1 −=−  . 

2) Arătați că legea „ ”  este comutativă. 
3) Determinați numerele reale x  pentru care 12)2( =− xx  . 

4) Arătați că )2)(2(416 −−−= yxyx  , pentru orice numere reale x  și y. 

5) Aflați numerele naturale m , n  dacă 20=nm  . 
6) Arătați că pentru orice număr real a , numerele a22  15  ,8  a,a , sunt termenii consecutivi ai unei 

progresii aritmetice. 
 

 

SUBIECTUL al III-lea                         (30 puncte) 
  

 

 

 

5p 

5p 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

 

Fie matricele 












 −
= 0

2

1
61

A , 







=

10

01
2I  și 2)( IaAaM ⋅+= , unde a  este un număr real. 

1) Arătați că 3)det( =A . 

2) Aflați valorile reale ale lui a  dacă )(2 aMA = . 

3) Determinați matricea )2(1−M . 

4) Fie matricea )3()2()1()0()1()2()3( MMMMMMMT ++++−+−+−= . Arătați că suma 
elementelor lui T  nu  este număr întreg. 

5) Arătați că ))(det( aM  este un număr natural impar pentru orice număr natural a . 

6) Demonstrați că 2))1(det( >+xM , pentru orice număr real x . 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 2 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

SUBIECTUL I                      (30 puncte) 

 5p 

  

1) Calculul fiecarui termen 
Finalizare 

3p 

2p 

 5p 

  
2) 249)63( −=− aaf  

4=a . 

3p 

2p 

 5p 

  
3) 93  ,0 2 => xx  

03 >=x . 

3p 

2p 

 5p 

 

4) După prima scumpire prețul este 1080 lei 
După ieftinre prețul este 864 lei 

2p 

3p 

 5p 

  
5) 7,5c   5,2 ==a  

5,25,75,25,12 =−−=b  

finalizare 

2p 

2p 

1p 

 5p 6) Calculul fiecarei valoari trigonometrice 
finalizare 

4p 

1p 

SUBIECTUL  al II-lea                      (30 puncte) 

5p 

  1) Calcul 6)
4

1
1(8 −=+−  

finalizare 

2p 

3p 

 5p 

  
2) Scrierea ecuației 0122 =+− xx  

Rezolvare și 1=x  

3p 

2p 

 5p 

  

3) Scriere definiție 
finalizare 

2p 

3p 

 5p 

 
4) Calcul 422)2)(2( +−−=−− yxxyyx  

finalizare 

2p 

3p 

 5p 

  
5) 1)2)(2( −=−− nm  

{ })}1;3(),3;1(),( ∈nm  

2p 

3p 

 5p 6) Folosirea unei proprietăți a progresiilor aritmetice 
finalizare 

2p 

3p 

 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

5p 

  1) 3
2

1
)6(01)det( =⋅−−⋅=A  

5p 

 5p 

  2) 













−

−−
= 3

2

1
62

2A  

Determinare 3−=a  

3p 

2p 

 5p 

  3) 












 −
= 2

2

1
63

)2(M  

Calculul     













−⋅=−

3
2

1
62

9

1
)2(1M  

 

1p 

4p 
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 5p 

 
4) AT 7=  

Suma elementelor este Z∉−
2

63
 

3p 

2p 

 5p 

  
5) 3)1())(det( ++= aaaM  

Folosirea unei proprietăți, produsul a două numere consecutive este un număr par , 
finalizare 

2p 

3p 

 5p 6) 53))1(det( 2 ++=+ xxxM  

0
4

3

2

3
33

2
2 >+






 +=++ xxx  

2p 

3p 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Coordonator grup de lucru  

    - Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru – M_pedagogic 

- Brînză Arabela-Adriana, Școala Gimnazială nr. 2 Cernavodă 

- Cărnaru Alexandru, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța 
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Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Varianta 3 

 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

 
SUBIECTUL I                                     (30 puncte) 

 

5p 

 

 

5p 

 

 

5p 

5p  

 

 

5p 

 

 

5p 

1. Verificaţi dacă  1,0
9

1
1.......

4

1
1

3

1
1

2

1
1 >






 −⋅⋅






 −⋅






 −⋅






 − . 

2. Să se determine  funcţia RRf →: , ( ) Rmxmxxf ∈++−= ,3)12(2  al cărui grafic are abscisa 

vârfului egală cu 
2

9
. 

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia  52142 −=⋅− −xx . 
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { }91,.......,15,14=A  acesta să fie 

divizibil cu 17. 

5. Fie vectorii ( )
→→→

−+⋅= jmimu 1  şi ( )
→→→

+−= jmiv 32 .Determinaţi 0>m  astfel încât vectorii 

→
u şi 

→
v să fie coliniari. 

6. Arătaţi că :  
12

1
90sin45sin2

+
=−⋅  . 

 

SUBIECTUL  al II-lea                                   (30 puncte) 
  

 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă ( ) 3093* ++⋅−⋅= yxyxyx . 

1) Arătaţi 33*
9

1
=− . 

2) Să se demonstreze că legea de compoziţie este comutativă. 
3) Să se verifice relaţia : ( ) ( ) 3333* +−⋅−⋅= yxyx , pentru orice numere reale x  şi y . 

4) Determinaţi numerele x  pentru care  ( ) 9*3 =− xx . 

5) Să se rezolve ecuaţia : 517*7 =xx , pentru orice număr real x   . 
6) Pentru orice număr real x , arătaţi că ( ) ( ) .38*2 ≤+−− xx . 

 

SUBIECTUL al III-lea                         (30 puncte) 
  

 

 

5p 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

5p 

 

Fie matricele   







−

=
10

51
A ;  








−

=
12

01
B . 

1) Să se arate că 22 BA = . 
2) Să se calculeze suma elementelor matricei BAAB + . 

3) Calculaţi 20222022 BA + . 

4)  Calculaţi determinantul ( )BAI +⋅ 3
2det . 

5) Să se calculeze 202232 ........... AAAA ++++ . 

6) Să se arate că ( ) ( )2022
2

22022
2

2 IBIA −=− . 
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Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 3 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

 
SUBIECTUL I                                    (30 puncte) 

 5p 

  1. 
9

8

8

7
...

4

3

3

2

2

1

9

1
1.......

4

1
1

3

1
1

2

1
1 ⋅⋅⋅⋅⋅=






 −⋅⋅






 −⋅






 −⋅






 −  

10

1

9

1
>= . 

 

3p 

 

2p 

 5p 

  2. 
2

9

2

12

2

9

22

9
=

+
⇒=

⋅
−⇒=

m

a

b
xv  

( ) 39482 2 +−=⇒=⇒=⋅⇒ xxxfmm  

 

3p 

 

2p 

 5p 

  3. 52142 −=⋅− −xx
. Notez  014505

14
02 2 =−+⇒=+−⇒>= tt

t
ttx  

07 <−=t   şi 02 >=t  convine 122 =⇒= xx
 

 

 

3p 

 

2p 

 5p 

 

4. În mulţimea A numerele 17,34,51,68,85 sunt divizibile cu 17, deci avem 5 cazuri 
favorabile. Numărul cazurilor posibile este 78. 

Atunci 78

5
==

posibilecazurinumău
favorabilecazurinumău

P  

 

3p 

 

2p 

 5p 

  5. 
→
u şi 

→
v  coliniari ( )3

1

2 +−
−

=⇔
m

mm
0252 =−+⇔ mm  

33=∆ ; 0
2

335
1 >

+−
=m convine; 0

2

335
2 <

−−
=m ,nu convine 

3p 

 

 

2p 

 5p 
6. 121

2

2
290sin45sin2 −=−⋅=−⋅   

12
12

12

12

1
−=

−
−

=
+

, egalitate verificată. 

 

3p 

 

 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea                      (30 puncte) 

5p 

  1. 30
9

26
91303

9

1
93

9

1
33*

9

1
+⋅−−=+






 +−−⋅






−⋅=−  

330261 =+−− , relaţie verificată. 

 

3p 

 

2p 

 5p 

  
2. Verificarea condiţiei (relaţiei): ( ) ( ) Ryxxyyx ∈∀= ,,,**  

 
( ) Ryxyxyxyx ∈++⋅−⋅= ,,3093*  

    ( ) Ryxxyxyxy ∈++⋅−⋅= ,,3093*  
Legea de compoziţie * este comutativă. 

 

 

3p 

 

2p 

 5p 

  
3. ( ) Ryxyxyxyx ∈++⋅−⋅= ,,3093*  

( ) ( ) Ryxyxxyxyxyx ∈+−−−⋅=+−−⋅= ,,3393330993*  
( ) ( ) Ryxyxyx ∈+−⋅−⋅= ,,3333*  

 

 

3p 

 

2p 

 5p 

 
4. ( ) ( ) ( ) ( ) 06339333339*3 =−−⋅−⇒=+−⋅−−⋅⇒=− xxxxxx  

20232 =⇒=+− xxx   sau  1=x  

3p 

 

2p 
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 5p 

  5. 517*7 =xx ⇒ ( ) ( ) ( ) 4837351337373
2
=−⋅⇒=+−⋅−⋅ xxx  

( ) convinenusauconvinex xxx ,437,14371637
2

−=−=⇒=−⇒=−  

 

3p 

 

2p 

 5p 6. ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) .33553333832338*2 ≤++−⋅−⋅⇒≤+−+−−−⋅⇒≤+−− xxxxxx  

( ) ( ) 0533353 22 ≤−⋅−⇒≤+−⋅− xx
,inegalitate  verificată, oricare x real 

3p 

 

2p 

 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

5p 

  1. 2
2

10

01

10

51

10

51
IA =








=








−








−

=  

2
2

10

01

12

01

12

01
IB =








=








−








−

=  

2
22 IBA ==  

 

2p 

 

2p 

 

1p 

 

 5p 

  2. 







−

−
=








−








−

=⋅
12

511

12

01

10

51
BA  









=








−








−

=⋅
112

51

10

51

12

01
AB  









=+

120

012
BAAB ; suma elementelor 241212 =+=  

 

2p 

 

 

2p 

 

1p 

 5p 

  3. ( ) 2
101122022 IAA ==  

( ) 2
101122022 IBB ==  









==+

20

02
2 222 III  

 

2p 

 

2p 

 

1p 

 5p 

 
4. AAAIAI =⋅⋅=⋅ 2

2
3

2  









=+

52

52
BA  

( ) ( ) 145222det −=⋅−−⋅=+ BA  

 

2p 

 

2p 

1p 

 5p 

  5. ( )101122222 ........... AAAAAAA +⋅+⋅++  

( ) ( ) ( ) 







=++++++=

00

52
1011.......

_1011_

222   
oride

IAIAIA  

 

2p 

 

3p 

 5p 6. 2222
2 OIIIA =−=− ; 2

2022
2 OO =  

2222
2 OIIIB =−=− ; 2

2022
2 OO =  

( ) ( )2022
2

22022
2

2 IBIA −=− egalitate 

 

2p 

 

2p 

1p 
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Simularejudețeană - Probascrisă la matematică            Varianta 1 
Filierateoretică, profilul real, specializareaștiințe ale naturii 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 

SUBIECTUL I  (30 puncte) 

 5p 

 5p 

5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1.Calculaţi ba 3+  ştiind că numerele 5 ; ;4 ; ;3 ba  sunt în această ordine, în progresie aritmetică.
2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 2,𝑚𝑚 ∈ ℝ. Să se determine numerele reale 𝑚𝑚,
astfel încât minimul funcției să fie egal cu −2. 

3. Fie .
125

124
log...

4

3
log

3

2
log

2

1
log 5555 ++++=A  Calculați valoarea .3+A  

4. Să se determine n∈ , 2≥n , astfel încât 3022 =+ nn AC . 

5. Să se determine coordonatele punctului M, mijlocul segmentului AB, ştiind că 2 5OA i j= +
  

 şi 

4 3OB i j= − +
  

. 

6. Să se arate că pentru orice 𝑥𝑥 ∈ �0,
𝜋𝜋2� este adevărată egalitatea: sin𝑥𝑥 ∙ cos �𝜋𝜋2 − 𝑥𝑥�+ cos2(𝜋𝜋 − 𝑥𝑥) = 1. 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 

5p 

 5p 

5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră determinantul ( )
x

x

x

xD

22

22

22

= , unde x este un număr real. 

a) Să se calculeze ( )1−D .

b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 0=xD .

c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 02 =xD .

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție prin𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 2,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ. 
a) Să se arate că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1)− 1,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ.
b) Să se demonstreze că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞), oricare ar fi 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞).
c) Să se determine două numere 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℚ ∖ ℤ, astfel încât 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∈ ℕ.

SUBIECTUL  al III-lea (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră funcţia : (0, )f ∞ → , xxxf ln)1ln()( −+= .

a) Arătaţi că funcţia f  este strict descrescătoare pe intervalul ),0( ∞ .

b) Să se determine ecuaţia asimptotei verticale la graficul funcţiei.
c) Să se calculeze )(lim xxf

x ∞→
. 

2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥.

a) Să se arate că ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 − 2
10 . 

b)Să se calculeze ∫ 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥10 . 

c) Să se arate că ∫ 𝑓𝑓(ln 𝑥𝑥)𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 < 𝑎𝑎2 + 𝑒𝑒 − 1
𝑒𝑒1 , oricare ar fi numărul real 𝑎𝑎. 



Simularejudețeană - Probascrisă la matematică            Varianta 1 
Filierateoretică, profilul real, specializareaștiințe ale naturii 
Barem de evaluare și de notare 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
SUBIECTUL I  (30 puncte) 

 5p 

1.
2

7

2

43
=⇒

+
= aa

2

9

2

54
=⇒

+
= bb

Deci 173 =+ ba . 

2p 

2p 

1p 

 5p 2. Funcția admite minim pentru că 0a >  

Minimul funcției este 𝑦𝑦 = − Δ4𝑎𝑎 = −𝑚𝑚2−84
Din −𝑚𝑚2−84 = −2 ⇒ 𝑚𝑚2 = 16, de unde 𝑚𝑚 ∈ {−4, 4} 

1p 

2p 

2p 

 5p 
3. 5

1 2 3 124
log ...

2 3 4 125
A = ⋅ ⋅ =  

5

1
log

125
= =  

3 3 0.A= − ⇒ + =  

2p 

1p 

2p 

 5p 
4. Avem ( )12 −= nnAn , 

( )
2

12 −
=

nn
Cn

, cu N∈n , 2≥n . 

Ecuaţia devine ( ) ( )
30

2

1
1 =

−
+−

nn
nn

Soluție 5=n . 

1p 

2p 

2p 

 5p 
5. ( )1

2
OM OA OB= +
  

( )1
2 5 4 3 4

2
OM i j i j i j= + − + = − +
      

Deci ( )1, 4M −

2p 

2p 

1p 

5p 6. cos�𝜋𝜋2 − 𝑥𝑥� = sin𝑥𝑥, cos(𝜋𝜋 − 𝑥𝑥) = − cos𝑥𝑥 

      Deci, sin𝑥𝑥 ∙ sin𝑥𝑥 + (− cos𝑥𝑥)2 = sin2 𝑥𝑥 + cos2 𝑥𝑥 = 1 

2p 

3p 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 

 5p 

1.a) ( )
1 2 2

1 2 1 2

2 2 1

D

−
− = − =

−
 

1 8 8 4 4 4 27= − + + + + + =

1 

4 

 5p 
b) Reducere la ecuația ( ) ( )2

2 4 0x x− ⋅ + =  4p 

p

p
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Filierateoretică, profilul real, specializareaștiințe ale naturii 
Barem de evaluare și de notare 

1 22, 4x x= = −  1p 

 5p 

 
Din punctul b) avem că 2 2x =  și 2 4x = −  
Cu soluția 1x =  

3p 

2p 

 5p 

 
2. a)𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 3− 1 

= 3𝑥𝑥(𝑦𝑦 + 1) + 3(𝑦𝑦 + 1)− 1 = 3(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1) − 1,∀𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ ℝ. 

2p 

 

3p 

 5p 

 
b)Fie 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞) ⇒ (𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1) > 0 

Atunci3(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1) > 0, de unde3(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1)− 1 > −1, adică 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞),∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞). 

2p 

 

 

3p 

 5p 

 
c) De exemplu, 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = 5 ∈ ℕ ⇔ (𝑎𝑎 + 1)(𝑏𝑏 + 1) = 2 

Pentru 𝑎𝑎 + 1 =
65  , 𝑏𝑏 + 1 =

53 ⇒ 𝑎𝑎 =
15 , 𝑏𝑏 =

23 ∈ ℚ ∖ ℤși 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = 3 ∙ 65 ∙ 53− 1 = 5 ∈ ℕ 

2p 

 

 

3p 

 

SUBIECTUL al III-lea         (30 puncte) 

 5p 

 
1. 

a)
)1(

11

1

1
)(

+
−=−

+
=′

xxxx
xf , 0)(),0( <′⇒+∞∈ xfx , ),0( +∞∈∀x . Deci f  este 

strict descrescătoare pe ),0( +∞ . 

 

 

 

3p 

 

2p 

 5p 

 
b) ⇒∞=−+=

>
→

>
→

]ln)1[ln(lim)(lim
0
0

0
0

xxxf

x
x

x
x

 dreapta 0=x  este asimptotă verticală. 

 

5p 

 5p 

 
c) =

−

−
+=

−+
=−+=

∞→









∞→∞→∞→

2

'
0

0

1

1

1

1

lim
1

ln)1ln(
lim]ln)1[ln(lim)(lim

x

xx

x

xx
xxxxxf

x

HL

xxx
 

1lim
)1(

lim
2

22

=
+

=
+

=
∞→∞→ xx

x

xx

x

xx
 

 

 

 

3p 

 

 

 

2p 

 5p 
2. a)∫ (𝑒𝑒𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥10 = 𝑒𝑒𝑥𝑥|01 − 2 ∙ 𝑥𝑥22 �01 

= 𝑒𝑒 − 1− 1 + 0 = 𝑒𝑒 − 2 

 

3p 

 

2p 

 5p 

 
b)∫ 𝑥𝑥(𝑒𝑒𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥10 = ∫ 𝑥𝑥 ∙ (𝑒𝑒𝑥𝑥)′10 𝑑𝑑𝑥𝑥 − 2 ∙ 𝑥𝑥33 �01 

= 𝑥𝑥 ∙ 𝑒𝑒𝑥𝑥|01 − 𝑒𝑒𝑥𝑥|01 − 2

3
= 𝑒𝑒 − 𝑒𝑒 + 1 − 2

3
=

1

3
 

 

3p 

 

 

2p 

 5p 

 

 

c)∫ 𝑓𝑓(ln 𝑥𝑥)𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑒𝑒1 = ∫ 𝑥𝑥−2 ln𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒1 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑥𝑥|1𝑒𝑒 − 2∫ ln𝑥𝑥 ∙ (ln𝑥𝑥)′𝑒𝑒1 𝑑𝑑𝑥𝑥 

= 𝑒𝑒 − 1− 2 ∙ ln2 𝑥𝑥
2
�1𝑒𝑒 = 𝑒𝑒 − 1− ln2 𝑒𝑒 + ln2 1 = 𝑒𝑒 − 2 

 Atunci,𝑒𝑒 − 2 < 𝑎𝑎2 + 𝑒𝑒 − 1 ⇔ 𝑎𝑎2 + 1 > 0,∀𝑎𝑎 ∈ ℝ, este adevărat 

 

2p 

 

 

2p 

 

1p 

 

 

 



Grup de lucru – M_șt-nat: 

Varianta 1 

- Goga Georgiana, Colegiul Național  Mihai Eminescu  Constanța 

- Zîrnă Luiza, Colegiul Național  Mihai Eminescu  Constanța 

Bibliografie 
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Educațional, 2018 

4. Angelescu C., Baciu N., Badescu O.,    Ghid de pregatire pentru bacalaureat, Matematica M2, Editura
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Simulare județeană – Proba scrisă la matematică          Varianta 2 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană – Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Varianta 2 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
SUBIECTUL I   (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Arătați că numărul log8 9 ∙ log3 16 este rațional.

2. Se notează cu 𝑥𝑥1 si 𝑥𝑥2 rădăcinile ecuației 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 2 = 0. Calculați 1𝑥𝑥1 +
1𝑥𝑥2. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația √3− 2𝑥𝑥 = 𝑥𝑥.
4. Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
sa fie divizibil cu 5 dar să nu fie divizibil cu 25? 

5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥  se consideră punctele A(−1,2), B(1,−4), C(−3,−1).
Scrieți ecuația perpendicularei din punctul C pe dreapta AB. 

6. În triunghiul ABC avem 5, 1AB AC AB= = + și ˆ( ) 30m B =  . Calculați sin C .

SUBIECTUL  al II-lea                (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricea 𝑋𝑋(𝑎𝑎) = � 𝑎𝑎 0 𝑖𝑖𝑎𝑎
0 1 0−𝑖𝑖𝑎𝑎 0 𝑎𝑎�, unde 𝑎𝑎 ∈ ℝ. 

a) Calculați determinantul matricei 𝑋𝑋(1);
b) Arătați că𝑋𝑋(𝑎𝑎)𝑋𝑋(𝑏𝑏)= 𝑋𝑋(2𝑎𝑎𝑏𝑏) oricare ar fi 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ;
c) Determinați 𝑎𝑎 ∈ ℝ pentru care [𝑋𝑋(𝑎𝑎)]2022 = 𝑋𝑋(𝑎𝑎).

2. Pe intervalul (2 2, )∞ se definește legea asociativă 2 2 2 28 8 72x y x y x y∗ = − − + .

a) Arătați că ( )( )2 28 8 8x y x y∗ = − − + , oricare ar fi , (2 2, )x y∈ ∞ ;

b) Arătați că toate elementele din intervalul (2 2, )∞ sunt simetrizabile în raport cu operația  „∗ ”;

c) Rezolvați ecuația 3, (2 2, )x x x x∗ ∗ = ∈ ∞ .

SUBIECTUL  al III-lea  (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

  5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră funcția 𝑓𝑓: (0,∞) → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 . 

a) Calculați lim𝑥𝑥→∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥+1)𝑓𝑓(𝑥𝑥)

b) Arătați că funcția este strict crescătoare pe intervalul (1,∞);
c) Demonstrați că 𝑥𝑥 ≤ 𝑒𝑒𝑥𝑥−1 pentru orice 𝑥𝑥 ∈ ℝ.

2. Se consideră funcția ( ) 2

1
: ,

1
f f x

x
→ =

+
R R . 

a) Calculați
1

0

( )f x dx∫ ;

b) Arătați că
0

( ) 2 ( ) , 0
a a

a

f x dx f x dx a

−

= ∀ >∫ ∫

c) Demonstrați că [ ]
1

1011

0

( ) ln 2, 0,1f x dx x≥ ∀ ∈∫ .



Simulare județeană – Proba scrisă la matematică           Varianta 2 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
Barem de evaluare și de notare 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană – Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 2 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
SUBIECTUL I  (30 puncte) 

 5p 1. log8 9 ∙ log3 16 = log23 32 ∙ log3 24 =
23 log2 3 ∙ 4 log3 2 = 

=
8

3
log2 3 ∙ log3 2 =

8

3
∈ ℚ 

3p 

2p 

 5p 2. Din relațiile lui Viete, 𝑥𝑥1 +𝑥𝑥2 = −2, 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = −2
1𝑥𝑥1 +

1𝑥𝑥2 =
𝑥𝑥1  + 𝑥𝑥2𝑥𝑥1𝑥𝑥2 =

−2−2
= 1 

2p 

3p 

 5p 3. 3− 2𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ∈ �0;
32� 

3− 2𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2       𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 3 = 0,  𝑥𝑥1 = −3 ∉ �0;
32�     si 𝑥𝑥2 = 1 ∈ �0;

32� 2p 

3p 

5p 4. Numerele de două cifre divizibile cu 5 sunt de forma 𝑎𝑎0���� (9 numere) sau 𝑎𝑎5���� (9 numere).

Numerele de două cifre divizibile cu 25  sunt 25,50,75.
Mulțimea numerelor de două cifre divizibile cu 5 și care nu sunt divizibile cu 25 are:
9+9-3=15 elemente. Mulțimea numerelor de două cifre are 90 elemente.𝑝𝑝 =

nr. cazuri favorabile

nr. cazuri posibile
=

15

90
=

1

6

3p 

2p 

 5p 5. 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑦𝑦𝐵𝐵−𝑦𝑦𝐴𝐴𝑥𝑥𝐵𝐵−𝑥𝑥𝐴𝐴 =

−4−21+1 = −3,𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑚𝑚𝑑𝑑 = −1,  𝑚𝑚𝑑𝑑 =
13𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶),  𝑑𝑑:   𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 = 0 

3p 

2p 

 5p 
6. 6AC = ,

sinsin 30

AC AB

C
= , 

5
sin

12
C =

3p 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 

5p 
1.a)   𝑋𝑋(1) = � 1 0 𝑖𝑖

0 1 0−𝑖𝑖 0 1

� 

 Det 𝑋𝑋(1) = 0 

2p 

3p 

 5p 
b) Oricare ar fi 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ,  𝑋𝑋(𝑎𝑎)𝑋𝑋(𝑏𝑏)=� 𝑎𝑎 0 𝑖𝑖𝑎𝑎

0 1 0−𝑖𝑖𝑎𝑎 0 𝑎𝑎 �� 𝑏𝑏 0 𝑖𝑖𝑏𝑏
0 1 0−𝑖𝑖𝑏𝑏 0 𝑏𝑏 � = 

= � 𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑖𝑖2𝑎𝑎𝑏𝑏 0 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑏𝑏
0 1 0−𝑖𝑖𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑏𝑏 0 −𝑖𝑖2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑏𝑏� = � 2𝑎𝑎𝑏𝑏 0 𝑖𝑖 ∙ 2𝑎𝑎𝑏𝑏

0 1 0−𝑖𝑖 ∙ 2𝑎𝑎𝑏𝑏 0 2𝑎𝑎𝑏𝑏 � = 𝑋𝑋(2𝑎𝑎𝑏𝑏) 

2p 

3p 

 5p c) P(𝑛𝑛): [𝑋𝑋(𝑎𝑎)]𝑛𝑛 = 𝑋𝑋(2𝑛𝑛−1𝑎𝑎𝑛𝑛), 𝑛𝑛 ≥ 1 , inducție după 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 2022,     [𝑋𝑋(𝑎𝑎)]2022 = 𝑋𝑋(22021 ∙ 𝑎𝑎2022) ⇒  𝑋𝑋(22021 ∙ 𝑎𝑎2022) =  𝑋𝑋(𝑎𝑎) ⇒ 22021 ∙ 𝑎𝑎2022 = 𝑎𝑎 ⇒ 𝑎𝑎 = 0 sau 𝑎𝑎 =
12

2p 

3p 



Simulare județeană – Proba scrisă la matematică                                                                                                                                      Varianta 2 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
Barem de evaluare și de notare 
 

 5p 

 2.a) ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 8 8 8 8 64 8 8 8 72x y x y x y x y x y− − + = − − + + = − − + ,

, (2 2, )x y∀ ∈ ∞  

2p 

3p 

 5p 

 
b) Din punctul a) rezultă că„∗ ” este lege de compoziție pe (2 2, )∞ . 

• Element neutru: 

( )( )2 2(2 2, ) , (2 2, ) 8 8 8e e x x x e x x e x∈ ∞ ⇔ ∗ = = ∗ ∀ ∈ ∞ ⇔ − − + = ⇔

( )( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 28 8 8 8 8 8, (2 2, ) 8 1x e x x e x x e− − + = ⇔ − − = − ∀ ∈ ∞ ⇔ − =

{ } ( )3;3 2 2, 3e e⇔ ∈ − ∩ ∞ ⇔ =  

• Elemente simetrizabile: x  este simetrizabil 

( )( ), , , 2 ,2(2 2, ) 8 8 8x astfel încât x x e x x x x e⇔ ∃ ∈ ∞ ∗ = = ∗ ⇔ − − + = ⇔

,2 ,2 ,
2 2 2

1 1 1
8 8 8 (2 2, )

8 8 8
x x x

x x x
− = ⇔ = + ⇔ = + ∈ ∞

− − −
pentru că

( )2

1
0, 2 2,

8
x

x
> ∀ ∈ ∞

−
deci toate elementele sunt simetrizabile. 

  

3p 

 

 

 

 

 

 

 

 

2p 

 

 

 

 

 

 

 

 5p 

 

c) 

( )
( )

32

32 2 2

3 8 8 3

8 1 8 1 9, (2 2, )

x x x x

x x x x

∗ ∗ = ⇔ − + = ⇔

− = ⇔ − = ⇔ = ∈ ∞

 

3x⇔ =  

 

 

2p 

 

 

3p 

 

 

SUBIECTUL al III-lea         (30 puncte) 

5p 

 1.a) lim𝑥𝑥→∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥+1)𝑓𝑓(𝑥𝑥)
= lim𝑥𝑥→∞ 𝑒𝑒𝑥𝑥+1𝑥𝑥+1𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 = 

= lim𝑥𝑥→∞ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1
= 𝑒𝑒 

2p 

 

 

3p 

5p 

 
b)𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =

𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥−𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥2 =
𝑒𝑒𝑥𝑥(𝑥𝑥−1)𝑥𝑥2  𝑥𝑥 ∈ (1,∞) ⇒      

𝑒𝑒𝑥𝑥(𝑥𝑥−1)𝑥𝑥2 > 0 așadar 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) > 0 pe intervalul (1,∞) ⇒ 𝑓𝑓 este strict crescatoare 

pe intervalul (1,∞) 

2p 

 

 

3p 

 5p 

 
c) Daca 𝑥𝑥 ∈ (−∞, 0]  𝑥𝑥 ≤ 0 < 𝑒𝑒𝑥𝑥−1, așadar 𝑥𝑥 < 𝑒𝑒𝑥𝑥−1 

    Daca  𝑥𝑥 ∈ (0,∞)𝑓𝑓 admite în 𝑥𝑥0 = 1 un  mimim absolut, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≥ 𝑓𝑓(1),
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 ≥ 𝑒𝑒 ⇔ 𝑥𝑥 ≤ 𝑒𝑒𝑥𝑥−1 

2p 

3p 

 

 5p 2.a)∫ 𝑓𝑓�√𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑥𝑥 =  ∫ 1𝑥𝑥+1𝑑𝑑𝑥𝑥 =
1010  

= ( ) 1

0
ln 1 ln  2x + =   

2p 

 

3p 

 5p 

 

0

0

0

( ) ( ) ( )

2 ( )

a a

a a

a

f x dx f x dx f x dx

f x dx

− −

= + =

=

∫ ∫ ∫

∫
 

2p 

 

 

 

3p 

 5p 

 

 

[ ]1011 , 0,1x x x≤ ∀ ∈
 

1 1
1011

0 0

( ) ( ) ln 2.f x dx f x dx≥ =∫ ∫  

2p 

 

 

3p 



Grup de lucru – M_șt-nat: 

Varianta 2 

- Borcilă Reghina,  Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța 

- Gurgui Adriana,  Liceul Teoretic Ovidius Constanța 

Bibliografie 

1. Perianu M., Șerbănescu D., Andronache M., Ciupala C., Ciolan E., Mihai G.,Matematica pentru Bacalaureat,

M2, Editura ART Educațional, Bucuresti 2018 

2. Zanoschi A., Iurea Gh., Popa G., Raducanu P., Serdean I.,1. Zanoschi A., Iurea Ghe., Bacalaureat 2019

matematica - M_mate-info, Editura Paralela 45, Pitesti 2018 

3. Marian Andronache, Dinu Șerbănescu, Marius Perianu, Cătălin Perianu, Florian Dumitrel  ”Matematică pentru
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Simulare județeană – Proba scrisă la matematică          Varianta 3 
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Varianta 3 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 

SUBIECTUL I  (30 puncte) 

 5p 

 5p 

5p 

 5p 

5p 

 5p 

1.Calculaţi ba 3+  ştiind că numerele 5 ; ;4 ; ;3 ba  sunt în această ordine, în progresie aritmetică.
2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 2,𝑚𝑚 ∈ ℝ. Să se determine numerele reale 𝑚𝑚,
astfel încât minimul funcției să fie egal cu −2. 

3. Fie .
125

124
log...

4

3
log

3

2
log

2

1
log 5555 ++++=A  Calculați valoarea .3+A  

4. Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
sa fie divizibil cu 5 dar să nu fie divizibil cu 25? 

5. Să se determine coordonatele punctului M, mijlocul segmentului AB, ştiind că 2 5OA i j= +
  

 şi 

4 3OB i j= − +
  

. 

6. Să se arate că pentru orice 𝑥𝑥 ∈ �0,
𝜋𝜋2� este adevărată egalitatea: 

sin𝑥𝑥 ∙ cos �𝜋𝜋2 − 𝑥𝑥�+ cos2(𝜋𝜋 − 𝑥𝑥) = 1. 

SUBIECTUL  al II-lea               (30 puncte) 

5p 

 5p 

5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricea 𝑋𝑋(𝑎𝑎) = � 𝑎𝑎 0 𝑖𝑖𝑎𝑎
0 1 0−𝑖𝑖𝑎𝑎 0 𝑎𝑎 �, unde 𝑎𝑎 ∈ ℝ. 

a) Calculați determinantul matricei 𝑋𝑋(1);
b) Arătați că𝑋𝑋(𝑎𝑎)𝑋𝑋(𝑏𝑏)= 𝑋𝑋(2𝑎𝑎𝑏𝑏) oricare ar fi 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ;
c) Determinați 𝑎𝑎 ∈ ℝ pentru care [𝑋𝑋(𝑎𝑎)]2022 = 𝑋𝑋(𝑎𝑎).

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție prin𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 2,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ. 
a) Să se arate că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1)− 1,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ.
b) Să se demonstreze că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞), oricare ar fi 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ (−1, +∞).
c) Să se determine două numere 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℚ ∖ ℤ, astfel încât 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∈ ℕ.

SUBIECTUL  al III-lea (30 puncte) 

 5p 

5p 

 5p 

 5p 

5p 

 5p 

1. Se consideră funcția 𝑓𝑓: (0,∞) → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 . 

a) Calculați lim𝑥𝑥→∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥+1)𝑓𝑓(𝑥𝑥)

b) Arătați că funcția este strict crescătoare pe intervalul (1,∞);
c) Demonstrați că 𝑥𝑥 ≤ 𝑒𝑒𝑥𝑥−1 pentru orice 𝑥𝑥 ∈ ℝ.

2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥.

a) Să se arate că ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 − 2
10 . 

b)Să se calculeze ∫ 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥10 . 

c) Să se arate că ∫ 𝑓𝑓(ln 𝑥𝑥)𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 < 𝑎𝑎2 + 𝑒𝑒 − 1
𝑒𝑒1 , oricare ar fi numărul real 𝑎𝑎. 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică           Varianta 3     
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii  
Barem de evaluare și de notare         

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_șt-nat 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 3 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii 
SUBIECTUL I  (30 puncte) 

 5p 1. 661212 =−=−= aar  

( ) ( ) 33069625
2

9210 1
10 =⋅+⋅⋅=

⋅+⋅⋅
=

ra
S . 

2p 

3p 

5p 2. Vx 1=  

( ) ( )Va 1 0,  f admite minim f x 3 f 1 3= > = ⇒ =  , m = 4

2p 

3p 

 5p 

3. 1
2

4
3333

2
12

4
1

4

2

1 2
2

=
−+

⇒=⇒=






 −+−+
xx

xx
xx

 

{ }2;10224 22 −∈⇒=++−⇒=−+⇒ xxxxx

3p 

2p 

5p 4. Numerele au forma 3bc,  a3c,  ab3  , cu a b c a≠ ≠ ≠   și { }a,b,c 1,2,3,4,5∈
    Sunt câte 2

4A  numere din fiecare categorie, deci vor fi 2
43A 36= numere, în total 

2p 

3p 

 5p 
5.

1

2 3

m m

m

+
=

+
     

2 2 0m m+ − = , 0m > , deci 1m =  

3p 

2p 

 5p 6. Avem: 

. 

3p 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 

 5p 
1.a) ( )

4 6
A 1

1 1

 
=  − − 

 

    ( ) ( ) ( )
4 6

det A 1 4 1 6 1 2
1 1

= = ⋅ − − ⋅ − =
− −

2p 

3p 

 5p 
b) ( ) ( )

2 2

2 2

1 3x 6x
A x A x

x 1 2x

 − −
⋅ − =  

+ 
 

( ) ( )( ) 2det A x A x 1 x⋅ − = −

[ ]21 x 0 x 1,1− ≥ ⇒ ∈ −

2p 

2p 

1p 

5p c) ( ) ( ) ( )A m A n A mn m n⋅ = + +

( ) ( )A mn m n A 2 mn m n 2+ + = ⇒ + + = ,  de unde ( )( )m 1 n 1 3+ + =

Cum m,n∈ , se obține ( ) ( ) ( ){ }m, n 2,0 , 0, 2∈

2p 

2p 

1p 

 5p 2. a) 5p 

 5p b) 5p 

5p c) Din b) ; 

. 

Deci, . 

1p 

2p 

2p 

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

Rxxx ∈∀−=− ,cos)cos(π
050cos130cos 00 =+⇒

2242)2(202)2(0)2(0 −=+−=+−⋅+⋅+−⋅=−

2)2)(2(2)2(2)2( −++=−+++= yxyyxyx 

2)2( 2 −+=⇒ xxx 
2)2(2)2](22)2[( 32 −+=−++−+= xxxxxx 

( ) 0228)2(622 33 =⇒=+⇒=+⇒=−+ xxxx



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică           Varianta 3     
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii  
Barem de evaluare și de notare         

5p 

 
1. a) ( ) ( ) ( ) ( ) =⋅−−+⋅−=⋅−−+⋅−−= xxxx exxexexxexxxf 55)52(5555)(' 2'2'2

= )103( 2 −−⋅ xxe x  

3p 

2p 

 5p 

b) ( ) R
ee

x

e

xx
exx

xxHlxxHlxx

x

x
∈==

−
−

=
−−

=⋅−− −−∞→








∞
∞

−−∞→








∞
∞

−−∞→

⋅∞

−∞→
0

2
lim

52
lim

55
lim55lim

''

20
2

 

0=⇒ y  asimptotă orizontală spre ∞−

3p 

2p 

 5p c) Cerința este echivalentă cu a arăta că panta tangentei la grafic în punctul 20 −=x  este 0, 

adică 0)2(' =−f . 

Din a) 0)10)2(34()2(')103()(' 22 =−−⋅−⋅=−⇒−−⋅=⇒ −efxxexf x  

3p 

2p 

 5p 

2. a) =⋅−⋅=⋅







=⋅ ∫∫∫ dx

x

x
x

x
xdx

x
xdxx

1

3
ln

3
ln

3
ln

33'3
2

C
x

x
x

dxxx
x

+−⋅=⋅−⋅= ∫ 9
ln

33

1
ln

3

33
2

3

3p 

2p 

 5p 
b) ==

−
−

=
− →→

)1(
1

)1()(
lim

1

)(
lim '

11
F

x

FxF

x

xF

xx
 

01ln1)1( 2 =⋅== f

3p 

2p 

5p c) )()(' xfxF = , ( )∞∈∀ ,0x

),0(10ln0)( 2' ∞∈=⇒=⋅⇒= xxxxF  

FxxF ⇒∈∀< )1,0(,0)('  este strict descrescătoare pe ( )1,0  și FxxF ⇒∞∈∀> ),1(,0)('

este strict crescătoare pe ( )∞,1 ; 10 =x  punct de minim. 

2p 

3p 



Coordonator grup de lucru  

   - Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru – M_șt-nat:  

Varianta 3  

- Borcilă Reghina, Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța 

- Goga Georgiana, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  

- Gurgui Adriana, Liceul Teoretic Ovidius Constanța  

- Zîrnă Luiza, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  
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Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                                    Varianta 1                          
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale,  
profilul tehnic, toate calificările profesionale       

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_tehnologic 

Varianta 1 

 Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, 
 toate calificările profesionale, profilul tehnic, toate calificările profesionale 

SUBIECTUL I                                    (30 puncte) 
5p 

 

5p 

 
5p 

 

5p 

 

 

5p 

 

 
5p 

1. Ştiind că 𝑥𝑥1 şi 𝑥𝑥2 sunt soluţiile ecuaţiei 𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 −  16 = 0, calculaţi valoarea expresiei  
𝑥𝑥1𝑥𝑥2 +

𝑥𝑥2𝑥𝑥1. 
2. Fie (𝑏𝑏𝑛𝑛)𝑛𝑛≥1 o progresie geometrică având 𝑏𝑏2 = 3 şi 𝑞𝑞 =

13. Calculaţi 𝑏𝑏3 ∙ 𝑏𝑏4. 

3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ∙ 3𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥+1 = 45. 

4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii 

 𝐴𝐴 = {3, 5, 7, 9}. 

5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 se consideră punctele 𝐴𝐴(− 4;  4) şi 𝐵𝐵(12; − 6). Determinaţi coordonatele 

punctului M, mijlocul segmentului AB. 

6. Calculaţi 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 ştiind că 𝑥𝑥 ∈ �0; 
𝜋𝜋2� şi 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 =

45. 
 

SUBIECTUL al II-lea                       (30 puncte) 
  

 

 5p 

 5p 

 5p 

  
 
 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricele 𝐴𝐴 = �2 2

0 2
�, 𝐵𝐵 = �𝑥𝑥 𝑥𝑥

0 6
�, 𝑥𝑥 ∈ ℝ şi 𝐼𝐼2 = �1 0

0 1
�. 

a) Pentru 𝑥𝑥 = 2 calculaţi 2𝐴𝐴 − 𝐵𝐵. 

b) Determinaţi numărul real x astfel încât 𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴. 

c) Determinaţi numărul natural x pentru care are loc egalitatea 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐵𝐵2) = 36. 

2. Pe mulţimea numerelor reale ℝ se defineşte legea de compoziţie 𝑥𝑥 ⋆ 𝑥𝑥 =
13 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 + 6. 

a) Arătaţi că  2 ⋆ (− 6) = − 6. 

b) Determinaţi elementul neutru al legii de compoziţie. 

c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 𝑥𝑥 ⋆ (𝑥𝑥 −  1) = − 6. 
 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
  
 
 

 5p 
  
 5p 

  
 

 5p 

  

 
 5p 
  
 5p 
  
 5p 

1. Se consideră funcţia 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3  −  3𝑥𝑥 + 2022. 

a) Calculaţi lim𝑥𝑥→2 𝑓𝑓(𝑥𝑥)−𝑓𝑓(2)𝑥𝑥−2 . 

b) Determinaţi coordonatele punctelor de pe graficul funcţiei f pentru care panta tangentei la graficul 

funcţiei f este egală cu 0. 

c) Arătaţi că funcţia este strict crescătoare pe intervalul (1;  ∞). 

2. Se consideră funcţia 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 4𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥. 

a) Arătaţi că funcţia 𝐹𝐹:ℝ → ℝ, 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥4 +
𝑥𝑥22 + 𝑑𝑑𝑥𝑥 + 2022 este o primitivă a funcţiei f. 

b) Calculaţi ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)  −  𝑑𝑑𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥21 . 

c) Calculaţi ∫ (𝑥𝑥 + 2022)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥10 . 

 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică          Varianta 1  
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale,  
profilul tehnic, toate calificările profesionale       
Barem de evaluare și de notare  

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

ProbaE.c) 

Matematică_M_tehnologic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 1 

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, 
 toate calificările profesionale,  profilul tehnic, toate calificările profesionale 

SUBIECTUL I          (30 puncte) 

 5p 𝟏𝟏. 𝑥𝑥1 = 2,  𝑥𝑥2 = − 8 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 +
𝑥𝑥2𝑥𝑥1 = −  

174   
3p 

2p 

5p 2.  𝑏𝑏3 = 1,  𝑏𝑏4 =
13 𝑏𝑏3 ∙ 𝑏𝑏4 =

13 3p 

2p 

 5p 3. 5 ∙ 3𝑥𝑥 = 45 ⇒ 3𝑥𝑥 = 9 
 𝑥𝑥 = 2 

3p 

2p 

 5p 4. Numărul numerelor cu proprietatea indicată este 𝐴𝐴43. 

 𝐴𝐴43 =
4!

(4 − 3)!
= 24. 

3p 

2p 

5p 5. 𝑥𝑥𝑴𝑴 =
𝑥𝑥𝑨𝑨+𝑥𝑥𝐵𝐵𝟐𝟐 = 𝟒𝟒 𝑦𝑦𝑴𝑴 =
𝑦𝑦𝑨𝑨+𝑦𝑦𝐵𝐵𝟐𝟐 = −𝟏𝟏 , 

 𝑀𝑀(4; −1) 

2p 

3p 

5p 6. sinx =
35 

    2 sinx cosx =
2425 3p 

2p 

SUBIECTUL al II-lea              (30 puncte) 

5p 1.a) Dacă 𝑥𝑥 = 2 ⇒ 2𝐴𝐴 −  𝐵𝐵 = �4 4

0 4
� − �2 2

0 6
� 

Finalizare 2𝐴𝐴 −  𝐵𝐵 = �2 2

0 −2
� 

3p 

2p 

5p b) 𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵 = �2𝑥𝑥 2𝑥𝑥 + 12

0 12
� 𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴 = �2𝑥𝑥 4𝑥𝑥

0 12
� , din 𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴 ⇒ 𝑥𝑥 = 6 

2p 

3p 

5p c) 𝐵𝐵𝟐𝟐 = 𝐵𝐵 ∙ 𝐵𝐵 ⇒ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(B2) = (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑B)2 
  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵 = 6 ⇒ 𝑥𝑥 = 1 ∈ ℕ şi 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵 = − 6 ⇒ 𝑥𝑥 = − 1 ∉ ℕ 

2p 

3p 

5p 2. a) 2 ⋆ (−6) =
13 ∙ 2 ∙ (−6) + 2 ⋅ 2 + 2 ⋅ (−6) + 6

    Finalizare calcul = − 6 
3p 

2p 

5p b) 𝑥𝑥 ⋆ 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 ⋆ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥, pentru orice x număr real, 𝑥𝑥 ⋆ 𝑑𝑑 = 𝑥𝑥 ⇒ 𝑑𝑑 = − 3 
    𝑑𝑑 ⋆ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ⇒ 𝑑𝑑 = − 3 

3p 

2p 

5p c) 𝑥𝑥 ⋆ (𝑥𝑥 −  1) = − 6 ⇒ 𝑥𝑥2+11𝑥𝑥+123 = − 6 

   𝑥𝑥1 = − 6, 𝑥𝑥2 = − 5 
3p 

2p 

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

5p 1. a) lim𝑥𝑥→2 𝑓𝑓(𝑥𝑥)−𝑓𝑓(2)𝑥𝑥−2 = 𝑓𝑓′(2)

      𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 –  3 , 𝑓𝑓′(2) = 9 

2p 

3p 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                                    Varianta 1                          
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale,  
profilul tehnic, toate calificările profesionale       
Barem de evaluare și de notare  
 
   

5p 

 
b) 𝑚𝑚 = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0, 𝑥𝑥1 = −1 ⇒ 𝑓𝑓(−1) = 2024 ⇒ 𝐴𝐴(−1;  2024)  
    𝑥𝑥2 = 1 ⇒ 𝑓𝑓(1) = 2020 ⇒ 𝐵𝐵(1;  2020)  

3p 

2p 

5p 

 
c) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 3(𝑥𝑥2 − 1) > 0, pentru orice x număr real din intervalul (1;  ∞)  
    𝑓𝑓′(𝑥𝑥) > 0 ⇒ 𝑓𝑓 este strict descrescătoare pe intervalul (1;  ∞)  

3p 

2p 

5p 2.a) Funcţia F este derivabilă pe ℝ şi 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥4 +
𝑥𝑥22 + 𝑑𝑑𝑥𝑥 + 2022)′ = 4𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥  

  𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) pentru orice număr real x, deci funcţia F este o primitivă a funcţiei f  
3p 

2p 

5p 

 
b) ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)  −  𝑑𝑑𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥21 = ∫ (4𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = �𝑥𝑥4 +

𝑥𝑥22 � �21 =
21   

  Finalizare  = 18 −  
32  =

332   

3p 

2p 

5p 

 
c) ∫ (𝑥𝑥 + 2022)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = (𝑥𝑥 + 2022)𝑑𝑑𝑥𝑥 �1

0
 −  𝑑𝑑𝑥𝑥 �1

0
=

10   

  Finalizare  = 2022 ∙ 𝑑𝑑 –  2021  

3p 

2p 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Coordonator grup de lucru  

  - Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru – M_tehnologic 

- Bacula Mariana, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța 

- Costea Cristina, Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpăna 

- Grassu Mariana, Liceul Cobadin 

- Ion Gabriela, Colegiul Economic Carol I Constanța 
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Educației și Cercetării și Centrul Național de Evaluare și Examinare 

2) Teste de antrenament pentru Examenul național de bacalaureat 2021 propuse de Ministerul Educației

și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică                                                                                                                                                    Varianta 2                          
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale,  
profilul tehnic, toate calificările profesionale       
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_tehnologic 

Varianta 2 

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale, 
 profilul tehnic, toate calificările profesionale 

SUBIECTUL I                                    (30 puncte) 

5p 

5p 

 

5p 

5p 

 

5p 

 

5p 

1. Arătați că �2 + √3�2 − √3�4 + 2√3� = 1 
2. Se consideră funcția f:ℝ⟶ ℝ, f(x) = 2𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥 + 2. Determinați numărul întreg m, pentru care 𝑓𝑓(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚. 
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙5(25− 𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙5(𝑥𝑥 + 5). 
4. În urma unei reduceri cu 10%, prețul unei tablete a scăzut cu 130 lei. Determinați prețul tabletei înainte 
de reducere. 
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M(a,4) și N(-8,6), a este un număr real. Determinați 
numerele reale a pentru care PN=OM, unde P este mijlocul segmentului ON. 

6. Se consideră 𝑥𝑥 ∈ (0,
𝜋𝜋2) astfel încât 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑥𝑥 = 𝑡𝑡𝑙𝑙 𝜋𝜋3 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥. Arătați că 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 =

12 
 

SUBIECTUL al II-lea                       (30 puncte) 
  
 

 

 5p 

 5p 

 5p 

  
 

  

5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricele 𝐴𝐴 = � 3 −4−2 3
�  și 𝐵𝐵 = �−1 𝑎𝑎

1 −1
�, unde a este un număr real. 

a) Arătați că  det𝐴𝐴 = 1. 

b) Determinați numărul real a pentru care 𝐵𝐵 ∙ 𝐵𝐵 = 𝐴𝐴. 

c) Determinați numerele reale a pentru care 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 (𝐵𝐵 + (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝐵𝐵) ∙ 𝐴𝐴) = 0. 

2. Pe mulțimea numerelor reale se consideră  legea de compoziție asociativă 

     𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 6𝑥𝑥𝑦𝑦 − 6𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 + 7.  

a) Calculați 1 ∗ 2022. 

b) Arătați că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 6(𝑥𝑥 − 1)(𝑦𝑦 − 1) + 1, pentru orice numere reale 𝑥𝑥 și 𝑦𝑦. 

c) Demonstrați că 𝑑𝑑 =
76   este elementul neutru al legii de compoziție. 

 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
  
 

 5p 
  
 5p 
  
 5p 

  

 

 
 

 5p 
  
 5p 
  
 5p 

1. Se consideră funcția f:ℝ⟶ ℝ, f(x) = −2𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 18𝑥𝑥 − 2022. 

a) Arătați că 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = −6(𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 + 3), 𝑥𝑥 ∈ ℝ. 

b) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f. 

c) Se consideră punctele 𝐴𝐴(−2, 𝑓𝑓(−2)) și 𝐵𝐵(0,𝑓𝑓(0)). Arătați că tangentele la graficul funcției f în 

punctele 𝐴𝐴 și 𝐵𝐵 au pantele egale. 

2. Se consideră funcția  f:ℝ⟶ ℝ, f(x) = 𝑥𝑥(𝑥𝑥2 − 1) + 3. 

a) Arătați că ∫ ( 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 − 3)𝑑𝑑𝑥𝑥1−1 = 0. 

b) Calculați ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 𝑥𝑥3 − 3)𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥10 . 

c) Determinați numărul real,  𝑎𝑎 > 0, știind că ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥10 = −𝑎𝑎2 + 5. 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică  M_tehnologic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 2 

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, 
 toate calificările profesionale, profilul tehnic, toate calificările profesionale 

SUBIECTUL I          (30 puncte) 

5p 1. �2 + √3�2 − √3�4 + 2√3� = 4 + 4√3 + 3− 4√3− 6 =

      = 7 − 6 = 1 

3p 

2p 

 5p 2. 𝑓𝑓(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚⟺ 2𝑚𝑚2 + 5𝑚𝑚 + 2 = 𝑚𝑚 

2𝑚𝑚2 + 5𝑚𝑚 + 2 = 0,  de unde se obține 𝑚𝑚 = −1, care convine, respectiv 𝑚𝑚 = − 12 2p 

3p 

 5p 3. 25− 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 + 5 
             𝑥𝑥 = 10, care convine 

2p 

3p 

5p 4. 
10100 ∙ 𝑥𝑥 = 130, unde x este prețul înainte de reducere𝑥𝑥 = 1300 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 3p 

2p 

5p 5. 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 10 ⟹ 𝑃𝑃𝑂𝑂 = 5,𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑎𝑎2 + 16, unde a este un număr real √𝑎𝑎2 + 16 = 5 ⟺ 𝑎𝑎2 − 9 = 0, de unde obținem 𝑎𝑎 = −3 sau 𝑎𝑎 = 3

3p 

2p 

5p 6. 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜋𝜋3 = √3 ⟹ cos𝑥𝑥 = √3 ∙ sin𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠2𝑥𝑥 + �√3 ∙ 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑥𝑥�2 = 1 ⟺ 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠2𝑥𝑥 =
14 și cum 𝑥𝑥 ∈ �0,

𝜋𝜋2�, obținem sin𝑥𝑥 =
12 

  2p 

3p 

SUBIECTUL al II-lea              (30 puncte) 

5p 1.a) det 𝐴𝐴 = � 3 −4−2 3
� = 3 ∙ 3− (−4) ∙ (−2) =

= 9− 8 = 1 

3p 

2p 

5p b) 𝐵𝐵 ∙ 𝐵𝐵 = �1 + 𝑎𝑎 −2𝑎𝑎−2 𝑎𝑎 + 1
�, pentru orice număr real a�1 + 𝑎𝑎 −2𝑎𝑎−2 𝑎𝑎 + 1

� = � 3 −4−2 3
�, de unde obținem 𝑎𝑎 = 2 

3p 

2p 

5p c) det B = 1− a ⟹ det( B + (detB) ∙ A) = �−3a + 2 5a− 4

2a− 1 −3a + 2
� = −a2 + a, pentru orice

număr real a −a2 + a = 0, de unde obținem a = 0 sau a = 1. 

3p 

2p 

5p 2.a) 1 ∗ 2022 = 6 ∙ 1 ∙ 2022− 6 ∙ 1− 6 ∙ 2022 + 7 = 6 ∙ 2022− 6− 6 ∙ 2022 + 7 = 
     = −6 + 7 = 1 

3p 

2p 

5p b) 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 6𝑥𝑥 ∙ (𝑦𝑦 − 1) − 6 ∙ (𝑦𝑦 − 1) + 1 = (𝑦𝑦 − 1)(6𝑥𝑥 − 6) + 1 = 
              = 6(𝑥𝑥 − 1)(𝑦𝑦 − 1) + 1, pentru orice numere reale 𝑥𝑥 și 𝑦𝑦. 

3p 

2p 

5p c) 𝑥𝑥 ∗ 76 = 6𝑥𝑥 ∙ 76− 6𝑥𝑥 − 6 ∙ 76 + 7 = 7𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 7 + 7 = 𝑥𝑥, pentru orice număr real 𝑥𝑥 
7

6
∗ 𝑥𝑥 = 6 ∙ 7

6
∙ 𝑥𝑥 − 6 ∙ 7

6
− 6𝑥𝑥 + 7 = 7𝑥𝑥 − 7 − 6𝑥𝑥 + 7 = 𝑥𝑥, pentru orice număr real 𝑥𝑥, deci 𝑙𝑙 =

76 este elemental neutru al legii de compoziție „∗”. 

3p 

2p 

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

5p 1. a)  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = −6𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 18 = 
= −6(𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 3) = −6(𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 + 3), 𝑥𝑥 ∈ ℝ 

  3p 

  2p 

5p b) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0 ⟺ 𝑥𝑥 = −3 sau 𝑥𝑥 = 1 𝑥𝑥 ∈ (−∞,−3] ⟹ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) ≤ 0, deci f este descrescătoare pe (−∞,−3], 𝑥𝑥 ∈ [−3,1] ⟹ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) ≥
0 , deci f este crescătoare pe [−3,1],𝑥𝑥 ∈ [1,∞) ⟹ 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) ≤ 0, deci f este descrescătoare pe 
[1,∞) 

2p 

3p 

Simulare județeană - Proba scrisă la matematică          Varianta   
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5p c) Panta tangentei la graficul funcției f în punctul 𝐴𝐴(−2,𝑓𝑓(−2)) este 𝑓𝑓′(−2) = −6 ∙ (−3) ∙ 1 =

18 
Panta tangentei la graficul funcției f în punctul 𝐵𝐵(0,𝑓𝑓(0)) este 𝑓𝑓′(0) = −6 ∙ (−1) ∙ 3 = 18, 
deci tangentele la graficul funcției f în punctele 𝐴𝐴 și 𝐵𝐵 au pantele egale. 

2p 

3p 

5p 
2.a) ∫ ( 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 − 3)𝑑𝑑𝑥𝑥1−1

= ∫ ( 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥 + 3 + 𝑥𝑥 − 3)𝑑𝑑𝑥𝑥1−1
= ∫ 𝑥𝑥3𝑑𝑑𝑥𝑥1−1

=
𝑥𝑥44 �−1

1

= 

=
1

4
− 1

4
= 0 

3p 

2p 

5p b) ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥) − 𝑥𝑥3 − 3) ∙ 𝑙𝑙𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥1

0
= −∫ 𝑥𝑥 ∙ 𝑙𝑙𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 = −(𝑥𝑥 − 1) ∙ 𝑙𝑙𝑥𝑥|0

1 =
1

0
 

= (−1) ∙ e0 = −1 

3p 

2p 

5p 
c) ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑥𝑥1

0
= ∫ (𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥 + 3)𝑑𝑑𝑥𝑥 = �𝑥𝑥44 − 𝑥𝑥22 + 3𝑥𝑥��

0

1
1

0
=

114  −𝑎𝑎2 + 5 =
114 ⟺ 𝑎𝑎2 =

94 și , cum 𝑎𝑎 > 0, obținem 𝑎𝑎 =
32 

3p 

2p 
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Coordonator grup de lucru  

- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică  

Grup de lucru – M_tehnologic  

- Bacula Mariana, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța  

- Costea Cristina, Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpăna  

- Grassu Mariana, Liceul Cobadin  

- Ion Gabriela, Colegiul Economic Carol I Constanța  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

Proba E.c) 

Matematică M_tehnologic 

Varianta 3 

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale, profilul tehnic, toate 
calificările profesionale 

SUBIECTUL I                                    (30 puncte) 

5p 
 

5p 
 

5p 
 

5p 

 

 

5p 

 
 

5p 

1. Arătați că  7,5 ∙ 2− 17,5 ∶ 3,5 = 10. 

2. Verificați că   2(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)− 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 2, unde 𝑥𝑥1 și 𝑥𝑥2 sunt soluțiile ecuației 𝑥𝑥2 − 7𝑥𝑥 + 12 = 0. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  √3𝑥𝑥 + 4 = 5. 

4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să 

fie pătrat perfect. 

5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 se consideră punctele 𝐴𝐴(2,1), 𝐵𝐵(5,4) și 𝐶𝐶(−1,4). Arătați că triunghiul ABC 

este dreptunghic isoscel.  

6. Arătați că   cos 60° + cos 30° ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡60° = 2 . 

 

SUBIECTUL al II-lea                       (30 puncte) 

  
 

 5p 

 5p 

 5p 

  
 
 

 

 

 5p 

 5p 

 5p 

1.  Se consideră matricele 𝐴𝐴 = � 4 5−3 −4
� și  𝐵𝐵 = �1 1

1 1
�. 

a) Arătați că  det𝐴𝐴 = −1. 
b) Verificați că  𝐵𝐵 ∙ 𝐵𝐵 − 𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵. 
c) Determinați valorile reale ale lui 𝑥𝑥 pentru care  det (𝐵𝐵 − 𝑥𝑥 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴) = 0. 
 

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție  𝑥𝑥 ∘ 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+𝑦𝑦2 + 1. 

a) Arătați că  3 ∘ 5 = 27. 
b) Determinați numărul real 𝑥𝑥 pentru care  2 ∘ 𝑥𝑥 = 21. 

c) Determinați numerele naturale 𝑛𝑛 pentru care  𝑛𝑛 ∘ �0 ∘ (2𝑛𝑛)� ≥ − 72. 
 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
  
 

 

 5p 
  

 5p 
  

 5p 

  

 

 

  

 

 5p 
  
 5p 
  

 5p 

1. Se consideră funcţia 𝑓𝑓: (−4,∞)  → ℝ ,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
3𝑥𝑥+7𝑥𝑥+4 . 

a) Arătați că 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =
5

(𝑥𝑥+4)2 , 𝑥𝑥 ∈ (−4,∞). 

b) Determinaţi ecuația asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei  f . 

c) Determinaţi abscisa punctului situat pe graficul funcţiei  f  în care tangenta la graficul funcţiei  𝑓𝑓 este 

paralelă cu dreapta de ecuație 𝑥𝑥 = 5𝑥𝑥 + 1. 

 

2. Se consideră funcţia 𝑓𝑓:ℝ → ℝ ,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥. 

a) Arătați că ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 3𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 20
31 . 

b) Determinaţi primitive  𝐹𝐹:ℝ → ℝ a funcţiei 𝑓𝑓 pentru care 𝐹𝐹(2) = 15 . 

c) Calculați  ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥10 . 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Februarie 2022 

ProbaE.c) 

Matematică_M_tehnologic 

Barem de evaluare și de notare 

Varianta 3 

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale, 
 profilul tehnic, toate calificările profesionale 

SUBIECTUL I                                   (30 puncte) 

 5p 

 
1. 7,5 ∙ 2− 17,5 ∶ 3,5 = 15− 175 ∶ 35 = 
= 15− 5 = 10 

2p 

3p 

 5p 

 
2. 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 7, 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 12 
2(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)− 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 2 ∙ 7− 12 = 2 

2p 

3p 

 5p 

 
3. 3𝑥𝑥 + 4 = 25 𝑥𝑥 = 7, care convine 

3p 

2p 

 5p 

 
4. Sunt 90 de numere naturale de două cifre, deci sunt 90 de cazuri posibile 

Pătratele perfecte de două cifre sunt 16, 25, 36, 49, 64, 81, deci sunt 6 cazuri favorabile 𝑃𝑃 =
nr. cazuri favorabile

nr. cazuri posibile
=

6

90
=

1

15
 

1p 

2p 

 

2p 

 5p 

 
5. 𝐴𝐴𝐴𝐴 = �(𝑥𝑥𝐵𝐵 − 𝑥𝑥𝐴𝐴)2 + (𝑦𝑦𝐵𝐵 − 𝑦𝑦𝐴𝐴)2 = √32 + 32 = 3√2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴, deci triunghiul este isoscel  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6, 𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴2, deci triunghiul este dreptunghic 

3p 

2p 

 5p 
6. cos 60° =

12, cos 30° =
√32 , 𝑡𝑡𝑡𝑡 60° = √3 

cos 60° + cos 30° ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡 60° =
1

2
+

3

2
= 2 

3p 

2p 

 

SUBIECTUL al II-lea                             (30 puncte) 

5p 

 
1. a) det 𝐴𝐴 = � 4 5−3 −4

� = 4 ∙ (−4)− 5 ∙ (−3) = 

 = −16 + 15 = −1 

3p 

2p 

5p 

 
b) 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �2 2

2 2
�, 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �1 1

1 1
� 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �2 2

2 2
� − �1 1

1 1
� = �1 1

1 1
� = 𝐴𝐴 

3p 

2p 

5p 

 
c) 𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �1− 𝑥𝑥 1

1 1− 𝑥𝑥�  ⇒  det (𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴) = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥, unde 𝑥𝑥 este număr real 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 = 0, de unde obținem 𝑥𝑥 = 0 sau 𝑥𝑥 = 2 

3p 

2p 

5p 

 
2. a)  3 ∘ 5 = 2 ∙ 3 ∙ 5− 3+52 + 1 = 

= 30 − 4 + 1 = 27 

3p 

2p 

5p 

 
b) 2 ∘ 𝑥𝑥 = 2 ∙ 2 ∙ 𝑥𝑥 − 2+𝑥𝑥2 + 1 = 4𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2 =

7𝑥𝑥2 , pentru orice număr natural 𝑛𝑛 

 
7𝑥𝑥2 = 21, de unde obținem 𝑥𝑥 = 6 

3p 

2p 

5p 

 
c) 0 ∘ (2𝑛𝑛) = −𝑛𝑛 + 1 ⇒ 𝑛𝑛 ∘ �0 ∘ (2𝑛𝑛)� = 𝑛𝑛 ∘ (−𝑛𝑛 + 1) = −2𝑛𝑛2 + 2𝑛𝑛 +

12, pentru orice 

număr natural 𝑛𝑛 −2𝑛𝑛2 + 2𝑛𝑛 +
12 ≥ − 72 ⇔ 𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛 − 2 ≤ 0 ⇔  (𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 − 2) ≤ 0, deci 𝑛𝑛 ∈ [−1, 2]. Cum 𝑛𝑛 este număr natural, rămâne 𝑛𝑛 ∈ {0, 1,2} 

2p 

 

3p 
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SUBIECTUL al III-lea          (30 puncte) 

5p 

 
1. a)  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =

3∙(𝑥𝑥+4)−(3𝑥𝑥+7)∙1
(𝑥𝑥+4)2 = 

=
3𝑥𝑥+12−3𝑥𝑥−7

(𝑥𝑥+4)2 =
5

(𝑥𝑥+4)2 , 𝑥𝑥 ∈ (−4,∞). 

3p 

2p 

5p 

 b) lim𝑥𝑥→+∞𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim𝑥𝑥→+∞ 3𝑥𝑥+7𝑥𝑥+4 = lim𝑥𝑥→+∞𝑥𝑥�3+7𝑥𝑥�𝑥𝑥�1+4𝑥𝑥� = 

= lim𝑥𝑥→+∞ 3+7𝑥𝑥1+4𝑥𝑥 = 3, deci dreapta de ecuație 𝑦𝑦 = 3 este asimptota orizontală spre +∞ la graficul 

funcţiei  f 

 

2p 

3p 

5p 

 
c) Tangenta la graficul funcţiei  𝑓𝑓 în punctul  �𝑎𝑎,𝑓𝑓(𝑎𝑎)�  este paralelă cu dreapta de ecuație 𝑦𝑦 =

5𝑥𝑥 + 1 ⇔ 𝑓𝑓′(𝑎𝑎) = 5, 𝑎𝑎 ∈ (−4,∞) 5
(𝑎𝑎+4)2 = 5 și, cum 𝑎𝑎 ∈ (−4,∞), obținem 𝑎𝑎 = −3 

 

2p 

 

3p 

5p 
2. a)  ∫ (𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 3𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑥𝑥3 𝑑𝑑𝑥𝑥 =

3131 𝑥𝑥44 �13 = 

=
34
4
−  

14
4

=  
81

4
−  

1

4
=  20 

3p 

 

2p 

5p 

 
b) ∫𝑓𝑓 (𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫(𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 

𝑥𝑥44 + 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥22 + 𝒞𝒞. Cum 𝐹𝐹 primitivă a funcţiei 𝑓𝑓, 

avem  𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥44 + 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥22 + 𝑐𝑐, unde 𝑐𝑐 ∈ ℝ. 𝐹𝐹(2) = 15 ⇒ 𝑐𝑐 = 5, deci 𝐹𝐹(𝑥𝑥) =

𝑥𝑥44 + 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥22 + 5 

 

 

3p 

2p 

5p 

 

 

c) ∫ (𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑥𝑥 ∙ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 =
1010 𝑥𝑥 ∙ 𝑒𝑒𝑥𝑥|01 − ∫ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 =

10  

= 1 ∙ 𝑒𝑒1 − 0 ∙ 𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒𝑥𝑥|01 = 𝑒𝑒 − (𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒0) = 𝑒𝑒 − 𝑒𝑒 + 1 = 1 

3p 

2p 
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Simulare județeană – Probă scrisă la istorie                                                                            Varianta 1 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - profil teologic, toate specializările.  

 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. c) 

Istorie 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 

specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-

documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - 
profil teologic, toate specializările. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I __(30 de puncte)  

Citiți cu atenție, sursele de mai jos : 
A. ”[Domnitorul Ștefan cel Mare] se retrăsese înlăuntrul  țării (...) orașul Suceava era înconjurat de 
șanțuri și palisade .(...)Acesta rezista și era bine înzestrat. Cum însă merindele se sfârșiseră, n-am 
mai stat să pierdem vremea, ci întorcându-se armata pe un alt drum, am ajuns la o cetate așezată în 
munți [Cetatea Neamțului]  unde se aflau prinși turcii, luați prizonieri în 1475, când a fost înfrânt 
Soliman pașa.                                                                                                      
        Făcându-se încercarea de a se cuceri zisa cetate, s-au așezat șapte bombarde și timp de 8 zile 
s-au străduit a o cuprinde. Două dintre acele bombarde au plesnit, iar acei care se găseau în cetate 
n-au vrut să stea de vorbă, toți se apărau cu tunurile și nu le păsa de noi. Văzând sultanul că-și 
pierde vremea (...) a ridicat tabăra și a plecat spre Dunăre.”                            
                                                                              (G.M. Angiolello, Istoria turcilor)  
                                                                                        
B.  ”Țările Române caută să profite de slăbirea Porții și să se emancipeze de sub suzeranitatea 
acesteia. În Moldova, cărturarul Dimitrie Cantemir, care ajunge domn (1710-1711), încheie o alianță 
cu Rusia lui Petru cel Mare. Armatele ruso-moldovene sunt înfrânte însă la Stănilești, pe Prut (11/22 
iulie 1711), iar Dimitrie Cantemir va fi silit să-și petreacă restul zilelor în Rusia [...]. În condițiile 
ofensivei habsburgice și rusești, turcii nu mai au încredere în principii aleși din rândul boierilor locali. 
Ca urmare, trec la un alt sistem, de compromis între autonomie și administrație directă, acela al 
numirii unor domni din rândul grecilor din Fanar (cartier al vechiului Constantinopol) [...] Domnii devin 

dregători ai Porții și la numire sunt învestiți ca atare. Se instaurează astfel, în 1711 în Moldova 
(începând cu Nicolae Mavrocordat) și în 1716 în Țara Românească (începând cu același Nicolae 
Mavrocordat ), regimul fanariot. Regimul [...]. Sub fanarioți, Principatele pierd orice inițiativă în politica 
externă. Domnii nu sunt altceva decât funcționari ai Porții, numiți și revocați după bunul ei plac.”              
                                                                                                        (I. Bulei, O istorie a românilor)                           

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe : 

1. Identificați, din sursa B, un spațiu istoric românesc  la care se referă sursa dată.              2 puncte 

2. Precizați, din sursa A o informație referitoare la orașul Suceava.                                       2 puncte 

3. Menționați  câte un voievod aflat în conflict cu otomanii, la care se referă sursa A, respectiv sursa B  
                                                                                                                                                  6 puncte                  

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că Principatele pierd orice 
inițiativă în politica externă.                                                                                                       3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).                                                        7 puncte                  

6. Prezentați două acțiuni diplomatice din secolele  al XIV lea –al XV lea, referitoare la spațiul 
Românesc                                                                                                                                6 puncte                   

7. Menționați o asemănare între două acțiuni militare  ale domnitorilor români din secolele  al XV-lea 

al XVI-lea                                                                                                                                  4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                      _____________       (30 de puncte)  

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

„În Moldova și Țara Românească, intelectualii au căutat să desființeze protectoratul Rusiei și 
să restabilească echilibrul cu Imperiul Otoman, în timp ce în Transilvania, în [...] Banat și în Bucovina, 

ei și-au propus să unească toți românii într-un singur stat autonom. S-a analizat chiar ideea unirii 

tuturor românilor de o parte și de cealaltă a Carpaților pe baza puternicelor legături etnice, lingvistice și 
cultutale dintre aceștia. Dar astfel de gânduri erau efemere căci ipotezele [...] contraveneau realităților 
politice, în special pragmatismului Rusiei și Austriei.  

În ciuda admirației față de Apus, pașoptiștii nu erau niște gânditori abstracți, care se străduiau 
să impună poporului instituții fară legătură cu experiența istorică națională...Aspirațiile generației de la 
1848 și-au găsit expresia practică în nemulțumirea generală, a tuturor claselor sociale din Principate 
față de condițiile politico-economice existente. Mulți boieri nu erau de acord cu metodele autoritare 

folosite de domni [...], clasa mijlocie protesta împotriva taxelor mari[...], țăranii erau hotărâți să lupte 
pentru desființarea îndatoririlor tot mai mari de clacă și obligațiilor față de moșieri.”  

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 

 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursă dată.                                                                    2 puncte  

2. Precizaţi secolul în care au avut loc evenimentele revoluționare.                                       2 puncte  

3.   Menţionaţi, din sursă două informaţii referitoare la aspirațiile generației de la 1848.        6 puncte  

4.   Menționați din sursă o  categorie socială din Țările Române și o acțiune desfășurată la care se 
referă sursa dată.                                                                                                                      6 puncte  

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la ideea de unire susținută de 
pașoptiști, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.                                                10 puncte  

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia proiectele politice din a doua  

jumătate a secolulul a XVIII -lea au contribuit la constituirea statului român modern. (Se punctează 

prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)                                                                                                                                  4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea___________________________________________________(30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre autonomii și instituții medievale românești,, 
având în vedere :  

- precizarea a două autonomii locale din sec. XI-XIII și a izvoarelor istorice care le menționează ;  

- precizarea unei asemănări și prezentarea a două fapte istorice ce au contribuit la întemeierea ţărilor 
româneşti extracarpatice ;  

- menționarea unei caracteristici a evoluției instituționale a spațiului  intracarpatic între sec. XI-XIII;  

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția  unei instituții centrale în sec. al XVIII-lea și 
susținerea acestuia printr-un argument istoric 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 
evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt 

istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), 

respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita 

de spaţiu precizată. 
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Simulare județeană – Probă scrisă la istorie                                                                            Varianta 1 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - profil teologic, toate specializările.  

 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. c) 

Istorie 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 1 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 

specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - 
profil teologic, toate specializările. 
 Se punctează orice 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I                                                                                                                    (30 PUNCTE) 

1. 2 puncte pentru răspunsul: Țara  Românească; Moldova .Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț. 
2. 2 puncte pentru oricare dintre  răspunsurile: orașul Suceava era înconjurat de șanțuri și palisade; 
Acesta rezista și era bine înzestrat.  
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau 
în enunț). 
3.câte 3 puncte pentru fiecare răspuns:sursa A: Ștefan cel Mare, sursa B:Dimitrie Cantemir. Se 

punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).                              
(3px2= 6p)                                                                                                                                                                 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 

5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 

    Exemplu: 

   Cauză:  În condițiile ofensivei habsburgice și rusești, turcii nu mai au încredere în principii 
aleși din rândul boierilor locali” 
              Efect: „Ca urmare, trec la un alt sistem, de compromis între autonomie și administrație 
directă, acela al numirii unor domni din rândul grecilor din Fanar” etc. 

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două acțiuni militare  din secolele al XIV-lea – al XV-

lea(1px2=2p)                                                    

     Exemple: Tratatul de la Radom, Tratatul de la Brașov, Tratatul de la Overchelăuți, Tratatul de la 
Hârlău etc. 

   câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui tratat -o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la acțiunea diplomatică menționată.                 
(2px2=4p) 

   Exemplu: scop defensiv, primul trata antiotoman, tratat de egalitate,  etc 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două două acțiuni acțiuni militare ale 

domnitorilor români din perioada secolelor XV -XVI.                                                               

Exemplu: tacticile de luptă folosite,  caracterul antiotoman etc.,  

Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
 

SUBIECTUL II                                                                                                                   (30 PUNCTE) 

1. 2 puncte pentru răspunsul:Țara Românescă sau Moldova/ Transilvania. Se punctează orice mod 
de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
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3. câte 3 puncte pentru menționarea  a oricăror  două informații referitoare la aspirațiile intelectualilor 
pașoptiști (3px2=6p)   

Exemple: intelectualii au căutat să desființeze protectoratul Rusiei și să restabilească echilibrul cu 
Imperiul Otoman sau și-au propus să unească toți românii într-un singur stat autonom etc.                 

Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare 
sau în enunț). 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursă, a oricăror două informaţii referitoare la  o  categorie 

socială din Țările Române și o acțiune desfășurată la care se referă sursa dată.                                

(3px2=6p) 

Exemple: categorie Mulți  boieri acțiune nu erau de acord cu metodele autoritare folosite de domni 

[...]și categorie clasa mijlocie acțiune  protesta împotriva taxelor mari[...] sau  categorie țăranii acțiune 

erau hotărâți să lupte pentru desființarea îndatoririlor tot mai mari de clacă și obligațiilor față de moșieri  
etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 
 5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere  referitor la ideea de 

unire susținută de pașoptiști, 
   câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de   
   vedere formulat                                                                                                                                       

(3px2=6p) 

Exemple:Pașoptisții susțineau unirea românilor într-un stat chiar dacă era greu de realizat . 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: în Transilvania, în [...] Banat și în Bucovina, ei și-au 

propus să unească toți românii într-un singur stat autonom și ideea unirii tuturor românilor de o parte 

și de cealaltă a Carpaților pe baza puternicelor legături etnice, lingvistice și cultutale dintre aceștia  

Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât 
punctul de vedere, cât și informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau 
doar informațiile/informația. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 

exemplu: memoriile Partidei Naționale trimise în timpul Tratativelor de la Focșani și Șiștov  

etc.) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care 
exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel etc.). 

 

SUBIECTUL III                                                                                                               (30 PUNCTE) 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două autonomii locale din sec. XI-XIII (de exemplu: 

Voievodatul lui  Ahtum/ Giula/voievodatelel lui Litovoi/Seneslau, cnezatele lui Ioan/Farcaș etc.);                            

(2px2=4p)     

- câte 2 puncte pentru menționarea izvoarelor istorice (de exemplu:Legenda Sf. Gerard, Cronica 

cavalerilor ioaniți);                                                                                                                        
(2px2=4p) 

- 2 puncte pentru menționarea unei asemănări între cele  două fapte istorice ce au contribuit la 

întemeierea ţărilor româneşti extracarpatice (2px1=2p) (de exemplu descălecatul sau obținerea 
independenței) 
- câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice ce au contribuit la întemeierea ţărilor 
româneşti extracarpatice ;  (de exemplu: descălecatul lui Negru Vodă din Făgăraș /descălecatul lui 
Dragoș/ descălecatul lui Bogdan etc);                                                                                                                       
(2px2=4p) 

-câte 2 puncte pentru prezentarea celor două fapte istorice ce au contribuit la întemeierea ţărilor 
româneşti extracarpatice(2px2=4p) 
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-  2 punct pentru menționarea unei caracteristici a evoluției instituționale a spațiului  intracarpatic 
între sec. XI-XIII; 2px1=2p) (de exemplu instaurarea principatului in 1111 sau atestarea voievodatului 

) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția  unei instituții centrale în 
sec. al XVIII-lea (de exemplu: În Țara Românească și Moldova în sec. XVIII domnia devine fanariotă 

etc.); 

3 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea 

oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.). 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

  1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

   1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu. 
 

 

 

PROPUNĂTORI: 
Prof. Nicoleta Benchea, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Constanța 
Prof. Claudia Lucreția Portase, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Constanța 
Prof. Mihai Paris, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Constanța 
Prof. Dorina Chivu, Liceul Teoretic ”Traian” Constanța 
Prof. Cristina Iulia Gîlă, Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” Constanța 
Prof. Crăciun Eugenia, Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 
Prof. Elena Nistor, Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța 
Prof. Daniela Gabriela Niță, Școala Gimnazială nr.16 ”M.I. Dobrogianu” Constanța 
Prof. Anișoara Paris, Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022  
Proba E. c) 

Istorie 
Varianta 2 

 

          Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil 
artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, 
specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi 
extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

    SUBIECTUL I                                                                                                              (30 PUNCTE) 
 

        Citiți cu atenție sursele istorice de mai jos: 
   A. „Către coroana ungurească și către toate țările, în care va ajunge această scrisoare, sănătate. 
Noi, Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă 
tuturor cărora le scriu, și vă doresc tot binele, și vă spun domniilor voastre că necredinciosul 
împărat al turcilor a fost de multă vreme și este încă  pierzătorul întregii creștinătăți și, în fiece zi se 
gândește cum ar putea să supună și să nimicească toată creștinătatea. De aceea facem cunoscut 
domniilor voastre că pe la Boboteaza trecută, mai sus numitul turc (adică sultanul Mahomed) a 
trimis în țara noastră și împotriva noastră o mare oștire în număr de 120.000 de oameni, al cărei 
căpitan de frunte era Soliman Pașa. Auzind și văzând noi acestea, am luat sabia în mână, am mers 
împotriva dușmanilor creștinătății, i-am biruit și i-am călcat în picioare și pe toți i-am trecut sub 
ascuțișul sabiei noastre. 
    Auzind despre aceasta, păgânul împărat al turcilor își puse în gând să-și răzbune și să vie, în 
luna lui mai, cu capul său și cu toată puterea sa împotriva noastră și să supună țara noastră, care e 
poarta creștinătății. Dar dacă această poartă, care e țara noastră, va fi pierdută, atunci toată 
creștinătatea va fi în mare primejdie. De aceea ne rugăm de domniile voastre să ne trimiteți pe 
căpitanii voștri într-ajutor împotriva dușmanilor creștinătății, până mai este vreme, fiindcă Turcul are 
acum mulți potrivnici, din toate părțile, care stau împotriva lui cu sabia în mână. Iar noi, din partea 
noastră, făgăduim pe credința noastră și cu jurământul domniei noastre că vom sta în picioare și ne 
vom lupta până la moarte pentru legea creștinească, noi cu capul nostru. Așa trebuie să faceți și 
voi, pe mare și pe uscat, după ce cu ajutorul lui Dumnezeu...noi i-am tăiat mâna cea dreaptă.” 
                                                                                     (Scrisoarea de la Suceava, 25 ianuarie 1475) 

 
B. ,,Era nevoie neapărat în clipa aceea de o acțiune eroică de ispravă măreață care să cutremure 
inimile păgânilor și să le înalțe pe ale creștinilor. Atunci mărinimosul Mihai, invocând ocrotirea  
salvatoare a Mântuitorului, a smuls o secure sau suliță ostășească și pătrunzând el însuși în șirurile 
sălbatice ale dușmanilor străpunge pe un stegar al armatei, taie în bucăți cu sabia o altă căpetenie 
și luptând bărbătește se întoarce nevătămat. În acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, 
adunând pe rând pe ai săi, slobozește două tunuri în mijlocul celei mai dese grupări  a dușmanului, 
deschizând  o mare spărtură pe care ienicerii se străduiesc în zadar să o împlinească cu focurile lor 
de pușcă, pentru că de îndată  două sute de unguri și tot atâția  pedestrași cazaci, cu comandantul 
lor Cocea, năvălind  cu furie, strică rândurile, aștern la pământ  și taie oștile turcilor, pe când din 
spate și din coastă îi lovește cu bărbăție domnul cu ai săi, făcându-se așa mare învălmășeală, încât 
până în seară au fost redobândite cele 11 tunuri și, în fugă, erau mânați spre tabără ca vitele. În 
această învălmășeală ce seamănă a fugă, Sinan –Pașa, în partea din față a taberei cade de pe 
podul râului Neajlov, pierde doi dinți și se rostogolește fericit  scăpând cu viață.”                    
                                                                            (Balthasar Walter – O istorie a lui Mihai Viteazul) 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
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Pornind de la  aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți, din sursa  A, numele conducătorului armatei otomane.                                         2 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la contribuția domnitorului în obținerea victoriei de 
la  Călugăreni.                                                                                                                        2 puncte 

3. Menționați  din sursa A, respectiv din sursa B, numele a câte unui conducător al unui stat 
medieval românesc.                                                                                                               6 puncte 

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care menționează că domnitorul a avut  
    sprijinul mai multor comandanți în obținerea victoriei.                                                       3 puncte 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul     
    fiecăreia  dintre aceste informații(cauză, respectiv efect).                                                 7 puncte 
6. Prezentați două acțiuni militare desfășurate în spațiul românesc, între secolele al XIV-lea- al XV-
lea, altele decât cele menționate în text.                                                                                6 puncte 
7. Menționați  o caracteristică a războaielor la care participă românii în Evul Mediu.            4 puncte 
 
SUBIECTUL II                                                                                                          ___(30 PUNCTE) 
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 
 ,,La Congresul național din 15-17 mai, circa 40 000 de persoane, care se adunaseră pe Câmpia 
Libertății de lângă Blaj, au aprobat un program în 16 puncte. Era  un manifest caracteristic al 
intelectualilor de la 1848 din Europa Centrală și reprezenta cea mai cuprinzătoare și mai puternică 
declarație a aspirațiilor românilor făcută până atunci. Bărnuțiu și confrații săi, care se ocupaseră în 
special de forma finală, nu-și mai  justificau cererile pe baza dreptului istoric sau a patentei 
imperiale, așa cum făcuseră  predecesorii  lor în secolul al XVIII-lea, ci se bazau pe principiul pe 
care-l credeau universal valabil: drepturile naturale ale omului. De data aceasta, au extins aceste 
drepturi, subsumate devizei Libertate, Egalitate, Fraternitate, de la indivizi la națiuni întregi. 
Preocuparea lor pentru națiune nu este nicăieri  mai vădită decât în cele 16 puncte. 
   Au proclamat independența națiunii române și egalitatea deplină cu celelalte naționalități din 
Transilvania și au  declarat intenția de a-i apăra drepturile prin crearea unui nou sistem politic, 
bazat  pe principii liberale. Pentru prima oară într-un astfel de document public, au subliniat legătura 
dintre dezvoltarea economică și progresul național și, ca atare, au cerut atât abolirea iobăgiei, cât și 
recunoașterea posibilităților legate de afirmare în comerț și în meșteșuguri. Au subliniat necesitatea 
formării unor cetățeni bine informați și cu știință de carte, pentru a face  ca instituțiile politice să 
prospere. De aceea, au prevăzut crearea unui sistem școlar modern.” 

                                                   (Keith Hitchins, Românii, 1774-1866) 

 
   Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți unul dintre conducătorii revoluției de la 1848 din Transilvania, precizat în sursa dată.                           
                                                                                                                                                2 puncte 
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.                                                                    2 puncte 

3. Menționați, din sursa dată, locul desfășurării adunării și principiul care a stat la baza elaborării  
    programului prezentat în cadrul congresului național.                                                       6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două prevederi ale programului elaborat de către revoluționarii  
    transilvăneni și prezentat în mai 1848.                                                                              6 puncte 

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul programelor de la 1848 în  
    procesul de  afirmare a națiunii române, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 
                                                                                                                                             10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia un document internațional 
elaborat în deceniul șase al secolului al XIX-lea  a contribuit la constituirea statului modern român.  
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor  care  exprimă 
cauzalitatea și concluzia).                                                                                                       4 puncte    
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SUBIECTUL III                                                                                                       __              (30 PUNCTE)   
 

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în Evul Mediu, având în 
vedere: 
- precizarea a două autonomii locale în spațiul românesc intracarpatic, din secolele al IX-lea- al XI-lea; 
- menționarea a două asemănări între autonomiile locale din spațiul românesc de la sud de Carpați, 

 din secolele al XI-lea-al XIII-lea; 
- prezentarea unui fapt istoric din prima jumătate a secolului al XIV-lea, care evidențiază lupta statelor 

medievale românești pentru afirmarea independenței; 
- menționarea unei acțiuni diplomatice la care participă statele medievale românești în secolul al XIV-

lea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la acțiunile românilor pentru afirmarea propriilor instituții 

religioase în secolul al XIV-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric. 
 
Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării , 
evidențierea  relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt 
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea 
succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  și încadrarea eseului în limita de spațiu 
precizată.                                               
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022  

Proba E. c) 
Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 2 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate 
specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: 
bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, 
pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I                                                        _____                                       __  (30 PUNCTE) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Soliman Pașa. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: ,,mărinimosul Mihai, invocând ocrotirea  salvatoare 
a Mântuitorului, a smuls o secure sau suliță ostășească și pătrunzând el însuși în șirurile sălbatice 
ale dușmanilor străpunge pe un stegar al armatei” sau ,, taie în bucăți cu sabia o altă căpetenie ș i 
luptând bărbătește se întoarce nevătămat”. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Ștefan Voievod, respectiv Mihai. Se punctează orice 
mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).                         
(3px2=6p)                                                     
4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemple:  
Cauză: necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme și este încă pierzătorul întregii 
creștinătăți 
 Efect: ar putea să supună și să nimicească toată creștinătatea 
SAU 
 Cauză: a trimis în țara noastră și împotriva noastră o mare oștire în număr de 120.000 de oameni. 
 Efect: Auzind și văzând noi acestea, am luat sabia în mână, am mers împotriva dușmanilor              
creștinătății, i-am biruit și i-am călcat în picioare și pe toți i-am trecut sub ascuțișul sabiei noastre 
etc. 
6. câte 1 punct pentru menționarea a câte o bătălie desfășurată în spațiul românesc între secolele 
al XIV-lea-al XV-lea.                                                                                                                      
(1px2=2p) 
Exemple: Bătălia de la Rovine/ Atacul de noapte de la Târgoviște etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două  bătălii menționate - o scurtă 
expunere în care sunt precizate informații referitoare  la fiecare dintre cele două bătălii.                             
(2px2=4p) 
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a războaielor la care participă românii în 
Evul Mediu. 
Exemple: caracterul asimetric al conflictelor, strategia alegerii locului bătăliei etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
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SUBIECTUL II                                                                                            ____          (30 PUNCTE) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Bărnuțiu. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Blaj 
    3 puncte pentru menționarea oricărui principiu care a stat la baza elaborării programului 
prezentat      
      în cadrul congresului național.        
Exemple: se bazau pe principiul pe care-l credeau universal valabil: drepturile naturale ale omului 
sau de data aceasta, au extins aceste drepturi, subsumate devizei Libertate, Egalitate, 
Fraternitate, de la indivizi la națiuni întregi etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
      4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două prevederi ale 
programului     
       elaborat de către revoluționarii transilvăneni și prezentat în mai 1848.              (3px2=6p) 
Exemple: au cerut atât abolirea iobăgiei  sau au subliniat necesitatea formării unor cetățeni bine 
informați și cu știință de carte etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
       5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere  referitor la 
rolul     
       programelor de la 1848 în procesul de  afirmare a națiunii române. 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 
vedere formulat                                                                                                                                
(3px2=6p) 
Exemple: Programele de la 1848 au cuprins revendicări cu caracter național. 
Informațiile care susțin punctual de vedere sunt: Au proclamat independența națiunii române și 
egalitatea deplină cu celelalte naționalități din Transilvania; au  declarat intenția de a-i apăra 
drepturile prin crearea unui nou sistem politic, bazat  pe principii liberale. 

 SAU: Programele de la 1848 în Transilvania au prevăzut obiective social-economice:  
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Pentru prima oară într-un astfel de document public, 
au subliniat legătura dintre dezvoltarea economică și progresul național și, ca atare, au cerut atât 
abolirea iobăgiei și  recunoașterea posibilităților legate de afirmare în comerț și în meșteșuguri etc. 
Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât 
punctul de vedere, cât și informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere 
sau doar informațiile/informația. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: Convenția de la Paris din 1858) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt 
și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, astfel etc.). 

 
SUBIECTUL III                                                                                 ________            (30 PUNCTE) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 4 puncte pentru precizarea oricăror două autonomii locale din spatiul românesc intracarpatic, din 
secolele al IX-lea-al XI-lea (de exemplu: Voievodatul condus de Menumorut și Voievodatul 
condus de Glad etc.)                                                                                                                                    
(2p.x2=4p) 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări între autonomiile locale din spațiul 
românesc de la sud de Carpați,  din secolele al XI-lea-al XIII-lea (de exemplu: aveau conducători 
autonomi, vasali regelui maghiar sau au stat la baza constituirii statului centralizat etc.)                                          
3p.x2=6p. 
-  1 punct pentru menţionarea unui fapt istoric din prima jumătate a secolului al XIV-lea, care 
evidențiază lupta statelor medievale românești pentru afirmarea independenței (de exemplu: 
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Bătălia de la Posada etc.)                                                                                                                 
1p.  
     6 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiunea militară menționată.                                        
3p.x2=6p. 

- 3 puncte pentru menționarea unei acțiuni diplomatice la care participă statele medievale 
românești în secolul al XIV-lea( de exemplu: Tratatul de suzeranitate din 1387 încheiat de Petru I 
Mușat cu regele Poloniei, Wladyslaw Jagello)                                                                                          
3p. 
- 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric referitor la 
acțiunile românilor pentru afirmarea propriilor instituții religioase în secolul al XIV-lea și prin 
precizarea a două informații referitoare la acest fapt, precum și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.).                                          
4p. 
 
 Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat; 
  1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat; 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie); 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice; 
  1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice; 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu. 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 

Proba E. c) 

Istorie 

Varianta 3 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 
specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - 
profil teologic, toate specializările. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

SUBIECTUL I ___________________________________________________________ (30 puncte) 

 Citiți cu atenție sursele istorice de mai jos: 
A. „Tratatul moldo-polon din 1499 s-a încheiat pe baza unei depline egalități. De acum și până la 
1522, când Alexandru Lăpușneanu va relua suzeranitatea regelui Poloniei, domnii Moldovei vor fi 
parteneri egali ai acestuia.  Forma polonă a tratatului, redactată la 15 aprilie 1499 la Cracovia, 
prevedea ajutorarea lui Ștefan împotriva dușmanilor săi și libertatea comerțului moldovenesc în 
Polonia.  Domnul trebuia să participe la lupta împotriva turcilor alături de regii Poloniei și Ungariei, 
care la rândul lor se îndatorau în acest caz să apere Moldova. Obligația lui Ștefan de a lua parte la 
lupta antiotomană a celor doi regi era prevăzută și în tratatul dintre aceștia redactat în aceeași zi și 
loc. A doua zi, solii lui Ștefan la Cracovia se angajau ca domnul lor să pregătească forma sa a 
tratatului. Aceasta a fost redactată la 12 iulie 1499 la Hârlău fiind cel mai cuprinzător și mai strălucit 
tratat, la nivel de egalitate, încheiat vreodată de Ștefan cel Mare.”  

 (Academia Română, Istoria românilor, vol. IV) 

 

B. „Pierderea Chiliei și a Cetății Albe a privat Moldova de principalele centre ale comerțului său și 
a produs o breșă (...), în sistemul său de apărare militară. Ștefan nu s-a putut resemna cu pierderea 

acestor „chei” ale țării sale. Mizând pe sprijinul Poloniei, el a acceptat să săvârșească un act pe care î l 
amânase mereu până atunci: la 15 septembrie 1485 voievodul moldovean a prestat personal la 
Colomeea omagiul de vasalitate regelui polon; nu a fost numai o ceremonie formală, ci și 
recunoașterea autorității efective de suzeran a lui Cazimir al IV-lea.”                  

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)  

 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe:    
1. Numiți un spațiu istoric identificat în sursa A.                                                                      2 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la omagiul de vasalitate                              2 puncte 

3. Menționați un tratat precizat în sursa A, respectiv un conducător politic din spațiul românesc din 
sursa B.                                                                                                                               6 puncte    

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține parteneriatul de egalitate al 
domnilor moldoveni cu Polonia.                                                                                           3 puncte 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect)                                                    7 puncte  

6.  Prezentați o acțiune diplomatică și o acțiune militară din perioada secolului al XVI-lea -  începutul 

secolului al XVIII-lea.                                                                                                             6 puncte 

7. Menționați o asemănare între două acțiuni militare  la care participă românii  în secolul al XV-lea.  

                                                                                                                                        4 puncte 
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SUBIECTUL al  II lea  ___________________________________________________  (30 puncte) 

Citiți, cu atenție, sursa de mai jos : 

 ”Principala reformă spre care s-a tins în prima parte a domniei lui  Alexandru Ioan Cuza (...), a 

fost aceea a unificării politico-administrative, a creării statului unificat pe plan administrativ. (...) 
Serviciile de vămi ale celor două țări au fost contopite într-o singură direcție generală, cursul 
monedelor a fost unificat, administrațiile telegrafelor au fost, de asemenea contopite. (...) Bucureștii s-

au impus drept firească capitală a Principatelor Unite (...). 
 O dată cu ultimele luni ale anului 1863, după ce guvernul a fost încredințat lui Mihail 

Kogălniceanu, s-a trecut la etapa hotărâtoare a înfăptuirii reformelor. Începutul l-a făcut noul guvern 
într-o direcție în care nu știa că urma să întâmpine opoziții pe plan intern, aceea a secularizării. La 
13/25 decembrie 1863, la propunerea guvernului, Adunarea a votat secularizarea averilor 

mănăstirești, cu 93 voturi contra 3. (....) 
 Aducerea în dezbatere a reformei agrare a condus la izbucnirea unui violent conflict între 

guvern și majoritatea Adunării. A urmat dizolvarea Adunării, pe calea loviturii de stat. Lovitura de stat a 

sporit puterea domnitorului Cuza și, totodată, a înlăturat monopolul politic al conservatorilor asupra 
majorității în Adunare. (...) 
 Prin legea rurală din 14/26 august 1864, peste  400.000 familii de țărani au fost împroprietărite 
cu locuri de muncă, iar aproape alți 60.000 au primit loturi de casă și de grădină. Cu tot caracterul ei 
limitat, legiuirea a pus capăt dominației relațiilor feudale în agricultură și a deschis drumul noilor relații 
capitaliste. (...) Prin reforma din 1864, se întregea pe plan social actul istoric din ianuarie 1859, prin 

care se crease statul național.” 
                                                                                                                    (Dan Berindei, Epoca Unirii) 

 

1. Numiți o instituție politică din sursa dată.                                                                               2 puncte 

2. Precizați secolul în care se desfășoară evenimentele istorice precizate în sursa dată.        2 puncte 

3. Numiți, din sursa dată un conducător politic și menționați o măsură adoptată de acesta în plan 
administrativ.                                                                                                                              6 puncte                  

4. Menționați, pe baza sursei date, două informații referitoare la legea rurală.                         6 puncte                  

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor consecințele lovituri i de stat, 

susținându-l cu două informații selectate din sursă.                                                                10 puncte                  

6. Argumentați printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia proiectele politice pașoptiste au 
contribuit la formarea statului modern român, în secolul al XIX-lea. (Se punctează prezentarea unui 
fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)              4 puncte                  
 
SUBIECTUL III ___________________________________________________________(30 puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în evul 
mediu având în vedere: 
-  precizarea a două izvoare istorice medievale care atestă existența autonomiilor locale românești; 
- menționarea unui factor extern favorabil constituirii statelor medievale extracarpatice din spațiul 
românesc și a unei asemănări în procesul de constituire a  statelor medievale românești;                                      
- prezentarea unui eveniment de politică externă a statului românesc de la sud de de Carpați în relația 
cu un stat vecin, din prima  jumătate a secolului al XIV-lea,;                                                                                     
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția instituțională din spațiul românesc între secolele 
XIV -XVI și susținerea acestuia printr-un argument istoric 
 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant, 

utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 

cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului in limita de spatiu precizată. 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 3 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 
specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - 
profil teologic, toate specializările. 

 Se punctează orice 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare.  

 
SUBIECTUL I                                                                                                               (30 de puncte)  

1. 2 puncte pentru răspunsul: Polonia/Moldova/Ungaria Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: recunoașterea suzeranității Poloniei, sau „nu a fost 
numai o ceremonie formală, ci și recunoașterea autorității efective de suzeran a lui Cazimir al IV-lea ” etc. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în 
enunț). 
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: sursa A : Hârlău ; sursa B : Ștefan Se punctează orice mod 
de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).     (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea literei A. 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: „ Pierderea Chiliei și a Cetății Albe… ” și efect: „ a privat Moldova de principalele centre 
ale comerțului său și a produs o breșă (...), în sistemul său de apărare militară ” etc. 
6. câte 1 punct pentru menționarea unei acțiuni diplomatice și militare din perioada secolului al XVI-lea -  
începutul secolului al XVIII-lea (de exemplu :  aderarea la Liga Creștină, lupta de la Călugăreni , Tratatul 
de la Luțk , bătălia de la Stănilești etc.)   (1px2=2p)  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la faptele istorice.                                                                                  (2px2=4p) 
7. 4 puncte pentru menţionarea unei asemănări între două acțiuni militare  la care participă românii în 
secolul al XV-lea Exemple : conflicte antiotomane, strategia militară adoptată etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 
SUBIECTUL al II –lea__________________________________________________(30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul : guvernul/ Adunarea Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIX lea. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Alexandru Ioan Cuza 
    3 puncte pentru răspunsul : Serviciile de vămi ale celor două țări au fost contopite într-o singură 
direcție generală, cursul monedelor a fost unificat, administrațiile telegrafelor au fost, de asemenea 
contopite etc .Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două informații referitoare la legea rurală.                                       
Exemple : peste  400.000 familii de țărani au fost împroprietărite cu locuri de muncă, iar aproape alți 
60.000 au primit loturi de casă și de grădină etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
 5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
consecințele loviturii de stat. 
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     câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 
vedere formulat .                                                    (3px2=6p)                                                                                    
Exemplu: Pornind de la sursa dată, consider că, în urma loviturii de stat , domnitorul Cuza 
instaurează un regim politic autoritar  etc. 
Informațiile care susțin acest punct de vedere : A urmat dizolvarea Adunării... și ... a sporit puterea 

domnitorului Cuza 

Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât 

punctul de vedere, cât și informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau 
doar informațiile/informația. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 

exemplu: proiectul politic Prințipiile noastre pentru reformarea patriei; proiectul politic Dorințele 
partidei naționale din Moldova etc.) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel 
etc.) 

SUBIECTUL al III–lea _________________________________________________ (30 de puncte) 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricărui  izvor istoric medieval  care atestă existența autonomiilor 
locale românești (de exemplu: Gesta Hungarorum, Legenda Sfâtului Gerard, Diploma Cavalerilor 

Ioaniți etc.)                                                                                            3p x 2 =6 puncte                                          

- câte 3 puncte pentru menționarea oricărui factor extern favorabil constituirii statelor medievale 
extracarpatice din spațiul românesc și a unei asemănări în procesul de constituire a  statelor 

medievale românești; (de exemplu: criza dinastică în Ungaria; creșterea influienței Hanatului Hoardei 
de Aur, care se opunea regatului Ungariei;  asemănare - contribuția românilor transilvăneni la 
formarea statelor medievale extracarpatice Țara Românească și Moldova, unificarea autonomiilor 
locale sub o singură autoritate etc)                                                                       3p x 2 = 6 puncte                        

- 2 puncte precizarea unui eveniment de politică externă a statului românesc de la sud de Carpați în 
relația cu un stat vecin, din prima  jumătate a secolului al XIV-lea (de exemplu: lupta de la Posada 

1330) 

   2 puncte menționarea oricărui aspect legat de aceast eveniment. (de exemplu: se desfășoară între 
regele Ungariei, Carol Robert de Anjou și domnul muntean, Basarab I; armata maghiară este atrasă în 
cursă într-o vale îngustă ,,posadă”; Basarab I obține victoria etc.) 

   3 puncte pentru prezentarea aspectului menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la acest aspect și se utilizează relația cauză-efect. 

                    1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la aspectul menționat 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la  evoluția instituțională din spațiul 
românesc între secolele XIV -XVI (de exemplu: O dată cu formarea statelor medievale românești se 
pun bazele instituțiilor centrale românești, având o evoluție unitară în Moldova și Țara Românească 

etc.) 

      4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 

prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel 
etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat;  

                  1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat  
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)  

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  

                   1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

A. MECANICĂ                                                                                                           Varianta 1 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2

 . 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 

puncte) 
1.Dintre mărimile fizice de mai jos, mărime fizică vectorială este:                                                          
a. timpul b. masa c. puterea mecanică d. forţa.                (3p) 
 

2.Unitatea de măsurăîn S.I. pentru modulul lui Young (de elasticitate) este:                                  (3p) 

a.kgm-2s-2 b.kgm-2s-1 c.kgm-1s-2 d.kgm-1s-1 
 

3.Un corp este ridicat  uniform pe un plan înclinat care face unghiul α cu planul orizontal. Dacă 
coeficientul de frecare de alunecare  dintre corp şi planul înclinat este µ, atunci randamentul acestei 
operaţii este:                                                                                                                                     (3p) 

a.ƞ=sinα/(sinα+µcosα) b.ƞ=sinα/(1+µcosα) c.ƞ=sinα/(sinα-µcosα) d.ƞ=cosα/(sinα+µcosα). 
 

4.Din vârful unui turn cu înălţimea h=60m este aruncat în sus un corp cu viteza iniţială v0=20m/s. Cu 

ce viteză va atinge corpul solul? Se neglijează frecările.                                                                 (3p) 

a. 20m/s b.40m/s c.60m/s d.160m/s 
 

5.Un automobil cu masa m=1t porneşte din repaus şi,deplasându-se uniform accelerat, parcurge 

distanța d=20m înintervalul de timp  t=2s. Ce lucru mecanic a efectuat motorul automobilului în acest 
timp?                                                                                                                                                 (3p) 

a. 100kJ b.200 kJ c.300 kJ d.400 kJ. 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 

Un obiect este lansat cu viteza s/m6  dintr-un punct A situat la baza unui plan 

înclinat, ca în figură. Presupunând frecările neglijabile, rezolvați cerințele 
următoare: 

a. Determinați deformarea l  a unui resort pe care l-ar izbi corpul cu viteza 

iniţială Av . Se cunosc kg1mcorp  şi constanta elastică a resortului 
m/N200k  .  

b. Calculați viteza corpului în punctul B situat la înălţimea m1h   (ca în figură); 
c. Reprezentați toate forțele care se exercită asupra corpului pentru situația în care corpul alunecă 
liber pe plan (se elimină forța F) iar frecările nu se neglijează. 
d. Determinați valoarea forței F care determină urcarea accelerată a corpului pe plan cu accelerația                

a = 2,5m/s2, dacă unghiul planului este  = 30° și coeficientul de frecare la alunecare are valoarea 
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III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 

De la baza unui plan înclinat cu unghiul α = 300 faţă de orizontală, se lansează în sus de-a lungul 
planului un corp de masă m = 2kg , cu viteza inițială v0 = 10m/s. 
Corpul urcă pe plan până la înălţimea h=2m. Determinaţi: 
a.lucrul mecanic efectuat pe plan; 
b.energia mecanică totală pe care o are corpul la înălţimea h; 
c.coeficientul de frecare dintre corp şi planul înclinat; 
d. energia cinetică pe care o are corpul pe plan, când se găsește la înălțimea h1= h/4. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) FIZICĂ 

Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.  Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                    Varianta 1 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 
gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Unitatea de măsură în S.I. pentru capacitatea calorică a unui corp este:                                          

a.𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 b.𝑁 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾−1 c.𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1 d.𝐽 ∙ 𝐾−1                (3p) 
 

2.Învelișul adiabatic nu permite:                                                                                                         (3p) 
a.schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior. 
b.modificarea energiei interne a sistemului. 
c.schimbul de căldură între sistem și mediul exterior. 
d.schimbul de energie între sistem și mediul exterior. 
 

3.Dacă o cantitate constantă  de gaz ideal suferă o transformare descrisă de legea p = aV , a = ct, a 
 0 , atunci volumul gazului variază după legea:                                                                                         

a. 𝑉 = R𝑎 ∙ 𝑇−1 b.𝑉 = √R𝑎 ∙ 𝑇 c.𝑉 = √RT𝑎  d.𝑉 = R𝑇2𝑎               (3p)  

4.În diagrama alăturată este reprezentată dependența densității unui gaz  
ideal  de presiunea acestuia. Procesul suferit de gaz este:                                                        (3p) 

a. izoterm  b. izobar c. izocor d.oarecare 
 

5.Într-un balon meteorologic, cu pereți rigizi, se află hidrogen la presiunea 1,2 atm. Din cauze 

exterioare, numărul de molecule de gaz se dublează și temperatura absolută se înjumătățește. 
Presiunea gazului din balon devine:                                                                                                                                       
a. 0,6 atm b. 1,2 atm   c. 2,4 atm d. 4,8 atm            (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

Un vas de sticlă având volumul V = 8,31 L este închis etanș, cu ajutorul unui dop. Vasul conține o 
masă m1 = 7,25 g de aer ( = 29g/mol ), considerat gaz ideal. Pentru a testa rezistența vasului la 
variații de temperatură, vasul este introdus inițial într-o cameră frigorifică în care temperatura este t1 

=−23C. După atingerea echilibrului termic, vasul este introdus într-un cuptor și încălzit până la T2 = 

500K. Apoi vasul este scos afară, temperatura și presiunea atmosferică având valorile t3 = 27C și p3 
= 105 Pa. Se scoate dopul și, după atingerea echilibrului termic, vasul se închide din nou. Determinați: 
a.cantitatea de aer aflată în vas în starea inițială; 
b.variația presiunii aerului din vas între stările de echilibru termodinamic caracterizate de temperaturile 
T1 și T2; 
c.masa aerului din vas după ce dopul a fost scos și s-a atins echilibrul termodinamic; 
d.densitatea gazului din vas, după ce vasul a fost închis din nou. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                 (15 puncte) 

Un mol de heliu, considerat gaz ideal, este închis etanș într-un cilindru cu piston mobil. Deplasarea 
pistonului are loc fără frecări. Gazul se află într-o stare (1) la temperatura T1 = 400K. Din această 
stare gazul se destinde izoterm până într-o stare (2) în care presiunea este jumătate din cea inițială, 
apoi este răcit izobar până la volumul inițial, ajungând într-o stare (3) după care este încălzit izocor 
până revine în starea inițială. Căldura molară la volum constant a heliului este CV = 1,5R. Se 

consideră ln20,7.  
a.Reprezentați grafic procesul 1 2 3 1  în coordonate p-V; 
b.Determinați variația energiei interne în transformarea31; 
c.Calculați căldura cedată de gaz mediului exterior pe durata unui ciclu; 
d. Calculați randamentul ciclului termodinamic. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.  Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                             Varianta 1 
 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.   
(15puncte) 
 

1. Energia de 1MWh exprimată în funcţie de unităţi ale SI corespunde valorii: 
a. 3,6  103  J b. 3,6   106 J c. 3,6  109  J d. 3,6  1012 J         (3p) 
 

2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a 
raportului P /R este : 

a. V  -1    b. V  A-2    c. W   -2    d. A2                 (3p) 
 

3. Dacă tensiunea electrică aplicată la bornele unui rezistor este de 1,5V iar rezistenţa electrică a 
acestuia 

de 1k, intensitatea curentului electric care îl străbate este: 
a. 1,5mA   b. 1,5A    c. 666,7A  d. 1500A               (3p) 
 

4. Un conductor liniar, omogen, de lungime l =100m , cu aria secţiunii transversale de 
1mm2,confecţionat din aluminiu ρAl=2,75  10-8   m, are o anumită rezistență electrică .  Dacă 
lungimea conductorului se dublează rezistența va fi: 
a. 0,550  b. 5,5   c. 55  d. 550                            (3p) 
 

5. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat la o baterie formată din n generatoare 
electrice, având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r, conectate în serie. 
Intensitatea curentului electric prin consumator este: 

a.
rR

nE
I


   b.   c.   d. 

n

r
R

nE
I


     (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

În figura alăturată este reprezentată schema un circuit electric format dintr-un 
microgenerator de curent electric continuu cu t.e.m. E =24V şi cu rezistenţă internă 

r =0,5, un fir metalic de lungime l =20 m, rezistivitate ρ=1,7  10-8   m  cu 

valoarea rezistenţei R1=10 şi un reostat a cărui rezistenţă electrică măsurată între 

capătul A şi capătul B este R2 =30. Calculați: 
a. intensitatea curentului electric prin firul metalic în situaţia în care întrerupătorul K 
este deschis; 
b. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în situaţia în care întrerupătorul K este 
închis iar cursorul se găseşte în poziţia pentru care AC = 0,6.AB; 
c. aria secţiunii transversale a firului metalic de rezistenţă R1; 
d. intensitatea curentului electric prin ramura ce conţine sursa de tensiune, după închiderea 
întrerupătorului K, în situaţia în care cursorul se află în punctul B. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 =20V ,  

E2 =12V , r1 =0,25, r2 =0,75, R1=8, R2=3, R3=6 , R4=5. 
Determinați: 
a. căldura degajată în rezistorul R1 pe durata a 5min; 
b. puterea disipată în rezistorul R4 ; 
c. randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R4 ; 
d. expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c 
într-un interval de timp oarecare Δt . 

rR

E
I




nrR

nE
I
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

D. OPTICĂ                                                                                                                                          Varianta 1 
 Se consideră: viteza luminii în vid c=3·108m/s,   constanta lui Planck h=6,6 ∙10-34J∙s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
 
1.Imaginea virtuală dată de un sistem optic pentru un punct luminos se formează:                         (3p)                              
a. la intersecția razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
b. la intersecția prelungiriirazelor de lumină care ies din sistemul optic. 
c. la intersecția dintre o rază și o prelungire de rază de lumină care intră în sistemul optic. 
d. la intersecția razelor de lumină care intră în sistemul optic. 
 
2.. O lentilă are convergența C = 2,0m-1. Distanța focală a acestei lentile este:                                (3p)                               
a.25 cm b.0,2 m c.200 cm d.50 cm 
 

3.Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul  ℎ∙𝑐  este:                                      (3p)                              

a. Hz b.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 c.𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1 d.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚       
 

4. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența energiei cinetice maxime a 

electronilor emiși prin efect fotoelectric extern de energia fotonilor care ajung pe un catod. 
Lucrul mecanic de extracție a electronilor este: 

a. 1eV b.3 eV c.2 eV d.4 eV                  (3p) 

5.O rază de lumină venind din aer (n  1) intră în apă sub un unghi de incidență i = 45. Cunoscând că 
na=4/3, sinusul unghiului de refracție este:                                                                                        (3p)        

a. 
3√28  b. 2√23  c. 3√22  d. 2√28  

 

II. Rezolvaţiurmătoareaproblemă:                                                                                     (15 puncte) 

Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile 
convergente subțiri având distanța focală f = 25cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de 
cinci ori mai mare decât obiectul. Determinaţi: 
a.convergențalentilei; 
b.distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.distanța de la obiect la ecranul pe care se formeazăimaginea. 
d.Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, 

în situația descrisă de problemă. 
 
III. Rezolvaţiurmătoareaproblemă:                                                                                     (15 puncte) 
 

Într-o experiență de interferență cu un dispozitiv Young, sursa de lumină coerentă se află pe axa de 
simetrie a sistemului la distanţa d = 0,50m de planulfantelor. Distanţa dintre fante este 2ℓ =1mm, iar 
distanţa de la planul fantelor la ecranul pe care se observă figura de interferenţă este D = 2m 

.Dispozitivul este iluminat cu o radiaţie monocromatică cu lungimea de undă  = 500nm .Determinaţi: 
a.valoarea interfranjei; 
b.distanța dintre maximul de ordinul întâi aflat de o parte a maximului central și al doilea minim de 
interferență aflat de cealaltă parte a maximului central; 
c.distanța pe care se deplaseazămaximul central, dacă sursa se deplasează cu distanța h = 1mm pe 
o direcție paralelă cu planul fantelor și perpendiculară pe fante. 
d.noua valoare a interfranjei dacă dispozitivul este scufundat în apă (napa = 4/3). 
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Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 1 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la zece. 

A. MECANICĂ                                                                                                                  (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 d 3 p 

2 c 3 p 

3 a  3 p 

4 b 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

A.Subiectul al II – lea   

 Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 
 

2

lk

2

vm
EE

22
A

pC







                                                                       2p      

k

m
vl A 

                                                                                              1p       

m42,0l 
                                                                                                

1p
       

4p 

b Conservarea energiei BA EE 
                                                                 1p       

hgm
2

vm

2

vm 2
B

2
A 






                                                                            1p    
 

hg2vv 2
AB 

                                                                                      1p    
 

s/m4vB 
                                                                                                

1p
 

4p 

c Reprezentarea corectă a tuturor  forțelor conform cerinței               3p 3p 

d maFGF ft 
                                                                                     

1p 

mamgF  )cos(sin   2p 

NF 10  1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

  Soluție, rezolvare punctaj 

III. a ΔEc= L total                                                                                                   1p 
L total= 0-Ec0= -Ec0                                                                                        1p 
L total =-mv2/2       
L total =-100J                                                                                                 1p 

3p 

 

b Fie B punctul maxim în care ajunge corpul, la înălțimea h  
EB=EcB+EpB                                                                                                 1p      
EpB =mgh=40J                                                                                             1p 
EcB=0                                                                            
Energia mecanică totală EB=40J                                                                 1p 

3p 

 

c ΔEc= L total                                                                                                   1p 
-Ec0=- mgh - Ff·d                                                                                          1p 
Ff= (Ec0-mgh)·(sinα)/h                                                                                  1p 
Ff=µmg·cosα                                                                                                1p 

µ=(Ec0-mgh)sinα/(mgcosαh)= √3  2 =0,865                                                   1p 

5p 

 



d Ec1-Ec0=- mgh1-Ff·d1                                                                                       1p                                    

Ec1 = Ec0 - mgh1-Ff·d1                                                                                                                              1p                                

    v1
2=v0

2- mgh1- Ffd1,           

Ff=µmg·cosα  (Ff  =15N ;  d1  =h1/sinα=1m)                                               1p 
 Rezultat Ec1=75J                                                                                        1p 

4p 

 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 
 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                                  (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d    3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 

B.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 𝜈 = 𝑚1𝜇                                                                                                           2p 𝜐 = 0,25 𝑚𝑜𝑙                                                                                                1p 

3p 

b Δ𝑝 = 𝑝2 − 𝑝1                                                                                               1p 

Δ𝑝 = 𝜈𝑅𝑉 (𝑇2 − 𝑇1 )                                                                                         2p 

Δp = 0,625 ∙ 105𝑃𝑎                                                                                      1p 

4p 

c 𝑝3 ∙ 𝑉 = 𝑚,𝜇 𝑅𝑇3                                                                                              3p 𝑚, ≅ 9,66𝑔                                                                                                   1p 

4p 

d 𝜌3 = 𝑝3𝜇𝑅𝑇3                                                                                                        3p 𝜌3 = 1,16 𝑘𝑔/𝑚3                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

B.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III. a Reprezentare grafică corectă.                                                                     3p 3p 

b Δ𝑈31 = 𝜐𝐶𝑣(𝑇1 − 𝑇3)                                                                                    1p 𝑇2 = 𝑇1                                                                                                         1p 𝑇3 = 𝑇1 𝑝2𝑝1                                                                                                      1p 

Δ𝑈31 = 2493 𝐽                                                                                              1p 

4p 

c 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑎𝑡 = 𝑄23                                                                                                 1p 𝑄23 = 𝜐𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇1)                                                                                       1p 𝐶𝑝 = 𝐶𝑣 + 𝑅                                                                                                   1p 𝑄23 =  −4155 𝐽                                                                                             1p 

4p 

d 𝜂 = 1 − |𝑄23|𝑄12+𝑄31                                                                                             1p 𝑄12 = 𝜈𝑅𝑇1𝑙𝑛 𝑝1𝑝2                                                                                            1p 𝑄31 = Δ𝑈31                                                                                                   1p 𝜂 = 429 ≅ 13,79%                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                           (45puncte) 
Subiectul I                                  
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 c   3 p 

2 d 3 p 

3 a 3 p 

4 b 3 p 



5 c 3 p 

Total subiectul I 15 p 

C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 

rR

E
I




1
1

                                                                                                    1p 

 rezultat final I1=2,28A                                                                                 2p     

3p 

b 𝑅2′ = 0,6 ∙ 𝑅2                                                                                                1p 1𝑅𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2′                                                                                                   1p 

21

21

6.0
6,0

RR

RR
Re 


                                                                                                1p 

rezultat final   Re=6,42Ω                                                                              1p 

4p 

c 

1
1

S

l
R                                                                                                    1p 

 

1
1

R

l
S




           1p      

28
8

1 104,3
10

20107,1
mS







       

   rezultat final   S1=3,4·10-8m2                                                                     2p 

4p 

d 1𝑅′𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2    ;

21

21'

RR

RR
Re 




                                                                     2p

 

rR

E
I

e 


                                                                                                         1p

 

rezultat    I= 3A                                                                                           1p 

A
rR

E
I

RR

RR
R

e

e 3
5,05,7

24
5,7

3010
3010

21

21 














 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a 1𝑅23 = 1𝑅2 + 1𝑅3                                                                                                1p 𝐼 = 𝐸𝑅+𝑟                                                                                                         𝑅 = 𝑅1 + 𝑅23 + 𝑅4                                                                                       1p 𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2                                                                                                   1p 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2                                                                                                 1p 

423121

21

RRRrr

EE
I




                                                                        1p 

tIRQ
2

1
                                                                                                   1p 

Rezultat Q=576000J                                                                                    1p
 

 









 2
9

18
63
63

32

32
23

RR

RR
R

              
A

RRRrr

EE
I 2

423121

21 





 

7p 

b 2
44 IRP 

                                                                                                  1p 
rezultat P4=20W                                                                                          1p 

WIRP 2025 22
44    

 

2p 

c  

c

u

P

P


                                                                                                            1p 

24

4

rR

R


                                                                                                      1p 

rezultat %9,86869,0                                                                         1p 

3p 

d pentru 𝑊 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ ∆𝑡                                                                                   1p 𝑊 = 𝑟2 ∙ 𝐼′2 ∙ ∆𝑡                                                                                             1p 

3p 



𝑊 = 𝑟2 ∙ ( 𝐸𝑅4+𝑟2)2 ∙ ∆𝑡                                                                                    1p  

Total subiectul al III – lea 15 p 

D. OPTICĂ                                                                                                                            (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 b   3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 c 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15p 

D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                            2p 𝐶 = 4𝑚−1                                                                                                     2p 

4p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                   1p 𝛽 = 𝑥2𝑥1                                                                                                           1p 𝛽 = −5                                                                                                         1p −𝑥1 = 30 𝑐𝑚                                                                                                1p 

4p 

c 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 = (𝛽 − 1)𝑥1                                                                               2p 𝑑 = 180 𝑐𝑚                                                                                                 1p 

3p 

d Construcția corectă a imaginii.                                                                    4p 4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III. a 𝑖 = 𝜆∙𝐷2ℓ
                                                                                                           2p 𝑖 = 1𝑚𝑚                                                                                                       1p 

3p 

b |𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥| = 𝑖                                                                                                    1p |𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛| = 3𝑖/2                                                                                              1p 𝑑, = |𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥| + |𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛|                                                                                   1p 𝑑, = 2,5 𝑚𝑚                                                                                                 1p 

4p 

c 𝛿1 = 2ℓ ∙ Δ𝑥/𝐷                                                                                             1p 𝛿2 = 2ℓ ∙ ℎ/𝑑                                                                                                1p 𝛿1 = 𝛿2                                                                                                         1p 

Δ𝑥 = 4 𝑚𝑚                                                                                                   1p 

4p 

d 𝑖 , = 𝐷 ∙ 𝜆,/ (2ℓ)                                                                                             1p 𝜆, = 𝜆/𝑛𝑎𝑝ă                                                                                                  2p 𝑖 , = 0,75 𝑚𝑚                                                                                                1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 
 
Propunători: 
VARIANTA 1, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ- Subiectul I, Subiectul III- prof. Țipău Elena, Subiectul II - prof. Avram 
Marian 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Nasurla Ilhan,  
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof.  Toma Anca 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: Topor Narciza Paraschiva  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

A. MECANICĂ                                                                                                          Varianta 2 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2 . 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. 
(15puncte) 
1.Direcţia vectorului viteză instantanee este întotdeauna:                                                                (3p)                                
a. normală la traiectorie 
b. perpendiculară pe acceleraţie 
c. tangentă la traiectorie  

   
  

. 

d.paralelă cu acceleraţia 
 

2. Un autoturism începe să frâneze, cu roţile blocate, în momentul în care viteza lui este v1 = 40km/h. 

Distanţa parcursă de autoturism până la oprire este d1 = 20m. Dacă viteza autoturismului în momentul 
începerii frânării ar fi v2 =80km/h, distanţa parcursă până la oprire, cu roţile blocate şi în aceleaşi 
condiţii de drum, ar fi:                                                                                                                          (3p)        
a.10m b.40m c.60m d.80m 
 

3.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de 

fizică, unitatea de măsură în sistemul internaţional a mărimii fizice exprimate prin produsul m⋅v poate fi 
scrisă sub forma:                                                                                                                                 (3p)              

a. N ⋅ m b.N ⋅ s c.kg ⋅ m/s 2  d.J 
 

4. Un corp de masa m, lăsat liber pe un plan înclinat de unghi α, se găseşte în repaus. Forţa de 
frecare dintre corp şi suprafaţa planului este :                                                                                  (3p)                
a. mg  b. μmg c. μmg ·cos α d. mg·sin α 
 

5.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, formula de calcul a 
constantei  elastice a unui fir elastic este:                                                                                           (3p) 

a.  k = S·E /l0 b.k = S /E· l0 c.k = S/E· l0-1 d.k = E· l0/S 
 

II.Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Două corpuri de mase M = 4 kg şi m = 1kg sunt aşezate pe o 
suprafaţă orizontală, ca în figura alăturată. Sistemul de corpuri se 
mişcă sub acţiunea unei forţe F aplicată sub un unghi α = 30°, ca 
în figură. Forţele de frecare sunt neglijabile.  
a. Figurați forțele care acționează asupra fiecărui corp; 
b. Determinaţi valoarea forţei f cu care corpul M împinge corpul m 

și valoarea forţei F care acţionează asupra sistemului dacă sistemul se mişcă cu acceleraţia 
a = 1,73m/s2. 

c. Determinaţi valoarea reacţiunii planului asupra corpului de masă M, în cazul descris la punctul a, 
dacă valoarea forţei este de 10N . 

d. Determinaţi efortul unitar exercitat într-un cablu cu raza de 1mm cu ajutorul căruia ar fi ridicat pe 
verticală corpul de masă M, cu acceleraţia  a = 2m/s 2. 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 

Un corp cu masa m=1kg este lansat de-a lungul unui plan înclinat de unghiα=300, de la bază către 
vârf, cu viteza inițială v0=10m/s. Mișcarea are loc cu frecare, 𝜇 = √33 . Considerând energia potențială 
nulă la baza planului înclinat (nivelul solului) și cunoscând înălțimea planului înclinat h=2m, 
determinați: 
a. lucrul mecanic efectuat de forța de frecare la urcarea pe plan; 
b. energia mecanică a corpului în vârful planului înclinat; 
c. variația impulsului mecanic al corpului între poziția inițială și cea din vârful planului; 
d. puterea mecanică medie a greutății pe durata urcării pe plan. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d)  FIZICĂ 

Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore.. 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                  Varianta 2 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 
gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 
puncte) 
1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de 
fizică,unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice a cărei expresie este  (Q-∆U) /∆V poate fi scrisă sub 
forma: 
a. J⋅kg -1 b.J kg-1 m− 2 c.J⋅m-3 d.N⋅m    (3p) 
2.Un gaz ideal absoarbe, într-o transformare cvasistatică la volum constant, o cantitate de căldură Q. 
Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este:                                                                    (3p) 

a. 
2

5Q
                                b.

5
2Q

         c.
7

5Q
                             d. Q                           

    
3. O cantitate constantă de gaz  ideal monoatomic (CV =3·R/2) 

efectuează transformările reprezentate  în graficul alăturat. Variaţia 
energiei interne a sistemului în decursul transformării 1234, exprimată  
în funcţie de parametrii p0 şi V0 este egală cu: 
a. 0 b. 5 p0 V0/ 2 c. 8 p0V0 d. 12 p0 V0  (3p) 

 
4. Timpul motor pentru un motor Diesel este timpul: 

a. 1, admisia b.2, compresia Cc.3, aprinderea şi detenta    d.4, evacuarea (3p) 
5. Pentru un ciclu Carnot reversibil, conform notaţiilor din manualul de fizică, este valabilă relaţia: 
a. Q1/T1- Q2/T2=0 b.Q1/T1+ Q2/T2=0 c.Q1/T2- Q2/T1=0 d.Q1/T2+Q2/T1=0 (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
Pentru sistemul din figură se cunosc: V1=8.31L, p1=2atm, t1= 1270C, lungimea cilindrului închis  
l=1dm, secțiunea pistonului S=8,31dm2, p0=105Pa. Pistonul este mobil, liber şi se poate mişca fără 
frecări. Balonul sferic rigid conţine He (CV1= 3R/2,), iar în cilindru se găsesc 1/3 mol de O2 (CV2= 5R/2, 
μO2=32g/mol). Iniţial robinetul R este închis iar pistonul este în echilibru. 
a. Determinaţi cantitatea de He. 
b. Determinaţi temperatura oxigenului. 
c.Se blochează pistonul şi se deschide  robinetul.  
Calculaţi temperatura de echilibru a amestecului 
(se neglijează schimburile de căldură dintre gaze şi mediul extern); 
d. Se deblochează pistonul. Determinaţi lungimea finală a porţiunii din cilindru, ocupată de amestecul 

de gaze considerând că temperatura amestecului de gaze este 350K. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
O cantitate dată de gaz ideal monoatomic se află iniţial în starea de echilibru termodinamic (1) 
caracterizată de presiunea  p1 = 105N/m 2 şi volumul V1 =1L. Gazul este supus următoarei succesiuni 
de transformări: 1→ 2 comprimare izotermă până când volumul devine jumătate din volumul 
corespunzător stării de echilibru termodinamic (1); 2 → 3 încălzire izocoră până când presiunea 
corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (3) se dublează faţă de presiunea corespunzătoare 
stării de echilibru termodinamic (2); 3 → 4 o transformare izobară urmată de transformarea izocoră 4 
→ 1 până în starea iniţială de echilibru termodinamic (1). Se cunoaşte exponentul adiabatic al gazului 
γ = 5 /3 şi se consideră ln2 = 0,7. 
a. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică1→ 2 → 3 → 4 →1 în sistemul de coordonate p −V.  
b. Determinaţi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic ( 4). 
c. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. 
d. Calculaţi randamentul unui motor termic care ar funcţiona după acest ciclu. 

R 

V1,p1 
p0 

S 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d)  FIZICĂ 

Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                           Varianta 2 

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.   
(15puncte) 
1.Simbolurile mărimilor fizice și ale unităților de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul E  I  t este:                                      (3p)                             
a. J b.  c. A d. W 
 

2.Rezistența electrică a unui fir metalic omogen aflat la o anumită temperatură este direct 
proporțională cu:  
a. produsul dintre lungimea firului și diametrul secțiunii sale transversale. 
b.raportul dintre lungimea firului și diametrul secțiunii sale transversale. 
c.produsul dintre lungimea firului și aria secțiunii sale transversale. 
d.raportul dintre lungimea firului și aria secțiunii sale transversale.                                                    (3p) 
 

3.În circuitul reprezentat în figura alăturată sursa de tensiune este ideală        
(r=0). Valorile indicate de voltmetrele V1 și V2 (RV1,RV2) sunt 
respectiv: 
a. 6V și 6V b.2V și 4V c.3V și 3V d.4V și 2V     (3p) 
 

4.La bornele unei surse având tensiunea electromotoare E și rezistența internă r se 
 conectează un reostat. În graficul din figura alăturată este reprezentată  
dependența tensiunii electrice  la bornele sursei de intensitatea curentului  
electric din circuit. 
 Puterea maximă pe care o poate debita sursa reostatului are valoarea: 
a. 5,62 W b. 0,15 W c.0,45 W d.11,25 W            (3p) 
 

5.Un fir conductor are rezistența electrică R. Prin unirea capetelor acestuia, se realizează un 
conductor circular. Măsurând rezistența electrică a conductorului circular între două puncte opuse ale 

unui diametru se obține valoarea de 2. Rezistența electrică R a întregului fir este: 
a. 1 b.4 c.8 d.2                       (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

La bornele unui generator electric cu t.e.m E1 și având rezistența interioară r1 = 2, se conectează un 
fir metalic de rezistență electrică neglijabilă. În aceste condiții generatorul este parcurs de un curent 
electric având intensitatea I = 9A. Se realizează un circuit serie format din acest generator cu un alt 
generator cu t.e.m E2 (E2E1) și cu un ampermetru. În acest caz ampermetrul indică I1 = 6A. 
Schimbând polaritatea unuia dintre generatoare ampermetrul indică I2= 3A. Rezistența ampermetrului 
are valoarea RA = 1.  
a. Determinaţi t.e.m E1. 
b.Desenați schema electrică a circuitului corespunzător situației în care ampermetrul indică I2. 
c. Determinaţi t.e.m E2. 
d. Determinaţi rezistența internă a celui de-al doilea generator. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E=25V și rezistență interioară neglijabilă se 
conectează o grupare paralel alcătuită din două rezistoare cu rezistențe electrice R1 și R2. Energia 

dezvoltată în cele două rezistoare într-un interval de timp t =3 min este W=18 kJ. Un sfert din 
această energie se degajă în rezistorul R1. 
a.Determinați rezistența electrică echivalentă a grupării celor două rezistoare. 
b.Determinați valoarea intensității curentului electric ce străbate sursa. 
c.Determinați intensitatea curentului ce străbate rezistorul R2. 
d.Se conectează în serie cu gruparea formată de R1și R2 un al treilea rezistor având rezistența 
electrică R3=R1. Calculați puterea totală dezvoltată de sursă în această situație. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
D. OPTICĂ                                                                                                             Varianta 2 

 Viteza luminii în vid este smc /103 8 , constanta lui Planck h=6,6 10 -34 J·s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1. Dacă notații sunt cele folosite în manualele de fizică, atunci relația corectă pentru ecuația lentilelor 
subțiri este:                                                                                                                                          (3p) 
a. 1/x1-1/x2=1/f b.x1-x2=f c.1/x1+1/x2=1/f d. 1/x2-1/x1=1/f 
 
2.Distanţa  focală a unei lentile care are convergenţa C = 5 dioptrii este:                                         (3p) 
a. f = 20cm b. f = -80cm c. f = -20cm d. f = 80cm                          
 
3.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de 
fizică, unitatea de măsură a indicelui de refracţie este:                                                                      (3p) 
a. metru b.metru/secundă c. adimensional d.secundă 
 
4. Imaginea unui obiect real aflat în faţa unei lentile convergente între focar şi lentilă este:             (3p) 
a. răsturnată b. reală c. virtuală d. micşorată 
 
5.Unitatea de măsură în S.I. pentru frecvenţa luminii este:                                                                (3p) 
a. W  b. Hz  c. m-1 d. s   
 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                     (15 puncte) 
 

O lentilă plan-convexă care formează pe un ecran imaginea unui obiect are distanţa focală cm5,7f 

şi raza feţei convexe cm5,4R  . Determinaţi: 
a. indicele de refracţie al materialului din care este confecţionată lentila; 
b. distanţa de la obiect la ecran în cazul în care imaginea este de trei ori mai mică decât obiectul; 
c. convergenţa lentilei. 
d. Se depărtează obiectul cu 15cm de lentilă. Să se determine distanţa dintre obiect şi imagine în 
acest caz. 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 

Pe o plăcuță metalică cade o radiație electromagnetică ce produce efect fotoelectric. Energia unui 
foton al radiației incidente este 4·10-19J. Știind că energia cinetică maximă a unui fotoelectron emis 
este 9· 10-20J, determinați: 
a. frecvența radiației incidente pe placă; 
b. numărul de fotoelectroni emiși de placă în intervalul de 2s, știind că intensitatea curentului generat 
este de 2mA; 
c. lucrul mecanic de extracție al electronilor din metal; 
d. lungimea de undă prag a metalului.  
Se cunoaște sarcina electrică elementară e=1,6·10-19C. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 2 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la zece.   

A. MECANICĂ                                                                                                      (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 c   3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 d 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15 p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare   punctaj 

II.a Reprezentarea corectă forțelor 3p 

b  𝑓 = 𝑚𝑎                                                                                                             1p 𝑓 = 1,73𝑁        1p 𝐹𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑓 = 𝑀𝑎                                                                                  1p 𝐹 = 10𝑁        1p 

4p 

c  𝑁2 = 𝑀𝑔 + 𝐹𝑠𝑖𝑛 ∝                                                                              2p 𝑁2 = 35𝑁       2p 

4p 

d  𝐹 − 𝑀𝑔 = 𝑀𝑎                                                                                      1p 𝜎 = 𝐹𝑆 = 𝐹𝜋𝑟2                                                                                            2p 𝜎 = 15,28 ∙ 106𝑁/𝑚2     1p 

4p 

Total subiectul II 15p 

A.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare    punctaj 

III.a 𝐿𝐹𝑓 = −𝐹𝑓 ∙ 𝑑                                                                                                   1p 𝐹𝑓 = 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                 1p 𝑑 = ℎ𝑠𝑖𝑛𝛼                                                                                              1p 𝐿𝐹𝑓 = −20𝐽       1p 

4p 

b  𝐸𝐵 − 𝐸𝐴 = 𝐿𝐹𝑓                                                                                                   1p 𝐸𝐴 = 𝐸𝑐𝐴 = 𝑚𝑣022                                                                                             1p 𝐸𝐵 = 30𝐽       1p 

3p 

c 
 𝐸𝐵 = 𝐸𝑐𝐵 + 𝐸𝑝𝐵 = 𝑚𝑣22 + 𝑚𝑔ℎ                                                                     1p 𝑣 = 2√5𝑚/𝑠                                                                                       1p ∆𝑝 = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣0                                                                                                  1p 

 ∆𝑝 = −5,52𝑁𝑠                                                   1p 

4p 

d  𝑃𝐺 = 𝐺 ∙ 𝑣𝑚𝑒𝑑 ∙ cos (1200)                                                                        2p 𝑣𝑚𝑒𝑑 =  𝑣0+𝑣2                                                                                                          1p 𝑃𝐺 =  −72,36𝑊                                             1p 

4p 

Total subiectul III 15p 

 

 



 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                               (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 c   3 p 

2 d 3 p 

3 d 3 p 

4 c 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
B.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare   punctaj 

II. a 𝑝1𝑉1 = 𝜗1𝑅𝑇1;                                                                                           1p 𝜗1 = 0,5𝑚𝑜𝑙𝑖                                                                                           2p 

3p 

b p2= p0                                                                                                          1p 𝑝2𝑉2 = 𝜗2𝑅𝑇2                                                                           1p 𝑉2 = 𝑆𝑙                                                                                      1p 𝑇2 = 300𝐾       1p 

4p 

c c) 𝑄 = 0𝐽,                                                                                     1p 𝐿 = 0𝐽 ⇒ 𝑈𝑖 = 𝑈𝑓                                                                        1p  

 𝜗1𝐶𝑉1𝑇1 + 𝜗2𝐶𝑉2𝑇2 = 𝜗1𝐶𝑉1𝑇 + 𝜗2𝐶𝑉2𝑇                                   1p 𝑇 ≅ 347,37𝐾       1p 

4p 

d d) 𝑝𝑓 = 𝑝0                                                                                  1p 𝑝𝑓(𝑉1 + 𝑆𝑙1) = (𝜗1 + 𝜗2)𝑅𝑇                                                   2p 𝑙1 = 1,9𝑑𝑚               1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
B.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare   punctaj 

III. a  grafic corect  3p 

b 𝑈4 = 𝜗𝐶𝑉𝑇4                                                                                            1p 𝛾 = 𝐶𝑝𝐶𝑉 ;  𝐶𝑝 = 𝐶𝑉 + 𝑅 ⇒ 𝐶𝑉 = 3𝑅2                                                                   2p 𝑇4 = 4𝑇1 ⇒ 𝑈4 = 600𝐽                                                                               1p 

4p 

c 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿34 =  𝜗𝑅𝑇1𝑙𝑛 𝑉2𝑉1 + 𝜗𝑅(𝑇4 − 𝑇3)                                               2p 𝑉2𝑉1 = 12 ⇒                                                                                                 1p 

 𝐿 = 1,3 𝜗𝑅𝑇1 = 1,3𝑝1𝑉1  = 130𝐽                                                            1p 

4p 

d 𝑄𝑝 = 𝑄23 + 𝑄34 = 𝜗𝐶𝑉(𝑇3 − 𝑇2)+𝜗𝐶𝑝(𝑇4 − 𝑇3)                                        1p 𝑇3 = 2𝑇1;                                                                                                1p 𝜂 = 𝐿𝑄𝑝                                                                                                   1p           𝜂 = 15 = 20%                                                                                        1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                    (45 de puncte) 
 
Subiectul I 

Nr. item  Soluție, rezolvare punctaj 

1 a 3 p 

2 d 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 



 
C.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 𝐼 = 𝐸1𝑟1                                                                                                                                          2p 𝐸1 = 18𝑉                                                                                                                                    1p 

3p 

b Schema electrică corectă.                                                                                                         4p 4p 

c 𝐼1 = 𝐸1+𝐸2𝑅𝐴+𝑟1+𝑟2                                                                                                                               1p 𝐼2 = 𝐸1−𝐸2𝑅𝐴+𝑟1+𝑟2                                                                                                                                2p 𝐸2 = 6𝑉                                                                                                                                      1p 

4p 

d 𝑟2 = 𝐸1+𝐸2− 𝐼1(𝑅𝐴+𝑟1)𝐼1                                                                                                                       3p 𝑟2 = 1Ω                                                                                                                                       1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
C.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III.a 𝑊 = 𝐸2𝑅𝑒 ∙ Δ𝑡                                                                                                                                 3p 𝑅𝑒 = 6,25Ω                                                                                                                                 1p 

4p 

b 𝐼 = 𝐸/𝑅𝑒                                                                                                                                     2p 𝐼 = 4𝐴                                                                                                                                        1p 
3p 

c 0,75 ∙ 𝑊 = 𝐸 ∙ 𝐼2 ∙ Δ𝑡                                                                                                                   3p  𝐼2 = 3𝐴                                                                                                                                      1p 
4p 

d 𝑅1 = 4 ∙ 𝑅𝑒                                                                                                                                  1p 𝑅𝑒, = 𝑅3 + 𝑅𝑒                                                                                                                               1p 𝑃, = 𝐸2/𝑅𝑒,                                                                                                                                  1p 𝑃 = 20𝑊                                                                                                                                    1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
D. OPTICĂ                                                                                                                             (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare   punctaj 

I.1 d 3 p 

2 a 3 p 

3 c 3 p 

4 c 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
D.Subiectul al II – lea   

 Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 
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dioptrii,C 3313  1p 

d cmx 451   1p 

fxx

111

12

 cmx 92   2p 

cmd 54  1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
D.Subiectul al III – lea   

 Soluție, rezolvare punctaj 

III.a ν= ε/ h                                                                                                          1p 

rezultat final  Hz
151060,0 

                                                                1p
 

2p 

b I= N· e / t                                                                                                      2p 
N = I· t / e                                                                                                     1p 
N= 2,5  1016                                                                                                 1p 

4p 

c h ν =L +Ec                                                                                                    2p 
L= h ν - Ec                                                                                                    2p 

L=3,1  10 -19  J                                                                                             1p 

5p 

d L= hc / λ0                                                                                                     2p 
λ0 = h c / L                                                                                                    1p 
λ0 =638nm                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 

VARIANTA 2, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ- prof. Dogărescu Adina Carmen 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Dogărescu Adina Carmen 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof. Nasurla Ilhan 

D. OPTICĂ- Subiectul I- prof. Țipău Elena, Subiectul II- prof Avram Marian, Subiectul III - 

prof . Oprea Filis, prof. Popa Victoria 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d)  FIZICĂ 

Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, 
adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ. 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
A. MECANICĂ                                                                                                          Varianta 3 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2

 . 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1.Despre energia mecanică a unui corp se poate afirma că este:                                           (15puncte)  
a. o mărime fizică de proces 
b. o mărime fizică de stare  
c. întotdeauna pozitivă 
d. întotdeauna egală cu lucrul mecanic al forței de greutate                                                           (3p) 
 

2.Simbolurile unităților de măsură fiind cele utilizate în S.I., unitatea de măsură a accelerației poate fi 
scrisă sub forma: 

a. 𝐽 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑘𝑔−1 b.𝑁 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑘𝑔−1 c.𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 d.𝐽 ∙ 𝑚−1                (3p) 

3. Un buștean are masa de o jumătate de tonă uniform distribuită pe lungimea de 5m. Cât este lucrul 
mecanic minim pentru a îl ridica din poziție orizontală în poziție verticală? 
a. 12,5 kJ b.2500J c.125 kJ d.25 kJ            (3p) 
 

4.Un mobil, aflat în repaus la momentul t0= 0s , se mișcă rectiliniu sub acţiunea unei  

forţe rezultante al cărei modul variază în funcţie de timp conform graficului din figura 
alăturată. Orientarea forţei nu se modifică. Mobilul atinge viteza maximă la 
momentul: 

a. 2s b.6s c.4s d.8s                     (3p) 
 

5.Un automobil cu masa de 1800 kg pornește din repaus, accelerând uniform până la viteza de 10 m/s 
în timp de 4 s. Neglijând forțele de rezistență, puterea medie furnizată de motor în acest interval de 
timp este: 
a. 4,5 kW b.45 kW c.22,5 kW d.12,5 kW            (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

Un corp paralelipipedic având masa m1 = 0,5 kg este lăsat să alunece liber pe un 

plan înclinat cu unghiul  = 30 față de orizontală. Coeficientul de frecare la 
alunecare între corp și planul înclinat este μ1 = √36 . 

a.Reprezentați forțele care acționează asupra corpului în timpul coborârii. 
b.Calculați mărimile componentelor Gpși Gn ale greutății corpului pe direcția paralelă cu planul înclinat, 
respectiv pe direcția normală la suprafața acestuia. 
c. Calculați accelerația corpului. 
d. Se așază în fața corpului de masă m1 un al doilea corp paralelipipedic de masă m2 = 0,3 kg, ca în 
figura alăturată. Coeficientul de frecare la alunecare între corpul de masă m1 și planul înclinat este 𝜇2 = √33  . Calculați valoarea forței de interacțiune dintre corpuri în timpul alunecării lor pe planul 
înclinat. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                           (15 puncte)                                                       

Un corp de mici dimensiuni având masa m = 0,1 kg este lăsat să alunece 
liber din punctul A situat la înălțimea h =1,25m , pe planul înclinat AB 
reprezentat în figura alăturată. Porțiunea orizontală BC are lungimea d = 
2,4m. Pe cele două plane înclinate mișcarea are loc fără frecare, iar pe 

porțiunea BC coeficientul de frecare la alunecare este =0,1. Trecerea prin punctele B și C se face 
fără modificarea modulului vitezei. Energia potențială gravitațională este considerată nulă la nivelul 
suprafeței orizontale BC. Determinați: 
a.energia mecanică totală a corpului în punctul A; 
b.valoarea impulsului corpului la prima trecere prin punctul B; 

c.înălțimea maximă la care ajunge corpul pe planul înclinat de unghi; 
d. distanța față de punctul C la care se oprește în final corpul. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                   Varianta 3 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 
gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  

 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Unitatea de măsură pentru capacitatea calorică este:                                                                     (3p)      
a. J/(mol·K) b.J/(kg·K) c.J/(kmol·K) d.J/K. 
 
2.Un gaz are căldura molară izocorăCV =20800 J/kmolK şi masa molară µ=28 kg/kmol. Căldura 
specifică izocoră a gazului este:                                                                                                        (3p)      
a.665,6kJ/kg K b.154,3 J/kg K c.742,9J/kg K d.606,6 J/kg K 
 
3.În condiții normale de temperatură și presiune densitatea aerului (μ=29·10-3 Kg/mol) este 
aproximativ: 
a. 29Kg/m3 b.  22,4Kg/m3  c. 1,29 Kg/m3 d. 0,129 Kg/m3       (3p)     
 
4.O mașină termică ideală funcționează după un ciclu Carnot producând un lucru mecanic de 5kJ 
pentru care consumă din exterior energia de 25 kJ. Randamentul ciclului Carnot este:                                               
a. 20% b.25% c.33% d.50%                   (3p)      
 
5.Într-un cilindru cu piston esteînchisă o masă de hidrogenm = 1 kg ( µ=2 kg/ kmol). 
Dacă hidrogenul se încălzeşte izobar de la 800C la 2300C, lucrul mecanic efectuat are valoarea:    (3p)      
a. 481,52 kJ b.623,25kJ c.361,21 kJ d.522,54 kJ               

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

În interiorul unui cilindru orizontal, izolat adiabatic faţă de exterior, se găseşte în compartimentul A o 
masă m=60g de heliu (µHe=4g/mol), la temperatura tA=1270C, ocupând un volum delimitat de un 
perete fix, ce permite schimbul de căldură cu compartimentul B, la presiunea p1=120KPa. În 
compartimentul B se găseşte aceeaşi cantitate de substanţă, din acelaşi gaz, la presiunea atmosferică 

p0=105 Pa şi temperatura iniţialătB=270C, volumul acestui compartiment fiind variabil prin deplasarea 

pistonului P ce se poate mişca fără frecare.În exteriorul cilindrului presiunea aerului este po=105Pa, iar 

căldura molară la volum constant a heliului este 1,5 R.După un timp se ajunge la echilibru 

termodinamic, temperatura din ambele compartimente fiind Tf.Determinaţi: 
a.cantitatea de substanţă din compartimentul A; 
b.volumul compartimentului A; 

c.temperatura finală; 
d.lucrul mecanic efectuat în compartimentul B. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
O masă de gaz ideal evoluează din starea 1 în care p1 =16 po, V1 = 1,5 L şiT1 = 600K în starea 2 în 
care p2 =105 Pa, printr-o transformare adiabatică (pV= const,  =4/3 ). Din starea 2 el suferă o 
transformare izotermă până în starea 3 şi revine la starea iniţială printr-o transformare izocoră. Se ştie 
ln2=0,693 şi po=105 Pa. 
a. Determinaţi temperatura gazului în starea 2. 
b. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 2-3. 
c. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3-1 . 
d. Reprezentaţi procesul 1-2-3-1 în sistemul de coordonate p-V. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                            Varianta 3 

 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este numeric egală cu:                                    (3p) 
a. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului 
b. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp 
c. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului 
d. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp. 
    
2. Un rezistor având rezistenţa electrică R este legat la bornele unei surse de tensiune având 
rezistenţa internă r. Tensiunea la bornele sursei este nulă dacă:                                                       (3p) 
a.R = 0   
  

b.R = r c.R = 2r d.R →  

 
3. Dacă la bornele unui generator de rezistenţă internă neglijabilă se conectează un consumator R1, 

intensitatea curentului electric are valoarea I1=6 A. Dacă se înlocuieşte consumatorul R1 cu un alt 
consumator R2, intensitatea curentului devine I2 =3 A. Raportul dintre rezistenţa electrică a primului 
consumator şi rezistenţa electrică a celui de al doilea este:                                                               (3p) 
a. 2 b.0,5 c.9 d.18 
 
4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, relaţia corectă 
între unităţile de măsură este:                                                                                                             (3p) 
a. V/A= Ω  b.V ⋅ Ω = J c.J ⋅ s = W d. A2s/ Ω= J 

 
5.Un conductor este străbătut de un curent a cărui intensitate variază în timp ca                                 
în graficul alăturat. Sarcina electrică totală ce străbate secţiunea transversală  
a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1=3s  şi t2=11s este egală cu:                                   
a. 30μC b.60μC c.110μC d.140μC       (3p)    

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                     (15 puncte) 
Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 3,2V , r = 1Ωşi R = 10Ω. Determinaţi:  
a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului; 
b. intensitatea curentului debitat de sursă, dacă rezistenţa echivalentă a 
circuitului exterior generatorului este Re = 15Ω; 
c. tensiunea între punctele c şi d ; 
d. indicaţia unui voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat la 
bornele sursei, dacă intensitatea curentului pringenerator este I = 0,2A . 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                        (15 puncte) 

În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată, puterea debitată de generator 
circuitului exterior este aceeaşi, P= 3W ,indiferent dacă întrerupătorul K este deschis sau închis. 
Cunoscând R1 = 1 Ω şi R2 = 3 Ω, calculați: 
a.rezistenţa interioară a generatorului; 
b.tensiunea electromotoare a generatorului; 
c.randamentele de transfer al energiei de la generator în circuitul exterior 

pentru cele două situaţii, cu întrerupătorul K deschis şi cu întrerupătorul K 
închis, dacă rezistenţa interioară a generatorului ester =1,5 Ω; 
d. puterea maximă pe care o poate furniza generatorul unui circuit exterior cu 
rezistenţaelectrică aleasă convenabil, dacă generatorul are tensiunea 
electromotoare E =4,5V şi rezistenţa interioarăr=1,5 Ω. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
D. OPTICĂ                                                                                                                                         Varianta 3 
 Se consideră: viteza luminii în vid c=3·108m/s,   constanta lui Planck h=6,6 ∙10-34J∙s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
 
1.Imaginea virtuală dată de un sistem optic pentru un punct luminos se formează:                          (3p) 
a. la intersecția razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
b. la intersecția prelungiriirazelor de lumină care ies din sistemul optic. 
c. la intersecția dintre o rază și o prelungire de rază de lumină care intră în sistemul optic. 
d. la intersecția razelor de lumină care intră în sistemul optic. 
 
2.. O lentilă are convergența C = 2,0m-1 .Distanța focală a acestei lentile este:                                 (3p) 
a.25 cm b.0,2 m c.200 cm d.50 cm 
 
3.Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul  ℎ∙𝑐  este:                                       (3p) 

a. Hz b.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 c.𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1 d.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚       
4. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența energiei cinetice maxime a 
electronilor emiși prin efect fotoelectric extern de energia fotonilor care ajung pe un catod. 
Lucrul mecanic de extracție a electronilor este: 

a. 1eV b.3 eV c.2 eV d.4 eV                  (3p) 

5. O rază de lumină venind din aer (n  1) intră în apă sub un unghi de incidență i = 45. Cunoscând 
că na=4/3, sinusul unghiului de refracție este:                                                                                    (3p) 

a. 
3√28  b. 2√23  c. 3√22  d. 2√28  

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 

Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile 
convergente subțiri având distanța focală f = 25cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de 
cinci ori mai mare decât obiectul. Determinaţi: 
a.convergențalentilei; 
b.distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.distanța de la obiect la ecranul pe care se formeazăimaginea. 
d.Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, 
în situația descrisă de problemă. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 

Într-o experiență de interferență cu un dispozitiv Young, sursa de lumină coerentă se află pe axa de 
simetrie a sistemului la distanţa d = 0,50m de planul fantelor. Distanţa dintre fante este 2ℓ =1mm, iar 
distanţa de la planul fantelor la ecranul pe care se observă figura de interferenţă este D = 2m 

.Dispozitivul este iluminat cu o radiaţie monocromatică cu lungimea de undă  = 500nm .Determinaţi: 
a.valoarea interfranjei; 
b.distanța dintre maximul de ordinul întâi aflat de o parte a maximului central și al doilea minim de 

interferență aflat de cealaltă parte a maximului central; 
c.distanța pe care se deplasează maximul central, dacă sursa se deplasează cu distanța h = 1mm pe 
o direcție paralelă cu planul fantelor și perpendiculară pe fante. 
d.noua valoare a interfranjei dacă dispozitivul este scufundat în apă (napa = 4/3). 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 3 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la zece.   

A. MECANICĂ                                                                                                        (45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 b 3 p 

2 a 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 

A. Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

II.a. Pentru:Reprezentarea corectă a greutății, reacțiunii normale și a forței de 
frecare                                                                                                         3p 

3p 

b. Pentru: 𝐺𝑛 = 𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                           1 p 𝐺𝑝 = 𝑚1𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼                                                                                           1 p rezultat final: 𝐺𝑛 ≅ 4,33𝑁; 𝐺𝑝 = 2,5𝑁                                                          2p 

4p 

c. Pentru: 𝐺𝑝 − 𝐹𝑓 = 𝑚1𝑎                                                                                             1 p 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁                                                                                                       1 p 𝑎 = 𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼)                                                                                   1p rezultat final: a = 2,5 m/𝑠2                                                                          1 p 

4p 

d. Pentru: 𝐹 = 𝑚2𝑎,  −  𝑚2𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼 +  𝜇2𝑚2𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                       1 p 𝐹 =  𝑚1𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝜇1𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚1𝑎,                                                       1p 𝐹 = 𝑔 𝜇2 − 𝜇1𝑚1+𝑚2 𝑚1𝑚2 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                              1 p rezultat final: F ≅ 0,469N                                                                            1 p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15p 

A.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Solutie, rezolvare punctaj 

III.a. EtB = mgh                                                                                              2 p EtB = 1,25 J                                                                                            1 p 

3p 
 

b. EtB = EtA                                                                                                1p vB = √2gh                                                                                                  1p p = m ∙ vB                                                                                                   1p p = 0,5 kg ∙ m/s                                                                                      1p 

4p 

c. ∆Ec = LG + LF                                                                                              1p 0 = mg(h − hD) − μmgd                                                                               2p hD = 1,1 m                                                                                                   1p 

4p 

d. mgh = μmgD, unde D = distanța totală parcursă pe plan orizontal               1p 
D= 10 m                                                                                                       1p 𝑑, = 𝐷 − 𝑛𝑑                                                                                                 1p d` = 0,5 m                                                                                                    1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

  



 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                                  (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d   3 p 

2 c  3 p 

3 c  3 p 

4 a  3 p 

5 b  3 p 

Total subiectul I 15 p 

B.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 1=m/µ                                                                                                         1p 

1=15 mol                                                                                                   1p 

2 p 
 

b p1V1=1RT1                                                                                                 1p 

V1=1RT1/ p1                                                                                                                                                    1p 

V1=4,155dm3                                                                                                                                                  1p 

3 p 
 

c Q=0                                                                                                             1p 
ΔU1+ΔU2+L=0                                                                                            1p 

ΔU1=1Cv(Tf-T1)                                                                                          1p 

ΔU2=1Cv(Tf-T2)                                                                                          1p 

L=po(V2-VB)= 1R(Tf-T2)                                                                              1p 

1Cv(Tf-T1)+ 1Cv(Tf-T2)+ 1R(Tf-T2)=0                                                        
1p 
Tf=337,5K                                                                                                     1p 

7 p 
 

d L=po(V2-VB)                                                                                                  1p 

L= 1R(Tf-T2)                                                                                               1p 
L=4674,375J                                                                                                1p 

3 p 
 

Total subiectul al II – lea 15 p 

B. Subiectul al III – lea 

   Soluție, rezolvare punctaj 

III.a P1V1
=p2V2

                                                                                                                                                     1p 
V2=8V1                                                                                                                                                                1p 
T2=p2V2T1/p1V1                                                                                                                                             1p 

T2=300K                                                                                                       1p 

4p 
 

b T2=T3; V3=V1                                                                                                                                                  1p 

L23=RT2lnV3/V2                                                                                                                                          1p 
L23=-2494,8J                                                                                                1p 

3p 
 

c =Cp/Cv                                                                                                    1p 

Cv=R/(-1)                                                                                                  1p 
Cv=3R                                                                                                         1p 

ΔU31=Cv(T1-T3)                                                                                         1p 
ΔU31=1200J                                                                                               1p 

5p 
 

d Reprezentarecorectă 3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 
 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                        (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d  3 p 

2 b 3 p 

3 b 3 p 

4 a 3 p 

5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 



C. Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare   punctaj 

II.a 
 
 
 

RRacb 2  şi RRadb 2  1p 

RRRRab 2
11

2
11

 ; 
2
R

Rab   1p 

2
3

2
RR

RRe   1p 

 15eR  1p 

4p 

b 

rR

E
I

e 
  2p 

AI 2,0  1p 

3p 

c 

R

U
I ab

acb 2
  şi 

R

U
I ab

adb 2
adbacb II   1p 

0 adcdac UUU  1p 

VRIRIU acbadbcd 0  1p 

VU cd 0  1p 

4p 

d rIEU   sau IRU e  2p 

VU 3  2p 
4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
C. Subiectul al III – lea 

 Soluție , rezolvare  punctaj 

III.a P=I2·R                                                                                                          1p 
I1=E/(Rp+r) , I2=E/(R2+r)                                                                              1p 𝑅𝑝 = 𝑅1∙𝑅2𝑅1+𝑅2 = 34Ω                                                                                          1p 

Rp·R2=r2                                                                                                       3p 
Rezultat r=1,5Ω                                                                                           1p 

7p 

b E= I2·(R2+r)                                                                                                  1p 
P=[E2/( R2+r)2 ] ·R2                                                                                       
1p                         
Rezultat  E=4,5V                                                                                         1p 

3p 

c η 1=Rp/(Rp+r)                                                                                                
1p 
η2=R2/(R2+r)                                                                                                1p 
rezultat η1=1/3  η2=2/3                                                                                1p 

3p 

d Pmax=E2/4r                                                                                                   1p 
Rezultat    Pmax=3,375W                                                                             1p 

2p 

Total subiectul al III – lea 15p 

 
 

D. OPTICĂ                                                                                                                             (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 b 3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 c 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15p 

D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                            2p 𝐶 = 4𝑚−1                                                                                                     2p 

4p 



b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                   1p 𝛽 = 𝑥2𝑥1                                                                                                           1p 𝛽 = −5                                                                                                         1p −𝑥1 = 30 𝑐𝑚                                                                                                1p 

4p 

c 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 = (𝛽 − 1)𝑥1                                                                               2p 𝑑 = 180 𝑐𝑚                                                                                                 1p 

3p 

d Construcția corectă a imaginii.                                                                    4p 4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Solutie, rezolvare punctaj 

III. a 𝑖 = 𝜆∙𝐷2ℓ
                                                                                                           2p 𝑖 = 1𝑚𝑚                                                                                                       1p 

3p 

b |𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥| = 𝑖                                                                                                    1p |𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛| = 3𝑖/2                                                                                              1p 𝑑, = |𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥| + |𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛|                                                                                   1p 𝑑, = 2,5 𝑚𝑚                                                                                                 1p 

4p 

c 𝛿1 = 2ℓ ∙ Δ𝑥/𝐷                                                                                             1p 𝛿2 = 2ℓ ∙ ℎ/𝑑                                                                                                1p 𝛿1 = 𝛿2                                                                                                         1p 

Δ𝑥 = 4 𝑚𝑚                                                                                                   1p 

4p 

d 𝑖 , = 𝐷 ∙ 𝜆,/ (2ℓ)                                                                                             1p 𝜆, = 𝜆/𝑛𝑎𝑝ă                                                                                                  2p 𝑖 , = 0,75 𝑚𝑚                                                                                                1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 

VARIANTA 3, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ- prof. Nasurla Ilhan 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- Subiectul I prof. Țipău Elena, prof. Topor Narciza 
Paraschiva, Subiectul II, Subiectul III prof. Țipău Elena 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- Subiectul I, Subiectul III 
prof. Dogărescu Adina Carmen ; Subiectul II prof. Avram Marian 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva  
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

A. MECANICĂ                                                                                                          Varianta 1 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2

 . 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 

puncte) 
1.Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale, este: 
a. kg m s-2 b.Kg m  c.Kg m2 s-2 d.kg m2 s-1              (3p) 
 
2.O forță F=50N acționează asupra unui corp timp de 10s și îi modifică viteza cu ∆v=5 m/s. Masa 
corpului este: 
a.100 kg b.25kg c.10kg d.1kg                     (3p) 
 
3. Un corp lansat de la baza unui plan înclinat care formează unghiul ᾳ cu orizontala urcă cu frecare, 
coeficientul de frecare la alunecare fiind μ. Modulul accelerației corpului este:                                 (3p) 
a. a=g(sinᾳ  +μcosᾳ ) b.a= g μ cos ᾳ c.a= g(μ cos ᾳ - sin ᾳ) d.a= g μ sin ᾳ 
 
4. In cazul unui sistem izolat de corpuri în care acționează doar forțe conservative, se poate afirma că: 
 
a. Ep crește ca urmare 
a creșterii Ec 

b.Ec a sistemului scade 
a urmare a creșterii 
vitezei corpurilor 
componente 

c.efectuarea de L de 
către forțe conservative 
menține constantă Ec a 
sistemului 

d.Energia mecanică 
rămâne constantă 
                              (3p) 

 
5. Un autoturism rulează pe o șosea cu viteza constantă de 15 m/s. În această situație, acul 
vitezometrului va indica:                                                                                                                     (3p) 
a. 54 Km/h b. 60 Km/h c. 65 Km/h d. 78 Km/h 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

Un corp de masă m=7kgcoboară uniform de-a lungul unui plan înclinat fix, de unghi ᾳ= 30˚, sub 
acțiunea unei forțe orizontale de valoare F=17,3 N(  ̴10 √3), 

 ca în figura alăturată. Mișcarea corpului pe plan are loc cu frecare. 
  

a.Calculați valorile componentelor Gn și Gt ale greutății corpului pe direcția paralelă cu planul înclinat, 
respectiv normală la suprafața acestuia. 
b.Reprezentați într-un desen toate forțele care acționează asupra corpului. 
c. Determinați valoarea forței de frecare dintre corp și planul înclinat. 
d.Determinați valoarea coeficientului de frecare dintre corp și plan. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

De la baza unui plan înclinat cu unghiul α = 300 faţă de orizontală se lansează în sus de-a lungul 
planului un corp de masă m = 2kg, cu vitezav0 = 10m s. Corpul urcă pe plan până la înălţimea h=2m. 
Determinaţi: 
a.energia cinetică iniţială; 
b.energia potenţială pe care o are corpul la înălţimea h; 
c.lucrul mecanic efectuat de greutate; 
d.lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                   Varianta 1 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 

gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  
1.Unitatea de măsură în S.I. pentru capacitatea calorică a unui corp este:                                        (3p)  
a.𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 b.𝑁 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾−1 c.𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1 d.𝐽 ∙ 𝐾−1 
 

2.Învelișul adiabatic nu permite:                                                                                                          (3p) 
a.schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior. 
b.modificarea energiei interne a sistemului. 
c.schimbul de căldură între sistem și mediul exterior. 
d.schimbul de energie între sistem și mediul exterior. 
 

3.Dacă o cantitate constantă  de gaz ideal suferă o transformare descrisă de legea p = aV , a = ct, a 
 0 , atunci volumul gazului variază după legea:                                                                                (3p) 

a. 𝑉 = R𝑎 ∙ 𝑇−1 b.𝑉 = √R𝑎 ∙ 𝑇 c.𝑉 = √RT𝑎  d.𝑉 = R𝑇2𝑎  

4.În diagrama alăturată este reprezentată dependența densității unui gaz  
ideal  de presiunea acestuia. Procesul suferit de gaz este:                                                        (3p) 

a. izoterm  b. izobar c. izocor d.oarecare 
 

5.Într-un balon meteorologic, cu pereți rigizi, se află hidrogen la presiunea 1,2 atm . Din cauze 
exterioare, numărul de molecule de gaz se dublează și temperatura absolută se înjumătățește. 
Presiunea gazului din balon devine:                                                                                                  (3p)      
a. 0,6 atm b. 1,2 atm   c. 2,4 atm d. 4,8 atm 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 

Un vas de sticlă având volumul V = 8,31 L este închis etanș, cu ajutorul unui dop. Vasul conține o 
masă m1 = 7,25 g de aer ( = 29g/mol ), considerat gaz ideal. Pentru a testa rezistența vasului la 
variații de temperatură, vasul este introdus inițial într-o cameră frigorifică în care temperatura este t1 

=−23C. După atingerea echilibrului termic, vasul este introdus într-un cuptor și încălzit până la T2 = 

500K. Apoi vasul este scos afară, temperatura și presiunea atmosferică având valorile t3 = 27C și p3 
= 105 Pa. Se scoate dopul și, după atingerea echilibrului termic, vasul se închide din nou. Determinați: 
a.cantitatea de aer aflată în vas în starea inițială; 
b.variația presiunii aerului din vas între stările de echilibru termodinamic caracterizate de temperaturile 
T1 și T2; 
c.masa aerului din vas după ce dopul a fost scos și s-a atins echilibrul termodinamic; 
d.densitatea gazului din vas, după ce vasul a fost închis din nou. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
Un mol de heliu, considerat gaz ideal, este închis etanș într-un cilindru cu piston mobil. Deplasarea 
pistonului are loc fără frecări. Gazul se află într-o stare (1) la temperatura T1 = 400K . Din această 
stare gazul se destinde izoterm până într-o stare (2) în care presiunea este jumătate din cea inițială, 
apoi este răcit izobar până la volumul inițial, ajungând într-o stare (3) după care este încălzit izocor 
până revine în starea inițială. Căldura molară la volum constant a heliului este CV = 1,5R . Se 

consideră ln20,7.  
a.Reprezentați grafic procesul 1 2 3 1  în coordonate p-V; 
b.Determinați variația energiei interne în transformarea31; 
c.Calculați căldura cedată de gaz mediului exterior pe durata unui ciclu; 
d. Calculați randamentul ciclului termodinamic. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                           Varianta 1 
 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1. Energia de 1KWh exprimată în funcţie de unităţi ale SI corespunde valorii: 
a. 3,6  103  J b. 3,6   106 J c. 3,6  109  J d. 3,6  1012 J         (3p) 
 

2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a 
raportului P /R este : 

a. V  -1    b. V  A-2    c. W   -2    d. A2       (3p) 
 

3. Dacă tensiunea electrică aplicată la bornele unui rezistor este de 1,5V iar rezistenţa electrică a 
acestuia 

de 1k, intensitatea curentului electric care îl străbate este: 
a. 1,5mA   b. 1,5A    c. 666,7A  d. 1500A    (3p) 
 

4. Un conductor liniar, omogen, de lungime l =100m , cu aria secţiunii transversale de 
1mm2,confecţionat din aluminiu ρAl=2,75  10-8   m, are o anumită rezistență electrică .  Dacă 
lungimea conductorului se dublează rezistența va fi: 
a. 0,550  b. 5,5   c. 55  d. 550                  (3p) 
 

5. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat la o baterie formată din n generatoare 

electrice, având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r, conectate în serie. 
Intensitatea curentului electric prin consumator este: 

a.
rR

nE
I


   b.   c.   d. 

n

r
R

nE
I


     (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

În figura alăturată este reprezentată schema un circuit electric format dintr-un 
microgenerator de curent electric continuu cu t.e.m. E =24V şi cu rezistenţă internă 

r =0,5, un fir metalic de lungime l =20 m, rezistivitate ρ=1,7  10-8   m  cu 

valoarea rezistenţei R1=10 şi un reostat a cărui rezistenţă electrică măsurată între 

capătul A şi capătul B este R2 =30. Calculați: 
a. intensitatea curentului electric prin firul metalic în situaţia în care întrerupătorul K 

este deschis; 
b. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în situaţia în care întrerupătorul K este 
închis iar cursorul se găseşte în poziţia pentru care AC = 0,6.AB; 
c. aria secţiunii transversale a firului metalic de rezistenţă R1; 
d. intensitatea curentului electric prin ramura ce conţine sursa de tensiune, după închiderea 
întrerupătorului K, în situaţia în care cursorul se află în punctul B. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 =20V ,  

E2 =12V , r1 =0,25, r2 =0,75, R1=8, R2=3, R3=6 , R4=5. 
Determinați: 
a. căldura degajată în rezistorul R1 pe durata a 5min; 
b. puterea disipată în rezistorul R4 ; 
c. randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R4 ; 
d. expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c 

într-un interval de timp oarecare Δt . 

rR

E
I




nrR

nE
I






Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

D. OPTICĂ                                                                                                                                         Varianta 1 
 Se consideră: viteza luminii în vid c=3·108m/s,   constanta lui Planck h=6,6 ∙10-34J∙s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Imaginea virtuală dată de un sistem optic pentru un punct luminos se formează:                       (3p)              
a. la intersecția razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
b. la intersecția prelungiriirazelor de lumină care ies din sistemul optic. 
c. la intersecția dintre o rază și o prelungire de rază de lumină care intră în sistemul optic. 
d. la intersecția razelor de lumină care intră în sistemul optic. 
 
2. O lentilă are convergența C = 2,0m-1 .Distanța focală a acestei lentile este:                                  (3p)       
a.25 cm b.0,2 m c.200 cm d.50 cm 
 

3.Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul  ℎ∙𝑐  este:                                       (3p)                           

a. Hz b.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 c.𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1 d.𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚       
 

4. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența energiei cinetice 
maxime a electronilor emiși prin efect fotoelectric extern de energia fotonilor care 
ajung pe un catod. Lucrul mecanic de extracție a electronilor este: 

a. 1eV b.3 eV c.2 eV d.4 eV                  (3p) 

5.O rază de lumină venind din aer (n  1) intră în apă sub un unghi de incidență i = 45. Cunoscând că 
na=4/3, sinusul unghiului de refracție este:                                                                                         (3p) 

a. 
3√28  b. 2√23  c. 3√22  d. 2√28  

 

II. Rezolvaţiurmătoareaproblemă:                                                                                     (15 puncte) 

Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile 
convergente subțiri având distanța focală f = 25 cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de 
cinci ori mai mare decât obiectul. Determinaţi: 
a.convergența lentilei; 
b.distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.distanța de la obiect la ecranul pe care se formeazăimaginea. 
d.Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, 
în situația descrisă de problemă. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 
Pe o plăcuță metalică cade o radiație electromagnetică ce produce efect fotoelectric. Energia unui 
foton al radiației incidente este 4·10-19J. Știind că energia cinetică maximă a unui fotoelectron emis 
este 9· 10-20J, determinați: 
a.frecvența radiației incidente pe placă; 
b.numărul de fotoelectroni emiși de placă în intervalul de 2s, știind că intensitatea curentului generat 
este de 2mA; 
c.lucrul mecanic de extracție al electronilor din metal; 
d.lungimea de undă prag a metalului. Se cunoaște sarcina electrică elementară e=1,6·10-19C. 

 
 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 1 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la zece.  

A. MECANICĂ                                                                                                                 (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 c     3 p 

2 a 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15 p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare   punctaj 

II.a Gt =Gsin ᾳ = 35N;                                                                             1p 
Gn= Gcos ᾳ =60,5 N                                                                         1p 

2 

b Reprezentare corectă a forțelor                                                        2p 2 

c V=constantă; Gt=Ft+Ff ;                                                                    2p 
m g sinᾳ +Fcos ᾳ +Ff                                                                        2p 
Ff=mg sinᾳ - Fcos ᾳ                                                                         1p 
Ff= 20N                                                                                             1p 

6 

d Ff= μ N;                                                                                             2p 
N= Fn +Gn→ N= F sin ᾳ + mg cosᾳ                                                  2p 
μ=0,29                                                                                              1p 

5 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

  Soluție, rezolvare punctaj 

III.a Ec0 =mv2
0/2                                                                                                 2p 

Ec0=100J                                                                                                   1p 
3p 

b  Ep=mgh                                                                                                     2p 
Ep=40J                                                                                                      1p 

3p 

c LG =- mgh                                                                                                    2p 
LG =-40J                                                                                                     1p 

3p 

d Ec1-Ec0= LG +LFf                                                                                              2p 
LG =- mgh                                                                                                    1p 
Ec1=0                                                                                                           1p 

LFf    = Ec1-Ec0 -LG                                                                                        1p 
LFf    =-60J                                                                                                   1p 

6p 

 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

  



B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                                 (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d    3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 

 
B.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 𝜈 = 𝑚1𝜇                                                                                                           2p 𝜐 = 0,25 𝑚𝑜𝑙                                                                                                1p 

3p 

b Δ𝑝 = 𝑝2 − 𝑝1                                                                                               1p 

Δ𝑝 = 𝜈𝑅𝑉 (𝑇2 − 𝑇1 )                                                                                         2p 

Δp = 0,625 ∙ 105𝑃𝑎                                                                                      1p 

4p 

c 𝑝3 ∙ 𝑉 = 𝑚,𝜇 𝑅𝑇3                                                                                              3p 𝑚, ≅ 9,66𝑔                                                                                                   1p 

4p 

d 𝜌3 = 𝑝3𝜇𝑅𝑇3                                                                                                        3p 𝜌3 = 1,16 𝑘𝑔/𝑚3                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
B.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III. a Reprezentare grafică corectă.                                                                     3p 3p 

b Δ𝑈31 = 𝜐𝐶𝑣(𝑇1 − 𝑇3)                                                                                    1p 𝑇2 = 𝑇1                                                                                                         1p 𝑇3 = 𝑇1 𝑝2𝑝1                                                                                                      1p 

Δ𝑈31 = 2493 𝐽                                                                                              1p 

4p 

c 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑎𝑡 = 𝑄23                                                                                                 1p 𝑄23 = 𝜐𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇1)                                                                                       1p 𝐶𝑝 = 𝐶𝑣 + 𝑅                                                                                                   1p 𝑄23 =  −4155 𝐽                                                                                             1p 

4p 

d 𝜂 = 1 − |𝑄23|𝑄12+𝑄31                                                                                             1p 𝑄12 = 𝜈𝑅𝑇1𝑙𝑛 𝑝1𝑝2                                                                                            1p 𝑄31 = Δ𝑈31                                                                                                   1p 𝜂 = 429 ≅ 13,79%                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                     (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 b  3 p 

2 d 3 p 

3 a 3 p 

4 b 3 p 

5 c 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
 
 
 



C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 

rR

E
I




1
1

                                                                                                    1p 

 rezultat final I1=2,28A                                                                                 2p     

3p 

b 𝑅2′ = 0,6 ∙ 𝑅2                                                                                                1p 1𝑅𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2′                                                                                                   1p 

21

21

6.0
6,0

RR

RR
Re 


                                                                                                1p 

rezultat final   Re=6,42Ω                                                                              1p 

4p 

c 

1
1

S

l
R                                                                                                    1p 

 

1
1

R

l
S




           1p      

28
8

1 104,3
10

20107,1
mS







       

   rezultat final   S1=3,4·10-8m2                                                                     2p 

4p 

d 1𝑅′𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2    ;

21

21'

RR

RR
Re 




                                                                     2p

 

rR

E
I

e 


                                                                                                         1p

 

rezultat    I= 3A                                                                                           1p 

A
rR

E
I

RR

RR
R

e

e 3
5,05,7

24
5,7

3010
3010

21

21 














 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a 1𝑅23 = 1𝑅2 + 1𝑅3                                                                                                1p 𝐼 = 𝐸𝑅+𝑟                                                                                                         𝑅 = 𝑅1 + 𝑅23 + 𝑅4                                                                                       1p 𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2                                                                                                   1p 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2                                                                                                 1p 

423121

21

RRRrr

EE
I




                                                                        1p 

tIRQ
2

1
                                                                                                   1p 

Rezultat Q=576000J                                                                                    1p
 

 









 2
9

18
63
63

32

32
23

RR

RR
R

              
A

RRRrr

EE
I 2

423121

21 





 

7p 

b 2
44 IRP 

                                                                                                  1p 
rezultat P4=20W                                                                                          1p 

WIRP 2025 22
44    

 

2p 

c  

c

u

P

P


                                                                                                            1p 

24

4

rR

R


                                                                                                      1p 

rezultat %9,86869,0                                                                         1p 

3p 

d pentru 𝑊 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ ∆𝑡                                                                                   1p 𝑊 = 𝑟2 ∙ 𝐼′2 ∙ ∆𝑡                                                                                             1p 𝑊 = 𝑟2 ∙ ( 𝐸𝑅4+𝑟2)2 ∙ ∆𝑡                                                                                    1p  

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 



D. OPTICĂ                                                                                                                             (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 b   3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 c 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15p 

D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                            2p 𝐶 = 4𝑚−1                                                                                                     2p 

4p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                   1p 𝛽 = 𝑥2𝑥1                                                                                                           1p 𝛽 = −5                                                                                                         1p −𝑥1 = 30 𝑐𝑚                                                                                                1p 

4p 

c 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 = (𝛽 − 1)𝑥1                                                                               2p 𝑑 = 180 𝑐𝑚                                                                                                 1p 

3p 

d Construcția corectă a imaginii.                                                                    4p 4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III.a ν= ε/ h                                                                                                          1p 

rezultat final  Hz
151060,0 

                                                                1p
 

2p 

b I= N· e / t                                                                                                      2p 
N = I· t / e                                                                                                     1p 
N= 2,5  1016                                                                                                 1p 

4p 

c h ν =L +Ec                                                                                                    2p 
L= h ν - Ec                                                                                                    2p 

L=3,1  10 -19  J                                                                                             1p 

5p 

d L= hc / λ0                                                                                                     2p 
λ0 = h c / L                                                                                                    1p 
λ0 =638nm                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

Propunători: 

VARIANTA 1 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului 
A. MECANICĂ Subiectul I, II  prof. Popa Victoria, Subiectul III prof. Țipău Elena; 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Nasurla Ilhan;  
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof.  Toma Anca; 
D. OPTICĂ- Subiectul I, Subiectul II  prof. Nasurla Ilhan, Subiectul III prof. Țipău Elena; 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
A. MECANICĂ                                                                                                         Varianta 2 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2

 . 
 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale, este: 

a. kg∙m∙s-2 b.kg∙m  c.kg∙m2∙ s-2 d.kg∙m2∙s-1               (3p) 
 
2.O forță F=50N acționează asupra unui corp timp de 10s și îi modifică viteza cu ∆v=5 m/s. Masa 
corpului este:                                                                                                                                    (3p)       
a.100 kg b.25kg c.10kg d. 1kg 
 
3. Un corp lansat de la baza unui plan înclinat care formează unghiul ᾳ cu orizontala urcă cu frecare, 
coeficientul de frecare la alunecare fiind μ. Modulul accelerației corpului este:                               (3p)                               

a. a=g∙(sinα +μ·cosα ) b.    a= g∙μ∙cosα c.a= g∙(μ∙cosα - sinα) d.a= g∙μ∙sinα 
 
4. În cazul unui sistem izolat de corpuri în care acționează doar forțe conservative, se poate afirma că: (3p)   
a. energia potențială crește ca urmare a creșterii energiei cinetice 
b. energia cinetică a sistemului scade ca urmare a creșterii vitezei corpurilor componente 
c. efectuarea de lucru mecanic de către forțe conservative, menține constantă energia cinetică a 

sistemului 
d. energia mecanică rămâne constantă 

 
5. Forța care întinde  cu 10 mm un resort cu constanta elastică 10N/m este: 
a. 0,1N b. 1N c.10N d.100N                   (3p) 
 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 

Un corp este lansat în sus de-a lungul unui plan înclinat care formează unghiul α = 45o cu orizontala, 
cu viteza iniţială v0=6m/s. Mişcarea se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare între corp 
şi planul înclinat fiind µ=0,2. Din punctul de înălţime maximă, corpul coboară cu viteza iniţială nulă. 
 
a. Reprezentaţi grafic forţele care acţionează asupra corpului, în timpul urcării. 
b. Determinaţi acceleraţia  cu care corpul urcă. 
c. Determinaţi acceleraţia cu care coboară corpul. 
d. Determinaţi valoarea vitezei cu care ajunge corpul la baza planului, ştiind că durata coborârii este 

t=2s. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 

De la baza unui plan înclinat cu unghiul α =300 faţă de orizontală se lansează în sus de-a lungul 
planului un corp de masă m = 2 kg, cu vitezav0 = 10m/s. Corpul urcă pe plan până la înălţimea h=2m. 
Determinaţi: 
 
a.energia cinetică iniţială; 
b.energia potenţială pe care o are corpul la înălţimea h; 
c.lucrul mecanic efectuat de greutate; 
d.lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare. 

 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                   Varianta 2 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 
gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  
 
1.Unitatea de măsură în S.I. pentru capacitatea calorică a unui corp este:                                    (3p)       

a.𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 b.𝑁 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾−1 c.𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1 d.𝐽 ∙ 𝐾−1 
 

2.Învelișul adiabatic nu permite:                                                                                                         (3p) 
a.schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior. 
b.modificarea energiei interne a sistemului. 
c.schimbul de căldură între sistem și mediul exterior. 
d.schimbul de energie între sistem și mediul exterior. 
 

3. Un gaz are căldura molară izocorăCv=20800 J/kmol K şi masa molară µ=28 kg/kmol . Căldura 
specifică izocoră a gazului este:                                                                                                         (3p) 
a.665,6kJ/kg K b.154,3 J/kg K c.742,9J/kg K d.606,6 J/kg K 
 
4. Într-un cilindru cu piston este închisă o masă de hidrogen m = 1 kg (µ=2 kg/ kmol). Dacă hidrogenul 
se încălzeşte  izobar de la 800C la 2300C, lucrul mecanic efectuat are valoarea:                             (3p) 
a. 481,52 kJ b.623,25kJ c.361,21 kJ d.522,54 kJ         

 
5.Într-un balon meteorologic, cu pereți rigizi, se află hidrogen la presiunea 1,2 atm. Din cauze 

exterioare, numărul de molecule de gaz se dublează și temperatura absolută se înjumătățește. 
Presiunea gazului din balon devine:                                                                                                   (3p) 
a. 0,6 atm b. 1,2 atm   c. 2,4 atm d. 4,8 atm 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 

O cantitate de heliu (µ=4g/mol) este închisă într-un cilindru cu piston etanş, de masă neglijabilă care 
se poate deplasa fără frecare. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 10 L  şi conţine un număr N 

= 3,01∙1023 molecule. Gazul este răcit la volum constant până la temperatura t2=27oC, proces în care 
presiunea sa scade cu 25 %. Determinaţi: 
a. cantitatea de gaz din cilindru; 
b.temperatura iniţială a gazului; 
c. masa gazului; 
d. concentraţia iniţială a moleculelor de gaz (numărul de molecule din unitatea de volum). 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 

O masă de gaz ideal (Cv=3R)  evoluează din starea 1 în care p1 =16∙105 Pa, V1 = 1,5 L  şi T1 = 600K, 

în starea 2 în care p2 =8 ∙ 105 Pa, printr-o transformare izotermă. Din starea 2 gazul suferă o 
transformare izocoră până în starea 3 şi revine la starea iniţială printr-o transformare izobară.  
a.  Determinaţi volumul gazului ideal în starea 2. 
b. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 3-1. 
c. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 2-3. 
d. Reprezentaţi procesul 1-2-3-1 în sistemul de coordonate p-V. 

  



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 
 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, 

adică:A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                          Varianta 2 
 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Unitatea de măsură a mărimii  fizice  definită prin raportul dintre sarcina electrică ce traversează 
secţiunea transversală a unui conductor şi intervalul de timp corespunzător este:                                                                

a.  b.J c.A d.W                        (3p) 
 

2.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, pentru un fir conductor 
de lungime l, este valabilă relaţia:                                                                                                       (3p) 
                 

a.=R·l·S b.=R·l·S-1 c.=R·l-1 ·S d.=R·l-2 ·S                          
 

3.Printr-un conductor cu rezistenţa electrică de 10 trece o sarcină electrică de 240C. Tensiunea 
electrică la capetele conductorului este de 32 V. Intervalul de  timp necesar trecerii sarcinii electrice 
are valoarea:                                                                                                                                
a. 75s b.60s c.25s d.15s                     (3p)        
 

4.La bornele unui generator electric, de tensiune electromotoare E =24V şi rezistenţă internă r =2, se 

leagă un rezistor de rezistenţă electrică  R =18. Intensitatea curentului electric este egală cu: 
a. 1A b.2A c.1,2A d.2,4A                     (3p) 

 
5.O sursă cu t.e.m. E =10 V poate furniza circuitului exterior o putere maximă de 12W. Dacă se 
scurtcircuitează  bornele sursei prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă, 
valoarea intensităţii curentului electric prin sursă (curentul electric de scurtcircuit) devine: 
a. 5,2A b.3,6A c.3,3A d.4,8A                    (3p) 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

La bornele unei baterii formată din n =3 elemente legate în serie, fiecare având  tensiunea  

electromotoare E= 2V şi rezistenţa internă r = 0,1 , se conectează o grupare paralel formată dintr-un 

rezistor cu rezistenţa R1 = 3,5  şi un fir de rezistenţă R2 = 1,5  şi secţiune S = 3 ·10-6 m2. 

Rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat firul are valoarea  = 2·10-7 ·m. 
Determinaţi: 
a. lungimea firului; 
b. rezistenţa electrică echivalentă a grupării de rezistoare; 
c.intensitatea curentului electric care străbate sursa. 

d. rezistenţa firului la temperatura t0 = 1000°C, dacă firul are rezistenţa R2 = 1,5  , la temperatura t = 
0°C , coeficientul termic al rezistivităţii metalului din care este confecţionat firul fiind α = 4·10 -3 K-1. Se 
neglijează modificarea dimensiunilor firului la creşterea temperaturii. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 

Un număr n =10 surse de tensiune identice, având fiecare t.e.m E şi rezistenţa interioară r =4,5, sunt 
grupate în paralel,  formând o baterie ce alimentează o grupare de patru rezistoare. Rezistoarele sunt 
conectate astfel: rezistorulR1legat în paralel cu rezistorul R3, iar gruparea celor două înseriate cu 
rezistorul R2 şi R4. Rezistenţele rezistoarelor au valorile: R1 = 0,4, R2 = 0,3 , R3 = 0,2 , R4 = 0,6 . 
Energia electrică consumată de rezistorul R2 în timpul Δt= 4 min este W2 = 288 J. 
a. Să se reprezinte circuitul electric. 
b. Determinaţi intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenţă R2. 
c. Determinaţi puterea electrică disipată  de R4. 
d. Determinaţi puterea electrică disipată  de gruparea în paralel a rezistoarelor R1 şiR3. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, 
adică:A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

D. OPTICĂ                                                                                                                                        Varianta 2 
 Se consideră: viteza luminii în vid c=3·108m/s,   constanta lui Planck h=6,6 ∙10-34J∙s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Imaginea virtuală dată de un sistem optic pentru un punct luminos se formează:                          (3p) 
a. la intersecția razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
b. la intersecția prelungirii razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
c. la intersecția dintre o rază și o prelungire de rază de lumină care intră în sistemul optic. 
d. la intersecția razelor de lumină care intră în sistemul optic. 
 
2.. O lentilă are convergența C = 2,0m-1. Distanța focală a acestei lentile este:                                 (3p) 
a. 25 cm b. 0,2 m c. 200 cm d. 50 cm 
 

3.Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul  ℎ∙𝑐  este:                                       (3p) 

a. Hz b.  𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 c.  𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1 d.  𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚       
 

4. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența energiei cinetice maxime a 
electronilor emiși prin efect fotoelectric extern de energia fotonilor care ajung pe un catod. 
Lucrul mecanic de extracție a electronilor este: 

a. 1eV b.3 eV c.2 eV d.4 eV                  (3p) 

5.O rază de lumină venind din aer (n  1) intră în apă sub un unghi de incidență i = 45. Cunoscând că 
na=4/3, sinusul unghiului de refracție este:                                                                                         (3p) 

a. 
3√28  b. 2√23  c. 3√22  d. 2√28  

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 

 
Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile 
convergente subțiri având distanța focală f=25cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de 
cinci ori mai mare decât obiectul. Determinaţi: 
a.convergența lentilei; 
b.distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.distanța de la obiect la ecranul pe care se formează imaginea. 
d.Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, 

în situația descrisă de problemă. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 

Pe o plăcuță metalică cade o radiație electromagnetică ce produce efect fotoelectric. Energia unui 
foton al radiației incidente este 4·10-19J. Știind că energia cinetică maximă a unui fotoelectron emis 
este 9· 10-20J, determinați: 
a.frecvența radiației incidente pe placă; 
b.numărul de fotoelectroni emiși de placă în intervalul de 2s, știind că intensitatea curentului generat 
este de 2mA; 
c.lucrul mecanic de extracție al electronilor din metal; 
d.lungimea de undă prag a metalului.  
Se cunoaște sarcina electrică elementară e=1,6·10-19C. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 2 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la zece.  

A. MECANICĂ                                                                                                                 (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 c    3 p 

2 a 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15 p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare  punctaj 

II.a Reprezentare corectă a forţelor 4p 

b Ff=µN=µmgcosα                                                                                        1p 
Gt=mgsinα                                                                                                  1p 
au=(-Gt+Ff)/m                                                                                             1p 
au=-g(sinα+µcosα)                                                                                      2p 
au =-8,46m/s2                                                                                              1p 

6p 

c ac= (Gt-Ff)/m                                                                                               1p 
ac=g(sinα-µcosα)                                                                                         1p 
ac=5,65m/s2                                                                                                 1p 

3p 

d v=v0+atc                                                                                                       1p 
v=actc=11,30m/s                                                                                          1p 

2p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III.a Ec0 =mv2
0/2                                                                                                 2p 

Ec0=100J                                                                                                   1p 

3p 

b  Ep=mgh                                                                                                     2p 
Ep=40J                                                                                                      1p 

3p 

c LG =- mgh                                                                                                    2p 
LG =-40J                                                                                                     1p 

3p 

d Ec1-Ec0= LG +LFf                                                                                              2p 
LG =- mgh                                                                                                    1p 
Ec1=0                                                                                                           1p 

LFf    = Ec1-Ec0 -LG                                                                                        1p 
LFf    =-60J                                                                                                   1p 

6p 

 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                                 (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d     3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 b 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 



 
B.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare  punctaj 

II. a =N/NA                                                                                                         2p 

=0,5mol                                                                                                    1p  

3p 

b p2=75%p1                                                                                                   1p 
p2/T2=p1/T1                                                                                                  2p 
T1=p1T2/p2                                                                                                   2p 
T1=400K                                                                                                     1p 

6p 

c m=µ                                                                                                          2p 
m =2g                                                                                                         1p 

3p 

d C= N/V1                                                                                                       2p 
Rezultat C =3,01 ∙1025 molecule/m3                                                           1p 

3p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

B.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare  punctaj 

III. a T1=T2                                                                                                           2p 
V2=p1V1/P2                                                                                                   1p 
V2=3 x 10-3m3                                                                                              1p  

4p 

b L31=p1(V1-V3)                                                                                                2p 
L31=-2400J                                                                                                   1p 

3p 

c T3=p3T2/p2                                                                                                    1p 
p3=p1                                                                                                            1p 
ΔU23=νCv(T3-T2)                                                                                           1p 
ΔU23=7200J                                                                                                 1p 

4p 

d Reprezentare corectă stările presiune șivolumul, transformările descrise 4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                     (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare  punctaj 

I.1 c 3 p 

2 c 3 p 

3 a 3 p 

4 c 3 p 

5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare  punctaj 

II. a l=R2S/                                                                                                       2p 

l=22,5                                                                                                       1p 

3p 

b 1𝑅𝑝 = 1𝑅1 + 1𝑅2                                                                                                 1p 

Rp=R1R2/(R1+R2)                                                                                         2p 

rezultat Rp =1,05                                                                                      1p 

4p 

c  Es=nE=6V                                                                                                 1p 

rs=nr=0,3                                                                                                  1p 
I= Es/( Rp+ rs)                                                                                               2p 
I=4,44A                                                                                                        1p 

5p 

d R2’=R2(1+αΔT)                                                                                           2p 

R2’=7,5                                                                                                     1p 

3p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare  punctaj 

III. a Reprezentare corectă 4p 

b W2=R2I2t                                                                                                       2p 
I2=W2/R2t                                                                                                      2p 

5p 



I=2A                                                                                                             1p 

c P4=R4I2                                                                                                        2p 
P4=2,4W                                                                                                      1p  

3p 

d Rp=R1R3/(R1+R3)                                                                                         1p  
Pp=RpI2                                                                                                        1p 
Pp=0,53W                                                                                                    1p 

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

D. OPTICĂ                                                                                                                             (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 b   3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 c 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15p 

 
D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                            2p 𝐶 = 4𝑚−1                                                                                                     2p 

4p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                   1p 𝛽 = 𝑥2𝑥1                                                                                                           1p 𝛽 = −5                                                                                                         1p −𝑥1 = 30 𝑐𝑚                                                                                                1p 

4p 

c 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 = (𝛽 − 1)𝑥1                                                                               2p 𝑑 = 180 𝑐𝑚                                                                                                 1p 

3p 

d Construcția corectă a imaginii.                                                                    4p 4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III.a ν= ε/ h                                                                                                          1p 

rezultat final  Hz
151060,0 

                                                                1p
 

2p 

b I= N· e / t                                                                                                      2p 
N = I· t / e                                                                                                     1p 
N= 2,5  1016                                                                                                 1p 

4p 

c h ν =L +Ec                                                                                                    2p 
L= h ν - Ec                                                                                                    2p 

L=3,1  10 -19  J                                                                                             1p 

5p 

d L= hc / λ0                                                                                                     2p 
λ0 = h c / L                                                                                                    1p 
λ0 =638nm                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 Propunători: 

VARIANTA 2 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului 
A. MECANICĂ Subiectul I - prof. Popa Victoria; Subiectul II, Subiectul III - prof.Țipău Elena 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Țipău Elena,  
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof.  Țipău Elena 
D. OPTICĂ- Subiectul I, Subiectul II  prof. Nasurla Ilhan, Subiectul III prof. Țipău Elena 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva 

 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

A. MECANICĂ                                                                                                          Varianta 3 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2

 . 

 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1.Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale, este: 
a. kg·m·s-2 b.Kg·m  c.Kg·m2 ·s-2 d.kg· m2 ·s-1            (3p) 
 
2.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, formula de calcul a 
constantei elastice a unui fir elastic este:                                                                                           (3p) 
a.  k = S·E /I0 b.k = S /E·l0 c.k = S-1/E·l0 d.k = E·l0 /S 

 
 
3. Un tren se deplasează cu viteza constantă de 90Km/h. Într-o secundă parcurge distanța de:      (3p)                               
a. 25m b.20m c.15m d.9m 
 
4. Un autoturism începe să frâneze, cu roţile blocate, în momentul în care viteza lui este v1 = 40km/h. 

Distanţa parcursă de autoturism până la oprire este d1 = 20m. Dacă viteza autoturismului în momentul 
începerii frânări iar fi v 2 =80km/h ,distanţa parcursă până la oprire, cu roţile blocate şi în aceleaşi 
condiţii de drum, ar fi:                                                                                                                         (3p) 
a.10m b.40m c.60m d.80m 
 
5. Un autoturism are puterea de 40KW și are traiectoria într-un plan orizontal. Lucrul mecanic 
dezvoltat într-un minut este:                                                                                                               (3p) 
a. 144000J b.144000KJ c.144KJ d.40KJ 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

Un corp de masă m=7kgcoboară uniform de-a lungul unui plan înclinat fix, de unghi ᾳ= 30˚, sub 
acțiunea unei forțe orizontale de valoare F=17,3 N(  ̴10 √3), 

 ca în figura alăturată. Mișcarea corpului pe plan are loc cu frecare. 
  

a.Calculați valorile componentelor Gn și Gt ale greutății corpului pe direcția paralelă cu planul înclinat, 
respectiv normală la suprafața acestuia. 
b. Reprezentați într-un desen toate forțele care acționează asupra corpului. 
c.Determinați valoarea forței de frecare dintre corp și planul înclinat. 
d.Determinați valoarea coeficientului de frecare dintre corp și plan. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

 
De la baza unui plan înclinat cu unghiul α = 300 faţă de orizontală se lansează în sus de-a lungul 
planului un corp de masă m = 2kg, cu viteza v0 = 10m/s . Corpul urcă pe plan până la înălţimea h=2m. 
Determinaţi: 
a.energia cinetică iniţială; 
b.energia potenţială pe care o are corpul la înălţimea h; 
c.lucrul mecanic efectuat de greutate; 
d.lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                   Varianta 3 

Numărul lui Avogadro: 1231002,6  molN A ,  KmolJR  /31,8 . Între parametrii de stare ai 
gazului ideal într-o stare dată există relația: p∙V= ν∙R∙T  
1.Unitatea de măsură în S.I. pentru capacitatea calorică a unui corp este:                                        (3p)  
a.  𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 b.  𝑁 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾−1 c.  𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1 d.  𝐽 ∙ 𝐾−1 
 

2.Învelișul adiabatic nu permite:                                                                                                          (3p) 
a.schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior. 
b.modificarea energiei interne a sistemului. 
c.schimbul de căldură între sistem și mediul exterior. 
d.schimbul de energie între sistem și mediul exterior. 
 

3.O cantitate   de oxigen este închisă într-o butelie. Gazul este încălzit și energia internă variază cu 
100KJ. Lucrul mecanic efectuat în acest proces este:                                                                        (3p) 
a. 200KJ b.100KJ c. 50KJ d. 0KJ 
 
4. Timpul motor pentru un motor Diesel este timpul: 
a. 1, admisia b.2, compresia Cc.3, aprinderea şi detenta      d. 4, evacuarea    (3p) 
 

5.Într-un balon meteorologic, cu pereți rigizi, se află hidrogen la presiunea 1,2 atm . Din cauze 
exterioare, numărul de molecule de gaz se dublează și temperatura absolută se înjumătățește. 
Presiunea gazului din balon devine:                                                                                                   (3p) 
a. 0,6 atm b. 1,2 atm   c. 2,4 atm d. 4,8 atm 
 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 
Într-un balon cu pereții rigizi se găsesc 2Kmoli de oxigen (μ=32Kg/Kmol) la presiunea atmosferică 
normală (p0=105N/m2) și temperatura t=27⁰C. Din balon iese, o cantitate de 3,2 Kg oxigen. 
a.Determinați masa de oxigen din balon în starea inițială; 
b.Determinați volumul balonului. 
c.Determinați cantitatea de oxigen rămasă în balon. 
d.Densitatea oxigenului  din balon în starea finală. 
 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
 
Un mol de heliu, considerat gaz ideal, este închis etanș într-un cilindru cu piston mobil. Deplasarea 
pistonului are loc fără frecări. Gazul se află într-o stare (1) la temperatura T1 = 400K . Din această 
stare gazul se destinde izoterm până într-o stare (2) în care presiunea este jumătate din cea inițială, 
apoi este răcit izobar până la volumul inițial, ajungând într-o stare (3) după care este încălzit izocor 
până revine în starea inițială. Căldura molară la volum constant a heliului este CV = 1,5R . Se 

consideră ln20,7.  
a.Reprezentați grafic procesul 1 2 3 1  în coordonate p-V; 
b.Determinați variația energiei interne în transformarea31; 
c.Calculați căldura cedată de gaz mediului exterior pe durata unui ciclu; 
d. Calculați randamentul ciclului termodinamic. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                           Varianta 3 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 
puncte) 
1. Un bec electric are inscripționate valorile 220V și 40W. În timpul funcționării la parametrii nominali 
rezistența becului este: 
a. 5,5 Ω b. 55 Ω c. 121 Ω d. 1210 Ω         (3p) 
 

2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a 
raportului P /R este : 

a. V  -1    b. V  A-2    c. W   -2    d. A2      (3p) 
 

3. Dacă tensiunea electrică aplicată la bornele unui rezistor este de 1,5V iar rezistenţa electrică a 
acestuia de 1k, intensitatea curentului electric care îl străbate este: 
a. 1,5mA   b. 1,5A    c. 666,7A  d. 1500A     (3p) 
 

4. Rezistența electrică a unui fir metalic omogen aflat la o anumită temperatură este direct 
proporțională cu:  
a. produsul dintre lungimea firului și diametrul secțiunii sale transversale. 
b.raportul dintre lungimea firului și diametrul secțiunii sale transversale. 
c.produsul dintre lungimea firului și aria secțiunii sale transversale. 
d.raportul dintre lungimea firului și aria secțiunii sale transversale.                                                    (3p) 
 

5. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat la o baterie formată din n generatoare 

electrice, având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r, conectate în serie. 
Intensitatea curentului electric prin consumator este: 

a.
rR

nE
I


   b.   c.   d. 

n

r
R

nE
I


     (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

În figura alăturată este reprezentată schema un circuit electric format dintr-un 
microgenerator de curent electric continuu cu t.e.m. E =24V şi cu rezistenţă internă 

r =0,5, un fir metalic de lungime l =20 m, rezistivitate ρ=1,7  10-8   m  cu valoarea 

rezistenţei R1=10 şi un reostat a cărui rezistenţă electrică măsurată între capătul A şi 
capătul B este R2 =30. Determinați: 
a. intensitatea curentului electric prin firul metalic în situaţia în care întrerupătorul K 

este deschis; 
b. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în situaţia în care întrerupătorul K este 
închis iar cursorul se găseşte în poziţia pentru care AC = 0,6.AB; 
c. aria secţiunii transversale a firului metalic de rezistenţă R1; 
d. intensitatea curentului electric prin ramura ce conţine sursa de tensiune, după închiderea 
întrerupătorului K, în situaţia în care cursorul se află în punctul B. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 

Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 =20V,  

E2 =12V , r1 =0,25, r2 =0,75, R1=8, R2=3, R3=6 , R4=5. Determinați: 
a. căldura degajată în rezistorul R1 pe durata a 5min; 
b. puterea disipată în rezistorul R4; 
c. randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R4; 
d. expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c 

într-un interval de timp oarecare Δt. 

rR

E
I




nrR

nE
I






Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: 
A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de trei ore 

D. OPTICĂ                                                                                                                                        Varianta 3 
 Se consideră: viteza luminii în vid c=3·108m/s,   constanta lui Planck h=6,6 ∙10-34J∙s 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 

puncte) 
1.Imaginea virtuală dată de un sistem optic pentru un punct luminos se formează:                          (3p) 
a. la intersecția razelor de lumină care ies din sistemul optic. 
b. la intersecția prelungiriirazelor de lumină care ies din sistemul optic. 
c. la intersecția dintre o rază și o prelungire de rază de lumină care intră în sistemul optic. 
d. la intersecția razelor de lumină care intră în sistemul optic. 
 
2.. O lentilă are distanța focală 50 cm. Convergența C  a acestei lentile este:                                   (3p) 
a. 10 m-1 b. 5m-1 c. 2,5m-1 d. 2,0m-1 
 

3.Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin raportul  ℎ∙𝑐  este:                                       (3p) 

a. Hz b.   𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 c.  𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1 d.   𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚       
 

4. Electronii sunt emiși prin efect fotoelectric dintr-un material. Lucrul mecanic de extracție a 
electronilor este 2 eV. Exprimat în jouli, lucrul mecanic de extracție este: 
a. 1,6·10-19J b. 2·10-19J c.3,2·10-19J d. 4·10-19J                (3p) 
 

5.O rază de lumină venind din aer (n 1) intră în apă sub un unghi de incidență i. Cunoscând că 

indicele de refracție al apei este na și unghiul sub care se propagă raza în apă este r, legea  refracției 

se scrie:                                                                                                           

a. 
𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟=

𝑛𝑎1  b. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟=
1𝑛𝑎 c. . 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑠𝑖𝑛𝑖 = 𝑛𝑎1  d.  𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛𝑟 = 1/𝑛𝑎1           (3p) 

 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                   (15 puncte) 
Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile 
convergente subțiri având distanța focală f = 25cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de 
cinci ori mai mare decât obiectul. Determinaţi: 
a.convergența lentilei; 
b.distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.distanța de la obiect la ecranul pe care se formează imaginea. 
d.Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, 
în situația descrisă de problemă. 
 
III. Rezolvaţi  următoarea  problemă:                                                                                 (15 puncte) 
 

Pe o plăcuță metalică cade o radiație electromagnetică ce produce efect fotoelectric. Energia unui 
foton al radiației incidente este 4·10-19J. Știind că energia cinetică maximă a unui fotoelectron emis 
este 9· 10-20J, determinați: 
a.frecvența radiației incidente pe placă; 
b.numărul de fotoelectroni emiși de placă în intervalul de 2s, știind că intensitatea curentului generat 
este de 2mA; 
c.lucrul mecanic de extracție al electronilor din metal; 
d.lungimea de undă prag a metalului. Se cunoaște sarcina electrică elementară e=1,6·10-19C. 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Februarie 2022 
Proba E. d) 

FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 3 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la zece.  

A. MECANICĂ                                                                                                                 (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 c     3 p 

2 a 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare   punctaj 

II.a Gt =Gsin ᾳ = 35N;                                                                             1p 
Gn= Gcos ᾳ =60,5 N                                                                         1p 

2 

b Reprezentare corectă a forțelor                                                        2p 2 

c V=constantă; Gt=Ft+Ff ;                                                                    2p 
m g sinᾳ +Fcos ᾳ +Ff                                                                        2p 
Ff=mg sinᾳ - Fcos ᾳ                                                                         1p 
Ff= 20N                                                                                             1p 

6 

d Ff= μ N;                                                                                             2p 
N= Fn +Gn→ N= F sin ᾳ + mg cosᾳ                                                  2p 
μ=0,29                                                                                              1p 

5 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

  Soluție, rezolvare punctaj 

III.a Ec0 =mv2
0/2                                                                                                 2p 

Ec0=100J                                                                                                   1p 
3p 

b  Ep=mgh                                                                                                     2p 
Ep=40J                                                                                                      1p 

3p 

c LG =- mgh                                                                                                    2p 
LG =-40J                                                                                                     1p 

3p 

d Ec1-Ec0= LG +LFf                                                                                              2p 
LG =- mgh                                                                                                    1p 
Ec1=0                                                                                                           1p 

LFf    = Ec1-Ec0 -LG                                                                                        1p 
LFf    =-60J                                                                                                   1p 

6p 

 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ                                                                                 (45puncte) 

Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 d    3 p 

2 c 3 p 

3 d 3 p 

4 c 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 

 



 
B.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 𝜈 = 𝑚1𝜇      m=ν·μ                                                                                                     2p 

m=64 Kg                                                                                                    1p 

3p 

b V=
𝜈𝑅𝑇𝑝                                                                                                          2p 

V=49,86 m3                                                                                                2p      

4p 

c  m2=m1-  Δm                                                                                              1p 
ν2=m2/μ=( m1-  Δm)/μ                                                                                 2p 
rezultat   ν2=1,9Kmol                                                                                 1p        

4p 

d ρ=m/V                                                                                                          1p 
ρ2=m2/V                                                                                                       2p 
rezultat ρ2=1,21kg/m3                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

B.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III. a Reprezentare grafică corectă.                                                                     3p 3p 

b Δ𝑈31 = 𝜐𝐶𝑣(𝑇1 − 𝑇3)                                                                                    1p 𝑇2 = 𝑇1                                                                                                         1p 𝑇3 = 𝑇1 𝑝2𝑝1                                                                                                      1p 

Δ𝑈31 = 2493 𝐽                                                                                              1p 

4p 

c 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑎𝑡 = 𝑄23                                                                                                 1p 𝑄23 = 𝜐𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇1)                                                                                       1p 𝐶𝑝 = 𝐶𝑣 + 𝑅                                                                                                   1p 𝑄23 =  −4155 𝐽                                                                                             1p 

4p 

d 𝜂 = 1 − |𝑄23|𝑄12+𝑄31                                                                                             1p 𝑄12 = 𝜈𝑅𝑇1𝑙𝑛 𝑝1𝑝2                                                                                            1p 𝑄31 = Δ𝑈31                                                                                                   1p 𝜂 = 429 ≅ 13,79%                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 
 

 
 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                    (45 de puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 d 3 p 

2 d 3 p 

3 a 3 p 

4 d 3 p 

5 c 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a 

rR

E
I




1
1

                                                                                                    1p 

 rezultat final I1=2,28A                                                                                 2p     

3p 

b 𝑅2′ = 0,6 ∙ 𝑅2                                                                                                1p 1𝑅𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2′                                                                                                   1p 

21

21

6.0
6,0

RR

RR
Re 


                                                                                                1p 

rezultat final   Re=6,42Ω                                                                              1p 

4p 



c 

1
1

S

l
R                                                                                                    1p 

 

1
1

R

l
S




           1p      

28
8

1 104,3
10

20107,1
mS







       

   rezultat final   S1=3,4·10-8m2                                                                     2p 

4p 

d 1𝑅′𝑒 = 1𝑅1 + 1𝑅2    ;

21

21'

RR

RR
Re 




                                                                     2p

 

rR

E
I

e 


                                                                                                         1p

 

rezultat    I= 3A                                                                                           1p 

A
rR

E
I

RR

RR
R

e

e 3
5,05,7

24
5,7

3010
3010

21

21 














 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a 1𝑅23 = 1𝑅2 + 1𝑅3                                                                                                1p 𝐼 = 𝐸𝑅+𝑟                                                                                                         𝑅 = 𝑅1 + 𝑅23 + 𝑅4                                                                                       1p 𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2                                                                                                   1p 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2                                                                                                 1p 

423121

21

RRRrr

EE
I




                                                                        1p 

tIRQ
2

1
                                                                                                   1p 

Rezultat Q=576000J                                                                                    1p
 

 









 2
9

18
63
63

32

32
23

RR

RR
R

              
A

RRRrr

EE
I 2

423121

21 





 

7p 

b 2
44 IRP 

                                                                                                  1p 
rezultat P4=20W                                                                                          1p 

WIRP 2025 22
44    

 

2p 

c  

c

u

P

P


                                                                                                            1p 

24

4

rR

R


                                                                                                      1p 

rezultat %9,86869,0                                                                         1p 

3p 

d pentru 𝑊 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ ∆𝑡                                                                                   1p 𝑊 = 𝑟2 ∙ 𝐼′2 ∙ ∆𝑡                                                                                             1p 𝑊 = 𝑟2 ∙ ( 𝐸𝑅4+𝑟2)2 ∙ ∆𝑡                                                                                    1p  

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
D. OPTICĂ                                                                                                                             (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

1 b   3 p 

2 d 3 p 

3 b 3 p 

4 c 3 p 

5 a 3 p 

Total subiectul I 15p 

 



D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                            2p 𝐶 = 4𝑚−1                                                                                                     2p 

4p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                   1p 𝛽 = 𝑥2𝑥1                                                                                                           1p 𝛽 = −5                                                                                                         1p −𝑥1 = 30 𝑐𝑚                                                                                                1p 

4p 

c 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 = (𝛽 − 1)𝑥1                                                                               2p 𝑑 = 180 𝑐𝑚                                                                                                 1p 

3p 

d Construcția corectă a imaginii.                                                                    4p 4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D. Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III.a ν= ε/ h                                                                                                          1p 

rezultat final  Hz
151060,0 

                                                                1p
 

2p 

b I= N· e / t                                                                                                      2p 
N = I· t / e                                                                                                     1p 
N= 2,5  1016                                                                                                 1p 

4p 

c h ν =L +Ec                                                                                                    2p 
L= h ν - Ec                                                                                                    2p 
L=3,1  10 -19  J                                                                                             1p 

5p 

d L= hc / λ0                                                                                                     2p 
λ0 = h c / L                                                                                                    1p 
λ0 =638nm                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

Propunători: 
VARIANTA 3 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului 
prof. Popa Victoria,  
prof. Țipău Elena,  
prof. Dogărescu Adina Carmen,  
prof. Nasurla Ilhan,  
prof. Avram Marian 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva. 
 
 
Profesori propunători: 
  
 Avram Marian - Liceul Teoretic "Traian" Constanța 
  Dogărescu Adina Carmen - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța 
 Nasurla Ilhan - Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanța 
 Oprea Filis - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța 
 Popa Victoria - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța 
 Toma Anca - Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanța 
 Topor Narciza Paraschiva - Inspectoratul Școlar Județean Constanța-coordonator 
 Țipău Elena - Colegiul Național Militar  "Alexandru Ioan Cuza" Constanța  
 
Profesorii care formează grupul de propunători s-au inspirat din literatura de specialitate 
studiată de-a lungul carierei didactice și au realizat/selectat/prelucrat diferite tipuri de itemi pe 
care i-au propus pentru evaluarea elevilor de clasa a XII-a la simularea examenului de 
bacalaureat, venind în sprijinul acestora pentru pregătirea examenului. 

 

SUCCES! 
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Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 1  
 

Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Varianta 1   
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 

Hematiile, ................. și ........................ sunt elementele figurate ale sângelui  
 
B            6 puncte 
 Dați două exemple de organite celulare cu membrană dublă; scrieți în dreptul fiecăruia rolul 
îndeplinit 
 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 

 
1. După cantitatea de material genetic afectată, mutațiile pot fi: 

a) neutre; 
b) genice; 
c) heterozomale;  
d) dominante.  

2. Cromozomii sunt dispuși în placa ecuatorială în: 
a) telofază; 
b) profază; 
c) metafază; 
d) anafază. 

3. Icterul poate fi o manifestare a: 
a) apendicitei; 
b) gastritei; 
c) infarctului miocardic; 
d) hepatitei. 

4. Androceul reprezintă totalitatea: 
a) carpelelor; 
b) petalelor; 
c) sepalelor; 
d) staminelor. 

5. În respirația aerobă are loc: 
a) eliberarea oxigenului; 
b) producerea de substanțe organice; 
c) oxidarea glucozei până la CO2 și H2O; 

 d) sinteza unui produs intermediar. 
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D            10 puncte 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 

pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, 
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

 
1. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizați în urechea medie.. 

2. Cetaceele sunt mamifere acvatice. 

3. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi atașați. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Scăderea elasticității vaselor  de sânge este una dintre manifestările aterosclerozei. 
a) Precizaţi o altă manifestare a aterosclerozei, două cauze şi o măsură de prevenire a 
acestei boli. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hematiile – rol important in transportul 

gazelor”. 
c) Calculați cantitatea de apă eliminată prin stomatele frunzelor unui nuc, știind următoarele: 

- Cantitatea totală absorbită este de 50 litri; 
- Apa utilizată în fotosinteză este 1% din apa absorbită; 
- Din totalul apei eliminate 1/10 se elimină prin învelișul frunzelor și restul prin 

stomate; 
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 

A.                                                                                                                                     12 puncte  

Se încrucişează două soiuri de struguri. 
Un soi de struguri are fructe verzi, boabe mari și ovale (AABbCC) iar celălalt soi de struguri are 
fructe galbene, mici si ovale (aabbCc). Stabiliţi următoarele: 
a) tipurile de gameți formați de părinți; 
b) genotipurile descendenților; 
c) procentul urmașilor heterozigoți pentru forma strugurilor. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii 
 ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

 La mamifere, procesul de digestie este realizat de sistemul digestiv, alcătuit din tub digestiv 
și glande anexe. 
a) Numiţi două glande anexe ale tubului digestiv al mamiferelor. Precizați ce suc digestiv 
secretă fiecare 
b) Precizati rolurile a doua enzime specifice digestiei intestinale.  
 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
                - Digestie. 

- Hepatita A 
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1.                                                                                                                                      16 puncte  

Organele de simţ împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere. 
a) Daţi trei exemple de organe de simţ ale mamiferelor. 
b) Formulați un argument care sa demonstreze ca organele de simţ cooperează cu sistemul 
nervos în asigurarea sensibilităţii la mamifere. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Meningita – boală a sistemului nervos central”, folosind 
informaţia ştiinţifică adecvată. 
 În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
 - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 
 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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                               Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 1   
 
 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

A 4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte 

B 6 puncte 

- două exemple de organite; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea câte unui rol                              .                                                    2 x 2p. = 4 puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3d; 4d; 5c.   5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3.F 3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

A 18 puncte 
a) caracterizarea venelor cave, precizând: 

- cavitățile inimii cu care comunică                                                                   2x1p.= 2 puncte  
- tipul de sânge transportat                                                                                          1 punct 
- sensul circulației sângelui prin venele cave                                                               1 punct  

b) explicația corectă                                                                                                            4 puncte 
c)   

- Cantitatea eliminată prin transpirație este;  
- 50l x 99%=4,95 l apa eliminată prin transpirație                                                       2 puncte 
-     Cantitatea eliminată prin înveliș este                                                                                
- 4,95x10% = 0,495l;                                                                                                   2 puncte  
- Cantitatea eliminată prin stomate este                                                                       
- 4,95 l – 0,495= 4, 455 l                                                                                             2 puncte 

d) formularea cerinței                                                                                                           2 puncte    
- rezolvarea cerinței                                                                                                             2 puncte 

 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B 12 puncte 

a) tipurile de gameți formați de părinți: AABbCC = ABC și AbC 
                                                         aabbCc = abC și abc    

                                                                                                                  2x1p.= 2 puncte                        
b) genotipurile descendenților: AaBbCC, AaBbCc, AabbCC, AaBBcC                4x1p.= 4 puncte  
c) procentul descendenților pentru forma strugurilor: 50%  heterozigoți                        2 puncte  
d) formularea cerinței;                                                                                                     2 puncte  

rezolvarea cerinței.                                                                                                        2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) denumirea glandelor                                                                                             2x1p.= 2 puncte  

sucul secretat                                                                                                        2x1p.= 2 puncte 
b) precizarea a doua enzime                      2 puncte 
c) construirea a patru enunțuri afirmative folosind, în acest scop, informații referitore la conținuturile 

indicate                                                                                                              4x2p.= 8 puncte 
 

1.                                                                                                                                   16 puncte  

a) precizarea celor trei organe de simț                                                                        3x1p.= 3 puncte 
b) Argumentul corect 

                                                3x1p.=3puncte  
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informația științifică adecvată, respectându-se cerințele: 

- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.              6x1p.= 6 
puncte 

- pentru coerența textului de maximum trei- patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este 
folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4p.                                    4 puncte 

 
 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 
- Lipcea Gabriela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” - Mangalia 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Varianta 2   
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 

Țesutul mecanic cuprinde două varietăți structurale …..…………….. și  ……….…….............  
 
B            6 puncte 
 Numiţi două grupe de păsări; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu reprezentativ. 
 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 

 
1.  Reflex medular somatic este: 

a) masticația 
b) reflexul rotulian 
c) micțiunea 
d) salivar 

 
2.  La eucariote, secrețiile celulare se realizează la nivelul: 

a) aparatului Golgi 
b) reticulului endoplasmatic  
c) ribozomilor 
d) mitocondriilor 

 
3. La mamifere, oasele: 

a) au celule haploide specifice 
b) sunt goale la interior  
c) au funcție hematopoietică 
d) sunt organe avasculare  

 
4. Celulele cu bastonașe sunt: 

a) situate în retină 
b) componente ale sistemului optic 
c) specifice vederii diurne 
d) situate în centrul petei galbene 
 

5.  Maladie genică heterozomală  este: 
a) trisomia X  
b) sindromul Down 
c) hemofilia 
d) sindromul Klinefelter 
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D            10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, 
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

 
1. Saprofitele sunt organisme heterotrofe. 

2. Pteridofitele și gimnospermele sunt plante avasculare. 

3. Prin mitoza este asigurată variabilitatea organismelor vii. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Inima mamiferelor este localizată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Ea este 
un organ musculos, alcătuit din două atrii și două ventricule.  
a) Caracterizați venele cave, precizând: cavitatea inimii cu care comunică, tipul de sânge 
transportat, sensul circulației sângelui prin venele cave.  
b) Explicați diferența de grosime dintre pereții atriilor și cei ai ventriculelor.  
c) Calculați conținutul în apă al plasmei sângelui unui copil, știind următoarele: 
- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin; 
- apa reprezintă 90% din compoziția plasmei sangvine; 
- copilul cântărește 44 de kilograme. 
d) Completați acestă problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe 
care ați propus-o.   
 
A.                                                                                                                                     12 puncte  

Se încrucișează două soiuri de piersic, unul cu frunze ovale (a) și fructe pubescente (B), 
celălalt cu frunze alungite (A) și fructe nepubescente (b). Părinții sunt heterozigoți pentru caracterul 
dominant. Stabiliți următoarele: 
a) genotipurile părinților; 
b) tipurile de gameți formați de părinți; 
c) procentul descendenților din F1 cu fructe pubescente; 
Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați 
propus-o. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

 Cel mai grandios proces metabolic din natură este fotosinteza.  
a) Enumerați două tipuri de țesuturi asimilatoare și precizați organul vegetativ în care se află; 
b) Precizați un proces ce are loc in faza de întuneric a fotosintezei; 
c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul 
științific adecvat.  

Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 
- Plastide nefotosintetizatoare; 
- Stomate - localizare și structură. 
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2.                                                                                                                            16 puncte  

Țesutul este o grupare de celule care au aceeași origine, formă, structură și îndeplinesc 
aceeași funcție. 
a) Precizați trei tipuri de țesuturi vegetale definitive. 
b) Asociați fiecare tip de țesut muscular cu câte un organ în care acestea se găsesc.  
c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Țesuturi animale”, folosind informația științifică adecvată.  

În acest scop, respectați următoarele etape: 
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme; 

- construire, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei- patru fraze, 
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 2  
  

                               Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 2    
 
 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

A 4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte 

B 6 puncte 

- două exemple de grupe de păsări; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea câte unui exemplu reprezentativ.                                                    2 x 2p. = 4 puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3c; 4a; 5c.   5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3.F 3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

A 18 puncte 
a) caracterizarea venelor cave, precizând: 

- cavitățile inimii cu care comunică                                                                   2x1p.= 2 puncte  
- tipul de sânge transportat                                                                                          1 punct 
- sensul circulației sângelui prin venele cave                                                               1 punct  

b) explicația corectă                                                                                                          4 puncte 
c)   

- calcularea volumului sangvin;                                                                                    2 puncte 
44x7:100=3,08 l; 
- calcularea valorii plasmei sangvine;                                                                          2 puncte  
3,08x55:100=1,694 l; 
- calcularea conținutului în apă al plasmei sangvine                                                   2 puncte 
1,694x90:100=1,5246 l; 

d) formularea cerinței                                                                                                         2 puncte    
- rezolvarea cerinței                                                                                                             2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B 12 puncte 

a) genotipurile părinților: aaBb, Aabb.                                                             2x1p.= 2 puncte  
b) tipurile de gameți formați de părinți: aB, ab; Ab, ab.                                   4x1p.= 4 puncte  
c) procentul descendențilot din F1 cu fructe pubescente: 50%                                      2 puncte  
d) formularea cerinței;                                                                                                     2 puncte  

rezolvarea cerinței.                                                                                                        2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) denumirea țesuturilor                                                                                              2x1p.= 2 puncte  

localizarea țesuturilor                                                                                                      1 punct 
b) precizarea unui proces din faza de întuneric                                                          3 puncte 
c) construirea a patru enunțuri afirmative folosind, în acest scop, informații referitore la conținuturile 

indicate                                                                                                                 4x2p.= 8 puncte 
 

2.                                                                                                                                    16 puncte  

a) precizarea celor trei tipuri de țesuturi definitive                                                  3x1p.= 3 puncte 
b) asocierea țesuturilor musculare cu organele în care se găsesc 

                                                3x1p.=3puncte  
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informația științifică adecvată, respectându-se cerințele: 

- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.              6x1p.= 6 
puncte 

- pentru coerența textului de maximum trei- patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este 
folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4p.                                    4 puncte 

 
 
 
 
 

 Propunători: 
 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 

         - Lipcea Gabriela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” - Mangalia 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Varianta 3   
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 

Gonadele masculine se numesc …..…………….. și  produc gameți masculini numiți............ 
 
B            6 puncte 
 Dați două exemple de componente ale unui nefron; scrieți în dreptul fiecărui tip rolul 
îndeplinit. 
 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 

 
1.  Face parte din angiosperme monocotiledonate : 

a) dud; 
b) ceapă; 
c) molid; 
d) trandafir; 

 
2.  Țesutul osos este un tip de țesut: 

a) conjunctiv; 
b) moale;  
c) avascularizat; 
d) mecanic; 

 
3. Vasele lemnoase: 

a) sunt numai în radăcină; 
b) conduc seva elaborată; 
c) conduc seva brută; 
d) sunt organe avasculare;  

 
4. Celulele cu conuri sunt: 

a) situate în retină; 
b) componente ale sistemului optic; 
c) specifice vederii nocturne; 
d) situate în centrul petei albe; 
 

5.  Este un animal digitigrad: 
a) maimuța;  
b) omul; 
c) pisica; 
d) ursul; 
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D            10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, 
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

 
1. Rinichii conțin un număr mare de unități microscopice numite neuroni. 

2. Fecundația la angiosperme este dublă. 

3. Tibia este un os al coapsei. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Ochii mamiferelor sunt organe de simț cu o structură complexă.  
a) Precizați două învelișuri ale globului ocular și menționați câte un rol pentru fiecare.  
b) Precizați un rol al sistemului optic al globului ocular.  
c) Calculați numărul de celule cu bastonașe dintr-o zonă a retinei, știind următoarele: 
- 20 celule cu bastonașe fac sinapsă cu un neuron bipolar; 
- 5 neuroni bipolari fac sinapsă cu un neuron multipolar; 
- Numărul neuronilor multipolari din aria respectivă este 20; 

Scrieți toate etapele rezolvării problemei. 
d) Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe 
care ați propus-o.   
 
A.                                                                                                                                     12 puncte  

Grupa de sânge a Anei este A(II), iar grupa de sânge a lui Ion, fratele ei este O(I). Știind 
că pentru acest caracter Ana a moștenit tipuri diferite de gene de la părinții ei, stabiliți următoarele:  
a) genotipurile Anei si lui Ion; 
b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte; 
c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte; 
d) completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care 
ați propus-o. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

 Sistemul locomotor asigură integrarea în mediul de viață.  
a) Enumerați două oase diferite ce intra în alcătuirea scheletului trunchiului și precizați 
localizarea lor; 
b) Precizați două adaptări diferite ale structurii oaselor mamiferelor in funcție de mediul de 
viață; 
c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul 
științific adecvat.  

Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 
 - Diafiză; 
 - Locomoția în mediul terestru. 
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1.                                                                                                                                      16 puncte  

Celula este delimitată de un înveliș celular. 
a) Precizați două componente ale învelișului celular vegetal și menționați pentru fiecare cate o 
substanță din care este format. 
b) Precizați două din funcțiile membranei celulare.  
c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Celula vegetală”, folosind informația științifică adecvată.  

În acest scop, respectați următoarele etape: 
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 

trei- patru fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 3 
  

                               Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3    
 
 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

A 4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte 

B 6 puncte 

- două exemple; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea câte unui rol reprezentativ.                                                             2 x 2p. = 4 puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3c; 4a; 5c.   5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3.F 3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

A 18 puncte 
a) caracterizarea venelor cave, precizând: 

- două învelișuri ale globului ocular                                                                   2x1p.= 2 puncte  
- cate un rol al tunicilor                                                                                      2x1p.= 2 puncte 

b) rolul îndeplinit           4 puncte 
c)   

- Numărul neuronilor multipolari este;                                                                        3 puncte 
20 neuroni multipolari x 5 neuroni bipolari = 100 neuroni bipolari; 
- Nr celulelor cu bastonașe este;                                                                                3 puncte  
100x20 celule cu bastonaș=2000 celule cu bastonaș; 

d) formularea cerinței                                                                                                          2 puncte    
- rezolvarea cerinței                                                                                                             2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B 12 puncte 

a) genotipurile copiilor: Ana LAl, Ion ll                                                                    2x1p.= 2 puncte  
b) genotipurile părinților: mama LAl, tata LAl, LBl, ll                                               4x1p.= 4 puncte  
c) fenotipurile părinților: mama  A(II), tata O (I), A(II), B(III)                                            2 puncte  
d) formularea cerinței;                                                                                                       2 puncte  

rezolvarea cerinței.                                                                                                          2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) Denumirea oaselor                                                                                              2x1p.= 2 puncte  

-localizarea lor                                                                                                      2x1p.= 2 puncte 
b) două adaptări diferite                                                                                                      2 puncte 
c) construirea a patru enunțuri afirmative folosind, în acest scop, informații referitore la conținuturile 

indicate                                                                                                              4x2p.= 8 puncte 
 

1.                                                                                                                                   16 puncte  

a) Precizați două componente                                                                               2x1p.= 2 puncte  
Compoziția celor două componente                                                                       2x1p.= 2 puncte 

b) Două funcții ale membranei celulare                                                                      2x1p.= 2 puncte 
                    

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informația științifică adecvată, respectându-se cerințele: 
- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.              6x1p.= 6 

puncte 
- pentru coerența textului de maximum trei- patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este 

folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4p.                                     4 puncte 
 

 
 
 

Propunători: 
 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 
- Lipcea Gabriela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” - Mangalia 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
  

Varianta 1 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 
 Codul genetic prezintă următoarele caracteristici: este degenerat, ......................, ..................... 
şi ambiguu. 
 
B            6 puncte  

Numiţi două grupe de mușchi scheletici; asociaţi fiecare grupă numită cu un exemplu de 
mușchi ce aparţine acelei grupe. 
 
C            10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
 
1.  Hipofiza este localizată în: 

a) cavitatea abdominală 
b) cutia craniană 
c) regiunea pelviană 
d) regiunea gâtului 
 

2.  Bază azotată prezentă doar în ADN este: 
a) adenina 
b) timina 
c) citozina 
d) guanina 
 

3.  Sângele oxigenat din ventriculul stâng al inimii ajunge în: 
a) artera aortă 
b) artera pulmonară 
c) venele cave 
d) venele pulmonare 

 
4.  Produsii finali ai digestiei proteinelor sunt: 

a) acizii grași 
b) aminoacizii 
c) glicerolul 
d) monozaharidele 
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5.  Este o deformarea osoasă: 
a) entorsa 
b) luxaţia 
c) lordoza 
d) fractura 
 
 

D            10 puncte 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 

pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea 
negaţiei. 
 
1. Rolul neuronului este de a genera şi conduce impulsul nervos. 
 
2. Imunitatea nespecifică apare în urma contactului cu agenţii patogeni, fiind realizată de 
limfocitele T şi B. 
 
3. Denaturarea reprezintă capacitatea catenelor complementare ale ADN de a reface dublul helix. 
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
 Materialul genetic al organismelor este reprezentat de acizii nucleici. 

a) Precizați o asemănare și o deosebire între cele două tipuri de acizi nucleici. 
b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, 
alcătuit din 2060 nucleotide, dintre care 618 conţin timină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate 
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de AND 
bicatenar; 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, 
secvenţa de nucleotide este următoarea: GAGCTTACG. 
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 
 
 
B            12 puncte 

 În timpul unei inspiraţii şi expiraţii normale un adult mobilizează un volum de 500 ml aer. 
Cunoscând că, volumul expirator de rezervă al acestui individ este de 1550 ml aer, 
capacitatea vitală de 3800 ml aer, volumul rezidual este de 3 ori mai mare decât volumul 
curent, iar frecvenţa mişcărilor respiratorii este de 16/ minut să se determine: 
a) volumul inspirator de rezervă şi volumul rezidual; 
b) capacitatea pulmonară totală şi volumul total/minut (debit respirator); 
c) volumul pulmonar care nu poate fi măsurat spirometric. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus-o. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

Sistemul digestiv este alcătuit din totalitatea organelor care au ca scop realizarea digestiei 
şi absorbţiei. 

a) Precizaţi trei segmente ale tubului digestiv în care are loc digestia alimentelor. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: ”Glandele anexe ale tubului 

digestive sunt esențiale pentru obținerea nutrimentelor”. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Digestia gastrică 
- Enzime digestive 

 
 
2.             16 puncte 

Analizatorii sunt sisteme morfofuncţionale complexe şi unitare care au rolul de a recepţiona, 
conduce şi transforma în senzaţii specifice excitaţiile primite din mediul intern sau extern. 

a) Precizaţi segmentele unui analizator. 
b) Explicați afirmaţia următoare: „Relaţia dintre segmentele unui analizator este esențială în 

realizarea integrării organismului uman în mediul de viață”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Segmentul intermediar al analizatorului acustico-vestibular”, 

folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 

folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 1 

Filiera teoretică – profilul real;  
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;  
Filiera vocaţională – profilul militar.  
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total acordat pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 

 A             

 4 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                           2 x 2p.= 4 puncte  
B            

  6 puncte  

- numirea a a două grupe de mușchi scheletici;                                                 2 x 1p.= 2 puncte  
- un exemplu de mușchi ce aparţine fiecărei grupe;                                           2 x 2p.= 4 puncte  
C             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2b; 3a; 4b; 5c.               5 x 2p.= 10 puncte  
D             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                           3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.            2 x 2p.= 4 puncte  

SUBIECTUL al II -lea          (30 de puncte)  

A             

 18 puncte  

a) numirea unei asemănări și  unei deosebiri;  
2 x 2p.= 4 puncte  

b) numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele   
rezolvării  
stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (618); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (1236); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (824); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (412); 1 punct   
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (618); 2 puncte   
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (412); 2 puncte   
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CTCGAATGC. 2 puncte 
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Notă:  Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină.  
c) - formularea cerinţei;                                                                                          2 puncte  
- rezolvarea cerinţei.                                                                                               2 puncte  
 
B              12 puncte  

a) volumul inspirator de rezervă (1750ml) şi volumul rezidual (1500ml);  2 x 2p.= 4 puncte  
b) capacitatea pulmonară totală (5300ml) şi volumul total/minut (8l/min);              2 puncte   
c) volumul pulmonar care nu poate fi măsurat spirometric;                                     2 puncte   
d) formularea cerinţei;                  2 puncte 
 - rezolvarea cerinţei.                             2 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte)  
 
1.            14 puncte  
a) precizarea a trei segmente ale tubului digestiv în care are loc digestia alimentelor;  

                                                                                                                     3 x 1p.= 3 puncte 
                      

b) explicarea corectă;             3 puncte  
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.               4 x 2p. = 8 puncte 
 
 2.            16 puncte  
a) numirea celor trei segmentele ale unui analizator;              3x1p.=3 puncte  
b) scrierea unui argument;                       3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p 6 x 1p.= 6 puncte  
- pentru coerenţa textului, pentru alcătuirea textului din  maximum trei-patru fraze, folosind corect 
și  în corelaţie  noţiunile enumerate, se acordă:    2x2p.=4 puncte 

 

 

 

Propunători: 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 
- Lipcea Gabriela-Liceul Tehnologic ION BĂNESCU-Mangalia 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
  

Varianta 2 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 
 Funcţiile de relaţie se realizează cu ajutorul sistemelor  …..……………. și .............................. . 
 
B            6 puncte  

Numiţi două organe situate în cavitatea abdominală. Asociaţi fiecărui organ un efect al 
stimulării sistemului nervos simpatic. 
 
C            10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
 
1.  Etmoidul aparţine scheletului: 

a) antebrațului 
b) capului 
c) coapsei 
d) gambei 

 
2.  Pancreasul exocrin: 

a) are rol în descompunerea maltozei în amidon 
b) este situat în cavitatea pelviană 
c) participă la digestia fizică a alimentelor 
d) participă la digestia lipidelor 
 

3.  Boală endocrină hipofizară este:  
a) acromegalia  
b) diabet zaharat 
c) mixedemul 
d) cretinism 

 
4.  Stomatita este o afecţiune a:  

a) analizatorului auditiv  
b) analizatorului cutanat 
c) sistemului digestiv  
d) sistemului endocrin  

 
5.  Mușchi al toracelui este: 

a) oblici  
b) pronator 
c) dinţaţi 
d) trapez  
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D            10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea 
negaţiei. 
 
1. Receptorii pentru echilibru sunt stimulați de accelerația liniară si circulara. 
 
2.  Capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre volumul curent și capacitatea vitală. 
 
3. Centura pelviană este formată din omoplat și claviculă. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
 Biosinteza proteică implică moleculele de AND și mai multe tipuri de ARN. 

a) Numiți două procese implicate în sinteza proteinelor; precizați pentru fiecare câte o 
caracateristică. 

b) Sinteza unei proteine din celule, se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN 
bicatenar, alcătuit din 1218 nucleotide, dintre care 84 conţin citozină. Stabiliţi următoarele: 

- numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate 
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizată prin transcripţie. 
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 
 informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 

B            12 puncte 
 O persoană se prezintă la centrul de transfuzii  pentru a dona sânge. El poate dona o cantitate 
mică de sânge unor persoane cu grupa AII sau BIII sau AB IV. 
Precizaţi următoarele: 

a) tipul de aglutinogene (antigene) din sângele persoanei; 
b) mentionati o cauză a procesului de aglutinare; 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupelor sanguine AII si respectiv BIII; 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 
care aţi propus-o. 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

În funcția de nutriție, este implicat  sistemul digestiv. 
a) Comparați saliva și sucul pancreatic, precizând o asemănare și o deosebire. 
b) Explicați afirmația următoare: „Absorbția nutrimentelor se realizează în intestinul 

subțire”. 
c)  Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul     

ştiinţific adecvat. 
 Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
 - Enterocolita - cauze, manifestare. 

- Digestia gastrică. 
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2.             16 puncte 

Sensibilitatea și locomoția sunt însușiri specifice organismelor vii. 
a) Numiți un segment al analizatorului vizual, precizați localizarea si rolul îndeplinit. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sistemul nervos integrează 

informațiile din mediu asigurând adaptarea”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Oasele, organe vii cu funcții multiple”, folosind informaţia 

ştiinţifică adecvată.  
 În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

-  enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
 - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 
 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 2  

Filiera teoretică – profilul real;  
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;  
Filiera vocaţională – profilul militar.  
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total acordat pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 

 A             

 4 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                           2 x 2p.= 4 puncte  
B            

  6 puncte  

- numirea a două organe din cavitatea abdominală;                                          2 x 1p.= 2 puncte  
- asocierea fiecăui organ cu efectul stimulării sistemului nervos simpatic;        2 x 2p.= 4 puncte  
C             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3a; 4c; 5c.               5 x 2p.= 10 puncte  
D             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                           3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.            2 x 2p.= 4 puncte  

SUBIECTUL al II -lea          (30 de puncte)  

A             

 18 puncte  

a) precizarea a două procese implicate în sinteza proteinelor și mentionarea unei caracteristici 
pentru fiecare asocierea funcției corespunzătoare;  

 precizarea a doua procese - 2 x 1p.= 2 puncte  
menționarea a două caracteristici - 2 x 1p.= 2 puncte  

 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar  
- etapele rezolvării:  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (84);                          1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină + citozină (168);   1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (1050);                  1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (525);                                     1 punct  
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- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (525                            2 puncte  
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (84);                         2 puncte  

- numărul codonilor din fragmentul de ARNm - 203 codoni                          2 puncte  
 
Notă:  Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină.  
c) - formularea cerinţei;                                                                                          2 puncte  
- rezolvarea cerinţei.                                                                                               2 puncte  
 
B              12 puncte  

a) Nu prezintă aglutinogene (grupa 0);                                                        4 puncte 
b) Cauza corectă;                                                                           2 puncte 
c) Aglutinine beta, respectiv alfa;                                                          2x1p.= 2 puncte
               
d) formularea cerinţei;                  2 puncte 
 - rezolvarea cerinţei.                             2 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte)  
 
1.            14 puncte  
a) precizarea unei asemănări și unei deosbiri, dintre cele două sucuri digestive; 

                          2 x 2p.= 4 puncte  
b) explicarea corectă;             2 puncte  
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.               4 x 2p. = 8 puncte 
 
 2.            16 puncte  
a) precizarea unui segment, localizarea și rolul;         3x1p.=3 puncte  
b) explicarea corectă;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p 6 x 1p.= 6 puncte  
- pentru coerenţa textului, pentru alcătuirea textului din maximum trei-patru fraze, folosind corect 
și  în corelaţie  noţiunile enumerate, se acordă:    2x2p.=4 puncte 

 

Propunători: 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 
- Lipcea Gabriela - Liceul Tehnologic ION BĂNESCU - Mangalia 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
  

Varianta 3 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 
 Organitele celulare specifice neuronului sunt.......................si............................ 
 
B            6 puncte  

Numiti cele doua tipuri de căi descendente (motorii) medulare si tipul de motricitate pe care 
il coordonează fiecare. 
 
C            10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
 
1.  Zona retinei care este formata doar din celule cu conuri este: 

a. pata oarba 
b. macula lutea 
c. fovea centralis 
d. retina 

    
2.  Adenohipofiza produce: 

a. mineralocorticoizi 
b. hormon de crestere (somatotrop) 
c. glucagon 
d. tiroxina 

 
3.  Vasele de sange care pleacă din ventricule sunt: 

a. artere 
b. vene 
c. capilare 
d. limfatice 
 

4.  Muschii care asigură mișcările globului ocular sunt: 
a. muschii ciliari 
b. muschii irisului 
c. muschii extrinseci 
d. mușchii intrinseci 

 
5.  Organul fonator la om este: 

a. stomacul 
b. esofagul 
c. faringele 
d. laringele 
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D            10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea 
negaţiei. 
 
1. Perilimfa se gaseste in interiorul melcului membranos. 
 
2.  Femurul este cel mai lung os al scheletului. 
 
3. Unitatea funcțională a rinichiului este neuronul. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
 Materialul genetic la eucariote este reprezentat de acizii nucleici ADN și ARN. 
a. Numiți două tipuri de ARN la eucariote și precizați pentru fiecare tip ce rol îndeplinește. 
b. Un fragment de ADN bicatenar conține 686 de nucleotide. Nucleotidele cu guanină sunt în 
număr de 120. Stabiliți: 

-numărul de nucleotide cu timină conținute de fragmentul de ADN bicatenar 
- numărul legăturilor duble și numărul legăturilor triple care se stabilesc între bazele azotate 
-secvența de nucleotide din catena de  ADN complementară, știind că pe catena 5’-3’ din ADN 
succesiunea de nucleotide este următoarea: CATCGGA 

c. Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii 
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 
B            12 puncte 
 Un pacient cu grupa B (III)  RH pozitiv are nevoie de o transfuzie de sânge. În spital sunt 
rezerve de sânge aparținând grupelor B(III) RH negativ, O (I)  RH pozitiv și A (II) RH negativ. 
Precizaţi următoarele: 
 a. grupele de sânge care pot fi folosite pentru transfuzie în cazul pacientului 
 b. aglutinogenul (antigenul)  grupei  B și anticorpul/ aglutinina grupei A 
 c. consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit  de la un donator incompatibil.  
d. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care 
aţi propus-o. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 

Hipofiza și suprarenalele sunt glande endocrine. 
a. Numiți o altă glandă endocrină, precizând localizarea și hormonul secretat. 
b. Explicația afirmația ,,Hipofiza influențează secreția de tiroxină’’ 
c. Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific 
adecvat. Folosiți , în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 
  - Glucocorticoizi 
 -  Hipofiză - topografie  
 
2.             16 puncte 

Digestia este o funcție fundamentala a organismului uman. 
a. Enumerați trei componente ale tubului digestiv unde au loc transformări chimice 
b. Explicați afirmația ,,Este necesară cunoașterea normelor de igienă și patologie în ceea ce 

privește sistemul digestiv’’ 
c. Alcătuiți un minieseu ,,Digestia gastrică’’,  folosind informația științifică adecvată. 
 În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

-  enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
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 - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 
 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3  

Filiera teoretică – profilul real;  
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;  
Filiera vocaţională – profilul militar.  
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total acordat pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 

 A             

 4 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                           2 x 2p.= 4 puncte  
B            

  6 puncte  

- numirea celor doua tipuri de cai descendente (motorii) medulare                     2 x 1p.= 2 puncte  
- tipul de motricitate pe care il coordoneaza fiecare                                             2 x 2p.= 4 puncte  
C             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3a; 4c; 5d.               5 x 2p.= 10 puncte  
D             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.                           3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.            2 x 2p.= 4 puncte  

SUBIECTUL al II -lea          (30 de puncte)  

A             

 18 puncte  

a) Numirea: - a două tipuri de ARN care participă la sinteza proteinelor;          2 x 1p.= 2 puncte 
 - funcțiilor celor două tipuri de ARN                                                                  2 x 1p.= 2 puncte 
 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar  
- etapele rezolvării:  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (120);                                      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (240);                     1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (446);                        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (223);                                        1 punct 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN  3’- 5’ complementară: GTAGCCT;        2 puncte 
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (223);                    2 puncte 
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- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (120).                     2 puncte  
 
Notă:  Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină.  
c) - formularea cerinţei;                                                                                          2 puncte  
- rezolvarea cerinţei.                                                                                               2 puncte  

 
 
B              12 puncte  

 

 

a) grupa sanguină a donatorilor: O Rh pozitv și B Rh negativ           2 x 2p.= 4 puncte 
b) anticorpul/aglutinina din plasma sângelui persoanei cu grupa sanguină A;      1 punct 

antigenul/ aglutinogenul din plasma sângelui persoanei cu grupa sanguină B;            1 punct 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
de vedere al sistemului ABO;                                                                             2 puncte
                                                                                                                                                                

d) formularea cerinţei;                     2 puncte 
 - rezolvarea cerinţei.                                2 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte)  
 
1.            14 puncte  
a) numirea glandei, a localizării și a unui hormon;                                           3 x 1p.= 3 puncte; 

                      
b) explicația corectă;                       3 puncte  
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.               4 x 2p. = 8 puncte 
 
 2.            16 puncte  
a) numirea celor trei  componente ale tubului digestiv;                         3x1p.=3 puncte  
b) scrierea unui argument;            3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p 6 x 1p.= 6 puncte  
- pentru coerenţa textului, pentru alcătuirea textului din maximum trei-patru fraze, folosind corect 
și  în corelaţie  noţiunile enumerate, se acordă:     2x2p.=4 puncte 

 

 Propunători: 

- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Mihai Magda – Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Giurcă Adina – Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr.33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Oana Lupu – Andreea- Oana Lupu de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 

         - Lipcea Gabriela - Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” - Mangalia 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d) 

Chimie anorganică 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 
 

Varianta 1

SUBIECTUL I (40 de puncte) 
Subiectul A. 

Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere 
de la (A) la (F),sunt prezentate mai jos: 

(A) Cl2 (B) NH4Cl (C) H3O+ 

(D) Al3+ (E) HBr (F) KOH 

Pentru fiecare item, notați pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 
1. Elementul chimic ai cărui atomi formează specia chimică (D): 
a. are caracter electronegativ; c. face parte din blocul s de elemente; 
b. este un nemetal; d. face parte din blocul p de elemente. 
2. Atomii speciei chimice (A) au: 
a. 5 electroni de valență;              c. în învelișul electronic 5 orbitali ocupați cu   

                                                                         electroni; 
b. 3 electroni pe ultimul strat;   d. în învelișul electronic 5 substraturi ocupate  
                                                                            cu  electroni; 
3.  Elementul chimic din compoziția speciei (F),care are caracter electropozitiv, se află în 
Tabelul periodic în: 
a. grupa 13 (a III-a A); c. perioada 1; 
b. grupa 1 (I A); d. perioada 2. 
4. Există o legătură covalent -coordinativă în compușii: 
a. (A) și (B); c. (C) și (E); 
b. (B) și (C); d. (E) și (F). 
5. La adăugarea a 2-3 picături de fenolftaleină în soluția apoasă a speciei (F), aceasta se 
colorează în: 
a. albastru; c. roșu 
b. galben; d portocaliu; 
6. Reacția dintre speciile chimice (E) și (F) este o reacție: 
a. cu transfer de protoni; c. endotermă; 
b. cu transfer de electroni; d. lentă. 
7. În specia chimică (C) există următoarele legături chimice: 
a. legături ionice;                            c. două legături covalente polare și o legătură  

                                                                        covalent coordinativă; 
b. legături covalente nepolare;               d. o legătură triplă. 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

  

 
  Simulare județeană-Probă scrisă la chimie anorganică Pagina 2din 3                                       Varianta 1 

8. Raportul masic H : N în specia chimică (B) este: 
a. H : N = 1 : 4; c. H : N = 2 : 7; 
b. H : N = 4 : 1; d. H : N = 7 : 2. 
9. O soluție de compus (F), de concentrație 0,01 M are: 
a. [H3O+] = [HO-]; c. pH = 2; 
b. [H3O+] > [HO-]; d. pH = 12. 
10. În 10,7 g de compus (B) există aceeași masă de hidrogen ca cea din: 
a. 2,92 g de compus (E); c. 44,8 g de compus (F). 
b. 8 mol de compus (E);  d. 8 mol de compus (F); 30 de puncte 

Subiectul B. 
Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de 

examen, numărul de ordine al enunțului si litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals scrieți, pe 
foaia de examen, numărul de ordine al enunțului si litera F. 
1. Principiul lui Pauli se referă la numărul maxim de electroni dintr-un orbital. 
2. Bromul are caracter nemetalic mai accentuat decât clorul. 
3. În procesul de reducere , numărul de oxidare scade. 
4. Reacția de stingere a varului este endotermă. 
5. Anodul pilei uscate, Leclanché este un cilindru de zinc. 10 puncte 

SUBIECTUL al II-lea (25 de puncte) 
Subiectul C. 
1. Atomii unui element chimic care formează ioni pozitivi divalenți, au 82 de electroni în 
învelișul electronic, iar în nucleu au 125 neutroni. Determinați numărul de masă al elementului 
chimic.                                                                                                                                 2 puncte 
2. a. Scrieți configurația electronică a atomului elementului (E), care are învelișul electronic 
format din 9 orbitali ocupați cu electroni, trei fiind monoelectronici. 

b. Notați poziția în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelați procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic și 
puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați caracterul electrochimic al clorului. 3 puncte 

4. a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de oxigen. 
 b. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de oxigen, utilizând simbolul elementului 

chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 

5. Pentru a concentra 160 g de soluţie de hidroxid de sodiu (S1), de concentraţie procentuală 
masică 10%, se adaugă 40 g de hidroxid de sodiu. Determinați concentraţia procentuală masică a 
soluţiei (S2) obţinute. 3 puncte 

Subiectul D. 
1. Sodiul reacționează cu acidul clorhidric: 

...Na + …HCl → ...NaCI + ...H2 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
b. Notați rolul sodiului (agent oxidant/agent reducător). 3 puncte 

  2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.                            1 punct 

3. O probă de 10 mol de iodură de potasiu se tratează cu clor. 
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre clor și iodura de potasiu. 
b. Calculaţi masa de sare formată, exprimată în grame, dacă reacția a avut loc cu un 
randament       de 90%. 6 puncte
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SUBIECTUL al III-lea (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Acidul sulfhidric, un gaz toxic cu miros extrem de neplăcut, arde cu formare de dioxid de sulf: 

2H2S(g) + 3O2 (g) → 2H2O(l) + 2SO2 (g) + 1123,4 kJ. 
a. Notaţi valoarea variației entalpiei de reacţie. 
b. Precizați tipul reacției având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior. 
c. Calculaţi entalpia molară de formare standard a acidului sulfhidric, ΔfH0H2S (g) utilizând 

entalpiile molare de formare standard ΔfH0SO2 (g) = - 296,8 kJ/mol și ΔfH0
H2O(l) = - 285,5 kJ/mol.

 4 puncte 
2. Determinați căldura care se degajă în urma arderii a 27,2 kg de acid sulfhidric, exprimată în 
kilojouli, având în vedere ecuația reacției de la punctul 1. 2 puncte 

3. Determinaţi variația de temperatură, exprimată în kelvini, la încălzirea a 30 kg de apă utilizând 
8778 kJ. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 2 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de hidrogenare 
parțială  a propinei, (C3H4) ΔrH0: 

C3H4 (g) + H2 (g) → C3H6  (g), ΔrH0 
în funcție de valorile entalpiilor reacțiilor redate de ecuațiile termochimice: 

(1) C3H4 (g) + 4O2 (g) → 3CO2 (g) + 2H2O(g) ΔrH0
1 

(2) C3H6 (g) + 9/2O2(g) → 3CO2 (g) + 3H2O(g) ΔrH0
2 

(3) 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O(g) ΔrH0
3. 5 puncte 

5. Ecuaţia termochimică a reacţiei de hidrogenare a propenei este: 
C3H6 (g) + H2 (g) → C3H8(g), ΔrH0 = - 124,3 kJ. 

Scrieţi formulele celor două substanţe compuse implicate în reacţie în ordinea crescătoare a 
stabilităţii lor termodinamice. 2 puncte 

 

Subiectul F. 
1. Pentru reacția de tipul: A + B → Produși, ordinele parțiale de reacție sunt nA = 1 și nB = 2. 

a . Scrieți expresia matematică a legii vitezei de reacție. 
b. Determinați constanta de viteză, știind concentrația reactantului (A) 0,4 mol·L-1, 
concentrația reactantului (B) 0,1 mol·L-1 și viteza de reacție 2·10-3 mol·L-1·s-1. 4 puncte 

2. a. Monoxidul de carbon arde cu flacără albastră, conform ecuației 
reacției: 2CO(g) + O2 (g) → 2CO2 (g). 

Calculaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la 27 0C şi 1 atm, consumat pentru a 
forma 2 mol de dioxid de carbon. 

b. Calculați numǎrul de molecule din 6,72 L de amoniac, măsurați în condiții normale de 
temperatură și presiune. 5 puncte 

3. Știind că acidul clorhidric este un acid tare, scrieți ecuația reacției de ionizare pentru acest acid. 
                                                                                                                                            1 punct 

Numere atomice: O- 8; Al- 13; Cl -17; K- 19; 
Mase atomice: H- 1; N- 14; O- 16; S- 32; Cl- 35,5; K- 39; Br-80;I-127. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L· atm · mol-1 ·  K-1. 
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1 . 
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L· mol-1. 
Căldura specifică a apei: capă= 4,18 kJ·kg -1·K-1. 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 

Proba E. d) 
 Chimie anorganică  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 1 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 
   Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai 
multe litere și nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 

Subiectul A 30 de puncte 
1. d; 2. d; 3. b; 4. b; 5. c; 6. a; 7. c; 8. c; 9. d; 10. c. (10x3p) 
Subiectul B 10 puncte 
1. A; 2. F; 3. A; 4. F; 5. A. (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea (25 de puncte) 
Subiectul C 15 puncte 
1. numărul protonilor: 82 (1p), numărul de masă A = 207 (1p) 2 p 
2. a. scrierea configurației electronice a atomului elementului (E): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (2p) 

b. notarea poziției elementului (E) în Tabelul periodic: grupa 15 (VA) (1p), perioada 3 (1p)4 p 
3. a. modelarea procesului de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic 
și puncte pentru reprezentarea electronilor (2p) 

b. notarea caracterului electrochimic al clorului: caracter electronegativ (1p) 3 p 
4. a. notarea electronilor de valență ai atomului de oxigen: 6 electroni (1p) 

b. modelarea formării legăturii chimice din molecula de oxigen, utilizând simbolul 
elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)   3 p 
5. raţionament corect (2p), calcule (1p), c = 28%   3 p 
Subiectul D 10 puncte 
1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a sodiului (1p) și de reducere a hidrogenului(1p) 

b. notarea rolului sodiului: agent reducător(1p) 3p 
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției: 

2 Na + 2HCl → 2NaCI + H2↑ 1p 
3.a. scrierea ecuaţiei reacţiei dintre clor și iodura de potasiu-pentru scrierea corectă a formulelor 
chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților 
stoechiometrici ai ecuației reacției (1p) 

b. raționament corect (3p), calcule (1p), mKCl = 670,5 g 6p 
SUBIECTUL al III - lea (25 de puncte) 
Subiectul E 15 puncte 
1. a. notarea entalpiei de reacție: ΔrH0 = - 1123,4 kJ (1p) 

b. precizarea tipului de reacție: reacție exotermă (1p) 
c. raționament corect (1p), calcule (1p), ΔfH0 H2S (g)= -20,6 kJ 4 p 

2. raționament corect (1p), calcule (1p), Q = 449360 kJ 2 p 

3. raţionament corect (1p), calcule (1p), ΔT = 70 K 2 p 
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4. raționament corect (4p), calcule (1p): ΔrH0 = ΔrH0
1 – ΔrH0

2 + 1/2 ΔrH0
3                                                      5 p 

5. scrierea formulelor substanțelor în ordinea crescătoare a stabilității termodinamice:C3H6 (g),C3H8(g)2 p 
 

Subiectul F 10 puncte 
1. a. scrierea expresiei matematice a legii de viteză: v = k [A] [B]2 (1p) 

b. raționament corect (2p), calcule (1p), k = 5·10-1 L2·s-1·mol -2 4p 
2. a. raționament corect (2p), calcule (1p), VO2 = 24,6 L 

b. raționament corect (1p), calcule (1p), N = 0,3‧NA = 18,066‧1022 molecule NH3 5p 
3. scrierea ecuației reacției de ionizare, în soluție apoasă a acidului clorhidric (1p)   1p 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d) 

Chimie anorganică 
                                                                                                                                   Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTUL I________________________________________________________(40 de puncte) 

Subiectul A 

Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la 
(F), sunt prezentate mai jos: 
Pentru fiecare item, notați pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

(A) S 2-                    (B) H2O         (C) HNO2 
                                             (D) CO2                   (E) H2             (F) NH4Cl 
1. Elementul chimic ai cărui atomi formează specia chimică (A):  
a. are caracter electronegativ;  
b. are caracter electropozitiv;                                 

c. este un gaz nobil;  
d. este un metal.  

2.Substanța (B), în stare pură:  
a. la – 5 ⁰C, este lichidă;  
b. fierbe la +78 ⁰C;                                                            

c. nu conduce curentul electric;  
d. nu dizolvă NaCl. 

3.Numărul de oxidare al azotului în compusul (C) este: 
a. +2;  
b. +3; 

c. +4; 
d. +6. 

4.Referitor la substanța (F) este corectă afirmația: 
a.are o legătură covalent – coordinativă; 
b.este insolubilă în apă; 

c.conține ionul NH4−; 
d. are caracter bazic. 

5.Sunt molecule nepolare: 
a. (B) și (C); 
b. (C) și (D); 

c. (D) și (E); 
d. (E) și (F). 

6.La disocierea în apă a HCl, pe lângă specia chimică H3O+, se obține și specia chimică izoelectronică 
cu (A): 
a. H2O; 
b. H2O2; 

c.HO−; 
d.Cl−. 

7. Masa de oxigen din 36 grame substanță (B) este: 
a. 14 g; 
b. 48 g; 

c. 16 g; 
d. 32 g. 

8.Raportul masic N:H în specia chimică (F) este egal cu: 
a. 2:1; 
b. 1:14 ; 

c. 7:2; 
d. 1:32. 

9.Specia chimică(C) este: 
a. acid tare; 
b. acid slab; 

c. slab bazică; 
d. o sare solubilă. 

10. Conțin același număr de molecule: 
a. 80 g compus (B) și 90 g compus (D);   
b. 220 g compus (D) și 10 g compus (E);              

c. 80 g compus (B) și 10 g compus (D); 
d. 10 g compus (D) și 220 g compus (E);   
                                                          30 puncte 
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Subiectul B. 

Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de examen, 
numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals, scrieți pe foaia de 
examen, numărul de ordine al enunțului și litera F. 
1. Clorura de sodiu nu este compus ionic.  
2. Legătura covalentă polară este mai puternică decât legătura de hidrogen.   
3. În timpul funcționării unei pile galvanice Daniel, la electrodul pozitiv se depune Cu. 
4. Atomul de sulf, în stare fundamentală are șase electroni necuplați.  
5. Arderea magneziului este o reacție exotermă.            10 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea______________________________________________(25 de puncte) 

Subiectul C. 

1. Atomii unui element chimic formează ioni divalenți  izoelectronici cu atomul de argon . Ionii 
divalenți  au în învelișul electronic cu doi electroni mai mult față de numărul protonilor iar în nucleu 
conțin 16 neutroni. Determinați numărul de masă al elementului chimic.                         3 puncte 
2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 7 electroni în orbitali s.  
b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).                         4 puncte 
3. a. Modelați procesul de ionizare a atomului de potasiu, utilizând simbolul elementului chimic și 
puncte pentru reprezentarea electronilor. 
    b. Notați caracterul electrochimic al potasiului.                            2 puncte 
4. Modelaţi formarea legăturilor chimice în molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile 
elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor              2 puncte 

5. Determinaţi masa de apă, exprimată în grame, care trebuie adăugată peste o soluție de acid 
clorhidric de concentrație procentuală 30%, pentru a obține 500 g de soluție, de concentrație 
procentuală masică 15%.                                                                                                    3 puncte               
Subiectul D. 

1. În urma reacției dintre Cu metalic și acid azotic apar vapori de culoare brun roșcat. Ecuația reacției care a 
avut loc este: 

....Cu  + .... HNO3 → .... Cu(NO3)2 + .... NO↑ + .... H2O 
a. Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacție. 
b.  Notați rolul cuprului (agent oxidant/agent reducător).                                                                       3 puncte 
2.  Notați coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1.                                          1 punct 
3. Monoxidul de azot rezultat reacționează chiar în mediul de reacție cu oxigenul din aer și formează dioxidul 
de azot, gaz brun roșcat. 
a. Scrieți ecuația reacției care are loc. 
b. Calculați volumul de oxigen consumat  în reacția de formare a dioxidului de azot,știind că în reacția de la 
punctul 1 s-au folosit 4g cupru.                                                                                                                6  puncte 
 
SUBIECTUL al lll-lea_________________________________________________________25 de puncte) 

Subiectul E 

1. Pentru a putea fi utilizat drept combustibil, butanul lichid (C4H10) se depozitează în butelii.  Scrieți ecuația 
reacției de ardere a butanului, ştiind că din reacție rezultă dioxid de carbon şi apă.                                2 puncte 
2. Calculați căldura (în kJ) degajată la arderea a 1,16 kg butan, cunoscând că la arderea unui mol de butan se 
degajă 2877 kJ.                                                                                                                                                4 puncte 
3. Calculați căldura (în kJ) care se consumă la încălzirea a 80 g apă de la temperatura t1 = 30 °C la temperatura 
t2 = 50 °C. (Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.)                                                                        4 puncte 
4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de obtinere a clorurii de amoniu 
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ΔrH0: 
1/2 N2(g) + 1/2 Cl2(g) + 2 H2(g) → NH4Cl(s)  ΔrH0 
cunoscând variațiile de entalpie ale reacțiilor descrise de urmǎtoarele ecuații:  
NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)     ΔrH0

1 
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)                 ΔrH0

2 

Cl2g) + H2(g) → 2HCl (g)                     ΔrH0
3                                                                                                                                                                                       3 puncte 

5.  Ordonați crescător, în funcție de stabilitatea moleculelor, următoarele substanțe: NO2(g) şi CO(g) justificând 
ordinea aleasă.  
Se cunosc următoarele constante termochimice: ∆𝑓𝐻0𝑁𝑂2(𝑔)= 33,18 kJ/ mol; : ∆𝑓𝐻0𝐶𝑂(𝑔)= -110,5 kJ/ mol.  

                                                                                                                                                                            2 puncte 
Subiectul F. 

1. Pentru o reacție chimică de forma A + B → Produşi s-au obținut următoarele date experimentale:  
- viteza de reacție se triplează, când concentrația lui B se triplează şi concentrația lui A rămâne constantă;  
- viteza de reacție creşte de 9 ori, când atât concentrația lui A cât şi concentrația lui B se triplează.  
Scrieți expresia matematică a vitezei de reacție.   4 puncte 
2.  În două recipiente de volume egale se introduc mase egale de oxigen și azot. Considerând că ambele gaze au 
aceeași temperatură, calculați raportul presiunilor în cele două recipiente.             4 puncte 
3. Calculați pH-ul unei soluții de acid clorhidric HCl cu concentrația molară 0,01 M  .   2 puncte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; S- 16; Ar- 18; Cl -17, K-19 
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S- 32; Cl- 35,5; K- 39; Cu- 64 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L ∙ atm ∙mol-1∙ K-1 

Numărul lui Avogadro: N = 6,022∙1023 mol-1 
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L ∙ mol-1 
Căldura specifică a apei: capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d)  

Chimie anorganică  
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 
SUBIECTUL I                                 (40 de puncte) 

Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai multe litere și 
nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 
Subiectul A                        30 de puncte 

1.a; 2. c; 3.b; 4.a; 5.c; 6.d; 7. d; 8. c; 9. b; 10. b.                                                         (10x3p) 
Subiectul B                                                                                                                10 puncte 

1. F; 2. A; 3. A; 4. F; 5. A.                                                                                          (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea       ___        (25 de puncte) 

Subiectul C                  15 puncte 

1. E2-are 18 electroni (1p), numărul protonilor: 16(1p), numărul de masă: A = 32 (1p)         3 p  
2.a. scrierea configuraţiei electronice a atomului elementului (E): 1s22s22p63s23p64s1    (2p)  
b. notarea poziției elementului (E) în Tabelul periodic: grupa 1 (I A) (1p), perioada 4 (1p) 4 p 
3. a. modelarea procesului de ionizare a atomului de potasiu, utilizând simbolul elementului chimic și 
puncte pentru reprezentarea electronilor (1p) 
b. notarea caracterului electrochimic al potasiului: caracter electropozitiv (1p)                     2 p 

4.modelarea formării legăturii chimice din molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile 
elementelor chimice și puncte pentru reprezentarea electronilor                                            2 p 

5. raţionament corect (3p), calcule (1p), m = 250 g de apă                                                     4 p 

Subiectul D                10 puncte 

1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a cuprului (1p) și de reducere a azotului (1p) 
b. notarea rolului cuprului: agent reducător (1p)                                              3 p 

2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției 
3Cu+ 8HNO3 →  3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O                                                                       1 p 
3. a. Pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), 
pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)    

b. raţionament corect (3p), calcule (1p), 𝑉𝑂2 = 0,46 L                                                             6 p 

SUBIECTUL al lll-lea_________________________________________________________(25 de puncte) 

Subiectul E                                                                                                                                                 15 puncte 

1. scrierea ecuației reacției chimice de ardere a butanului                                                                            2 p 

2. raționament corect (3p), calcule (1p), Q = 57540 kJ                                                                                 4 p  

3. raționament corect (3p), calcule (1p), Q = 6,688 kJ                                                                                  4 p 

4. raționament corect (2p), calcule (1p), ΔrH0 = ΔrH0
1 +1/2  ΔrH0

2 + 1/2 ΔrH0
3                                                                  3 p 

5. ordinea creşterii stabilității substanțelor NO2(g) şi CO(g) (1p),   
      justificarea ordinii alese în funcție de entalpia lor de formare (1p)                                                         2 p                                     
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Subiectul F                                                                                                                                               10 puncte 

1. raționament corect (3p), nA = 2 și nB = 1, scrierea expresiei vitezei de reacție (1p)                              4p 

2. raționament corect (3p), calcule (1p), 
𝑝1𝑝2 = 78 = 0,875 sau  

𝑝2𝑝1 = 1,14                                                4p 

3. raționament corect (1p), calcule (1p), pH = 2                                                                                              2p        
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d) 

Chimie anorganică 
                                                                                                                       Varianta 3 

 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTUL I  (40 de puncte) 
Subiectul A.      

Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la (F), 
sunt prezentate mai jos: 

  (A)    H2S  (B)    HCl  (C)   Cl2           
  (D)    NaOH  (E)    H2  (F)    O2- 

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 
1. Substanţa (B) poate fi neutralizată cu: 
a. apă;       c. acid sulfhidric; 
b. hidroxid de calciu;    d. sulfat de sodiu. 
2. Pentru a prepara 400g soluţie de substanţă D, de concentaţie 15% sunt necesare x grame de apă. 
Valoarea lui x este: 
a. 60;      c. 340; 
b. 150;      d. 200. 
3. Soluţia apoasă a substanţei (B) al cărei pH este egal cu 1, are concentraţia ionilor hidroxid egală cu:  
a. 10-1 mol/l;     c. 10-13 mol/l; 
b. 10 mol/l;      d. 4 mol/l. 
4. Volumul de substanţă (A) măsurat în condiţii normale, obţinut din 4 moli de sulf şi 3 moli de hidrogen 
este: 
a. 132 litri;      c. 22,4 litri; 
b. 67,2 litri;      d. 44,8 litri. 
5. În moleculele substanţei (A), legătura S-H este:  
a. covalentă polară;    c. ionică;  
b. covalentă nepolară;    d. coordinativă. 
6. Atomul speciei chimice (F) are Z =8. Despre (F) este corectă afirmaţia: 
a. este izoelectronic cu Cl-;   c. are doi orbitali monoelectronici;  
b. are un orbital monoelectronic;   d. are configuraţia 1s2 2s2 2p6. 
7. În urma reacţiei chimice dintre substanţa (C) şi substanţa (D): 
a. rezultă un precipitat;    c. se degajă un gaz galben verzui; 
b. nu se obţine apă;     d. se obţin săruri solubile. 
8. Pentru substanţa (E) este adevărată afirmația:  
a. este o moleculă polară;    c. reacţionează cu substanţa (C); 
b. este un lichid brun;    d. prezintă legătură dublă în moleculă. 
9. Dacă peste soluţia substanţei (B) se adaugă câteva picături de turnesol, soluţia se colorează în: 
a. albastru;      c. roşu; 
b. violet;      d. nu se colorează. 
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10. În 3 g din substanţa (E) se găsesc: 
a. 1,5 NA atomi;     c. 3 NA molecule;                                                           
b. 3 NA atomi;     d. 2 NA molecule;   

30 puncte     

Subiectul B.                                                                                                        
Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de 
ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de 
ordine al enunţului şi litera F. 
1. În reacţia de ionizare în soluţie apoasă, bazele tari formează ionul de hidroniu. 
2. Izotopii unui element chimic diferă prin numărul de neutroni. 
3. NaBr nu reacţionează cu clorul. 
4. În procesele de oxidare, valoarea numărului de oxidare a elementului chimic creşte. 
5. Apa are punctul de fierbere ridicat din cauza asociaţiilor intermoleculare formate prin legături covalente 
polare.           10 puncte     
 
SUBIECTUL al II-lea (25 de puncte) 
Subiectul C.           
1. Un atom al unui element chimic are cinci substraturi, iar pe ultimul substrat are 3 electroni. Ştiind că 
între numărul atomic Z şi numărul de masă A există relaţia matematică A=2Z+1, determinaţi numărul de 
masă A.              2 puncte 

2. a. Elementul X are 11 electroni de tip p. Notaţi configuraţia electronică a elementului. 
    b. Stabiliţi poziţia elementului X în Tabelul periodic (grupa şi perioada).    4 puncte                                        

3. a. Utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor, modelaţi procesul 
de ionizare a atomului de sulf. 
    b. Notaţi caracterul electrochimic al atomului de sulf.        3 puncte 

4. Modelaţi formarea legăturilor chimice în molecula de azot, utilizând simbolurile elementelor chimice şi  
puncte pentru reprezentarea electronilor.                                                                 2 puncte                                                                                                    

5. Calculaţi masa (grame) de apă care trebuie să se evapore din 400 g soluţie NaCl de concentraţie 
procentuală masică 20%, astfel încât concentraţia procentuală să devină 80%.   4 puncte 
Subiectul D.                                                                                                                         
1. Se dă reacţia de obţinere a clorului în laborator: 
            ....KMnO4 + ....HCl →....MnCl2 + ....KCl +....H2O + ....Cl2 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
b. Notaţi rolul permanganatului de potasiu (agent oxidant/agent reducător).   3 puncte 
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.   1 punct 

3. a. Indicaţi rolul punţii de sare din pila Daniel.                                                                 
    b. Să se calculeze masa de cupru care se obţine în urma reacţiei dintre zinc şi 125 grame soluţie CuSO4 
de concentraţie 80% dacă procesul are loc cu un randament de 70%.   6 puncte 

SUBIECTUL al III-lea (25 de puncte) 

Subiectul E.           
1. Calculaţi entalpia molară de formare standard a etanului , Δf H0 C2H6 (g), cunoscând următoarele 
constante termochimice: Δf H0 CO2(g) = -393,5 kj/ mol , Δf H0 H2O(l) = -285,8 kJ/ mol, şi reacţia: 
            C2H6 (g) + 7/2 O2(g)  →  2 CO2(g) + 3H2O(l) + 1559,7 kJ   3 puncte 
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2. Utilizând informaţiile de la punctul 1, calculaţi cantitatea de căldură care se degajă, dacă în urma 
reacţiei de ardere a etanului se obţin 176 grame de dioxid de carbon.   3 puncte  
3. Calculaţi cantitatea de apă care poate fi încălzită de la t1=500 C la t2=75 0 C ştiind că s-au utilizat pentru 
încălzire 890 kj rezultaţi prin arderea metanului.   3 puncte   

4. Aplicaţi legea lui Hess pentru a determina entalpia reacţiei reprezentată de ecuaţia termochimică 
2C(s) + 3H2(g)+ 1/2O2(g) = C2H5OH(l)  ΔrH 

0                                
în condiţii standard, în funcţie de entalpiile reacţiilor reprezentate de ecuaţiile termochimice: 

C2H5OH(l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l) ΔrH1
0

  
H2(g) + 1/2O2(g) = H2O(l)    ΔrH2 

0 

C(s) + O2(g) = CO2(g)     ΔrH3
0

                                       4 puncte   
5. Ordonaţi următoarele formule ale unor substanţe chimice în sensul descreşterii stabilităţii moleculelor: 
H2O(g), SO2(g), NO2(g). Se cunosc următoarele constante termochimice: 
Δf H0 H2O(g) = -241,6 kJ / mol, Δf H0 SO2(g) = -297 kJ / mol, Δf H0 NO(g) = 90,26 kJ / mol          2 puncte 
Subiectul F.                                                                                                                             
1. Notaţi formula chimică a acidului conjugat al amoniacului.   1 punct                            

2. Pentru reacţia de descompunere a pentaoxidului de diazot s-au înregistrat următoarele date 
experimentale, conform tabelului de mai jos: 
         2N2O5                  4NO2 + O2 

Timp (min) [N2O5] ( mol/l) v (mol/l min) 

0 2,33 1,36.10 -3 

184 c2 1,25·10-3 

Calculați concentrația molară c2 la momentul t = 184 min.       3 puncte                                                                                                                               

3. a. Calculaţi volumul ocupat de 440 grame dioxid de carbon CO2 la temperatura de 2270 C şi presiunea 
de 5 atm.  
    b. Calculaţi numărul de molecule care se găsesc în 2,24 litri de amoniac aflaţi în condiţii normale de 
temperatură şi presiune.   6 puncte                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
Numere atomice: H-1; C - 6; N-7; O-8; Na- 11; Mg-12;  S-16; Cl-17. 
Mase atomice: H- 1; C-12; N- 14; O- 16; Na-23; S- 32; Cl- 35,5; Br-80; Mg -24; Cu-64; Zn-65 . 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L· atm · mol-1·  K-1 

Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1 

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L· mol-1 

Căldura specifică a apei: capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d) 

Chimie anorganică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 
total acordat pentru lucrare. 
SUBIECTUL I                          (40 de puncte) 
Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai multe 
litere și nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 
Subiectul A.                                                     (30 de puncte)     
1. b; 2. c; 3. c; 4.b; 5.a; 6. d; 7. d; 8. c; 9.c; 10. b.                                           (10x3p) 
Subiectul B.                                                           (10 puncte)     
1. F; 2. A; 3. F; 4. A; 5. F                                                                                         (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea (25 de puncte) 
Subiectul C.          15 puncte     
1. Numărul atomic Z= 15  (1p),  numărul atomic A=31 (1p)     2 p 
2. a. Modelarea configuraţiei electronice       2 p 

  b. Stabilirea grupei şi a perioadei: grupa 17 (VII A) (1p), perioada 3 (1p)  2 p  
3. a. Modelarea procesului de ionizare a atomului de sulf, utilizând simbolul elementului chimic și 
puncte pentru reprezentarea electronilor       2 p 
    b. Notarea caracterului electrochimic al sulfului: caracter electronegativ                  1 p 
4. Modelarea procesului de formare a moleculei de azot utilizând simbolurile elementelor chimice și 
puncte pentru reprezentarea electronilor       2 p  
5. Raționament corect (3p), calcule (1p), m apă evaporată= 300 grame    4 p  
Subiectul D.          10 puncte     
1. a. Scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a clorului(1p) și de reducere a manganului(1 p)  
b. Notarea rolului permanganatului de potasiu: agent oxidant (1p)    3 p 
2. Notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției:  1 p 
        2 KMnO4 +   16 HCl → 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O + 5 Cl2 

3. a. Indicarea rolului punţii de sare        1 p 
    b. Raţionament corect (3p), calcule (2p), mCu = 28 grame     5 p 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                  (25 de puncte) 
Subiectul E.          15 puncte 
1. Raţionament corect (2p), calcule (1p), Δf H0 C2H6 (g) = - 84,7 kJ/mol   3 p 
2. Raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 3119,4kJ     3 p 
3. Raţionament corect (2p), calcule (1p), m = 8,51 kg     3 p 
4. Raţionament corect (3p), expresia entalpiei reacţiei (1p),     4 p  

ΔrH0= 2 ΔrH0
3  + 3 ΔrH0

2- ΔrH0
1 

5. Ordonarea în sensul descreşterii stabilităţii moleculelor     2 p  
          SO2(g), H2O(g), NO(g) 
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Subiectul F                                                                                                       10 puncte 
1. Notarea formulei chimice a acidului conjugat amoniacului: NH      1 p 

2. Raționament corect (2p), calcule (1p), c2 = 2,079 mol·L-1     3 p 
3. a. Raționament corect (2p), calcule (1p), V=82 L                            3 p 
    b. Raționament corect (2p), calcule (1p), număr molecule = 0,1·  6,022·1023      3 p 
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 Chimie organică 
Varianta 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
SUBIECTUL I          (40 de puncte)  
Subiectul A.  
Itemii de la 1 la 10 se referă la compuși organici ale căror formulele de structură, notate cu litere 
de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos:  

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.  
1. Despre compusul organic (A), este adevărat că:  
a. are denumirea 2-metil-3-butenă;    c. formula sa brută este identică cu a etenei;  
b. este omologul superior al izobutenei;    d. la adiția clorului, se aplică regula lui      
                                                                                             Markovnikov.  
2. Compușii care au în moleculă patru elemente organogene sunt:  
a. (C) și (F);       c. (D) și (F);  
b. (C) și (E);       d. (E) și (F).  
3. Compusul care are în moleculă 12 electroni neparticipanți la legături chimice, este:   
a. (D);        c. (E);  
b. (C);        d. (F).  
4. Este adevărat că:  
a. (E) este insolubil în apă;    c. (B) este izooctanul cu cifra octanică 100;  
b. (C) conține patru atomi de carbon cuaternari;  d. (F) este un alcool terţiar. 
5. Este o reacție de substituție:  
a. clorurarea fotochimică a compusului (B);   c. hidrogenarea catalitică a compusului (A);  
b. dehidrobromurarea compusului (D);    d. dehidrogenarea compusului (B). 
6. Este adevărat că:  
a. (C) se utilizează ca exploziv;     c. (E) nu prezintă atomi de carbon secundar;.  
b. (F) are punctul de fierbere mai mic decât etanolul; d. (D) prezintă un atom de carbon terțiar. 
7. Conțin în moleculă un atom de carbon asimetric: 
a. (B) și (F);      c. (D) și (E);  
b. (E) și (F);       d. (D) și (F).  
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8. Compusul (E): 
a. conține două grupe funcționale cu caracter acid;  c. este un aminoacid;  
b. formează la hidroliză doi α-aminoacizi d. este produsul unei reacții de  
cu activitate optică; condensare. 
9. În compusul (F) raportul masic este:  
a. C : H = 2 : 9;       c. C : O = 12 : 9;  
b. C : H = 9 : 2;      d. H : O = 6 : 1. 
10. Există aceeași masă de hidrogen în:  
a. 2 mol (C) și 1 mol (A);     c. 2 mol (B) și 1 mol (C); 
b. 2 mol (B) și 1 mol (F);     d. 1 mol (C) și 2 mol (F).   
                                                                   30 puncte 

Subiectul B. 
Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, 
numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de 
examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F 
1. Scăpările de gaz metan din conducte pot fi depistate ușor, deoarece metanul are miros neplăcut. 
2. Al doilea termen din seria omoloagă a alchinelor este propina. 
3. La oxidarea etanolului cu o soluție acidă de bicromat de potasiu soluția își modifică culoarea de 
la verde la portocaliu. 
4. Între un atom de carbon și un atom de azot se poate stabili o legătură covalentă simplă, dublă 
sau triplă. 
5. Boabele de porumb reprezintă o sursă naturală de amidon.    10 puncte 

SUBIECTUL al II-lea        (25 de puncte) 
Subiectul C. 
1. a. Determinați formula moleculară a hidrocarburii (A) cu catenă aciclică saturată, care are în 
moleculă 12 atomi de hidrogen. 
b. Scrieți formula de structură a hidrocarburii (A), știind că are în moleculă patru atomi de carbon 
primar.             3 puncte  

2. Scrieţi ecuaţia reacției de izomerizare a n-butanului, în prezența clorurii de aluminiu, la 50-100 ⁰C. 
2 puncte 

3. La izomerizarea a 290 g de n-butan s-a obținut un amestec gazos ce conține 4 mol de izobutan. 
Calculați randamentul reacției de izomerizare a n-butanului.      3 puncte 

4. Scrieți ecuațiile reacțiilor de hidrogenare a etenei și a propenei, în prezența nichelului.  4 puncte  
5. Un amestec de etenă, propan, propenă și hidrogen în raport molar 4 : 1 : 2 : 8 se trece peste un 
catalizator de nichel, sub presiune și la temperatură ridicată.  
Calculați raportul dintre numărul de moli de substanțe din amestecul inițial și numărul de moli de 
substanțe din amestecul final.          3 puncte 

Subiectul D. 
1. Nitrobenzenul se foloseşte în industria parfumurilor, datorită mirosului său de migdale amare. 
Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a nitrobenzenului şi 1,3-dinitrobenzenului din benzen și 
amestec sulfonitric. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.    4 puncte  
2. În procesul de nitrare a benzenului se formează un amestec organic de reacție ce conţine 312 g de 
benzen nereacţionat, alături de nitrobenzen și 1,3-dinitrobenzen în raport molar 5 : 1.  
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Calculaţi masa de benzen introdusă în procesul de nitrare, exprimată în grame, necesară obţinerii a 
1845 g de nitrobenzen.            4 puncte 

3. Notați două proprietăți fizice ale naftalinei, în condiții standard.     2 puncte 

SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Se consideră schema de transformări: 

                  

Scrieți ecuațiile reacțiilor corespunzătoare schemei de transformări, stiind că (A) și (B) sunt compuși 
organici.            4 puncte 
2. Extras din coaja de salcie, acidul salicilic se utilizează în scop medicinal. Scrieți ecuația reacției de 
esterificare a acidului salicilic cu anhidridă acetică, în mediu acid, utilizând formule de structură. 
             2 puncte 
3. Determinaţi masa de acid acetilsalicilic, exprimată în grame, ce se obţine din 414 g de acid 
salicilic, dacă randamentul reacţiei de esterificare este 80%, iar în procesul de separare a cristalelor 
de acid acetilsalicilic au loc pierderi de 10%, procente de masă.    4 puncte 
4. Notați două utilizări ale glicerinei.        2 punct 

5. Un săpun de sodiu are formula de structură CH3 – (CH2)n – CH = CH – (CH2)n+2–COO-Na+ și 
conţine 44 de atomi în partea hidrofobă. Determinaţi numărul atomilor de carbon din formula de 
structură a săpunului.          3 puncte 
Subiectul F 
1. Un α-aminoacid monoaminomonocarboxilic (A) formează prin condensare o dipeptidă simplă (P), 
care conține 23 de atomi în moleculă. 
a. Determinați formula moleculară a aminoacidului (A), știind că nu conține alte grupe funcționale în 
moleculă. 
b. Scrieți formula de structură a aminoacidului (A). 
c. Notați denumirea științifică (I.U.P.A.C) a aminoacidului (A).    4 puncte 

2. Un amestec de glucoză și fructoză cu masa 90 g se dizolvă în 310 g apă, obținându-se soluția (S). 
100 g din soluția (S) se tratează cu soluție de reactiv Tollens , în exces, obținându-se 5,4 g de argint. 
Determinați raportul molar glucoză:fructoză din soluția (S).     5 puncte 

3. Un compus organic are formula de structură:  
 

 

 

 

          
Notați numărul de atomi de carbon asimetrici.       1 punct 

 

 

Numere atomice: N-7; O-8; Br-35. 
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Br-80; Ag-108.  
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1 
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 Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 

 Proba E. d)  

 Chimie organică  
 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 1 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I          (40 de puncte) 

Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai 
multe litere și nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 
Subiectul A           30 puncte  
1. c; 2. b; 3. d; 4. c; 5. a; 6. a; 7. c; 8. d; 9. b; 10. a.     (10x3p)  
Subiectul B           10 puncte  
1. F; 2. A; 3. F; 4. A; 5. A .         (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea         (25 de puncte)  
Subiectul C           15 puncte 

1. a. raționament corect (1p); calcule (1p); formula moleculară a hidrocarburii (A): C5H12 2p  
    b. formula de structură a hidrocarburii (A): 2,2-dimetilpropan    1p 
2. scrierea ecuaţiei reacției de izomerizare a n-butanului     2p 
3. raționament corect (2p), calcule (1p) , η = 80%      3p 
4. scrierea ecuaţiilor reacțiilor de hidrogenare a etenei și a propenei, în prezența nichelului 4p 

5. raționament corect (2p), calcule (1p),       3p 

Subiectul D          10 puncte 

1. scrierea ecuaţiilor reacţiilor de obţinere a nitrobenzenului şi 1,3-dinitrobenzenului din benzen și 
amestec sulfonitric, utilizând formule de structură pentru compușii organici -pentru scrierea corectă  
a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (2x1p), pentru notarea coeficienților 
stoechiometrici ai ecuației reacției (2x1p)              4p 

2. raționament corect (3p), calcule (1p) , mbenzen = 1716 g     4p 
3. notarea oricăror două proprietăți fizice ale naftalinei, în condiții standard   2p 
SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 

1. scrierea ecuaţiilor reacţiilor corespunzătoare schemei de transformări- pentru scrierea corectă a 
formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (2x1p), pentru notarea coeficienților 
stoechiometrici ai ecuației reacției (2x1p)              4p 

2. scrierea ecuației reacției de esterificare a acidului salicilic cu anhidridă acetică, în mediu acid, 
utilizând formule de structură pentru compușii organici      2p 

3. raționament corect (3p), calcule (1p) , m(acid acetilsalicilic) = 388,8 g   4p 

4. notarea oricăror două utilizări ale glicerinei       2p 

5. raționament corect (2p), calcule (1p), săpunul conține 16 atomi de C   3p 
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Subiectul F           10 puncte 

1. a. raționament corect (1p), calcule (1p), formula moleculară a aminoacidului : C3H7NO2 2p 

    b. scrierea formulei de structură a aminoacidului      1p 

    c. denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a aminoacidului: acid 2-aminopropanoic  1p 

2. scrierea ecuației reacției de oxidare a glucozei cu reactiv Tollens (2p), raționament corect (2p), 
calcule (1p) , n (glucoză) : n (fructoză) = 1 : 4       5p 

3. notarea numărului de atomi de carbon asimetrici : 2      1p 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional , februarie 2022 
Proba E. d)  

Chimie organică 
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
SUBIECTUL I         (40 de puncte) 
Subiectul A. 
Itemii de la 1 la 10 se referă la formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu literele de la 
(A) la (F), prezentate mai jos: 

Pentru fiecare item, notați pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera 
corespunzătoare răspunsului corect. 
1. Este o hidrocarbură aromatică: 
a. (A);       c. (E); 
b. (B);       d.(F). 
2. Compusul (C) are formula brută: 
a. (CH3)n;       c. (C2H2)n; 
b. (CH2)n;       d.(CH)n. 
3. Compusul care conține un atom de carbon cuaternar este: 
a. (A)       c. (C); 
b. (B)       d.( F). 
4. Compusul (D): 
a. este un lichid volatil, inflamabil, incolor;  c. este un lichid incolor cu miros iritant; 
b. este un lichid siropos, incolor, dulce;   d. este un compus incolor, cristalin. 
5. Prin oxidarea substanței (F) cu reactiv Tollens se obțin: 
a. acid gluconic, oxid cupric, apă;   c. acid glucuronic, oxid cupric, apă; 
b. acid gluconic, argint, amoniac, apă;   d. acid glucuronic, oxid cupric, apă. 
6. Prin adiția HCl la compusul (B), în raport molar 2:1 se obține majoritar: 
a. 1,1-dicloro-3-metilbutan;    c. 2,2-dicloro-3-metilbutan ; 
b. 1,2-dicloro-3-metilbutan;    d. 2-metil-3,3-diclorobutan. 
7. Compusul (F) are în moleculă un număr de electroni neparticipanți la legături chimice egal cu: 
a. 12;       c. 24; 
b. 18;       d. 10. 
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8. Cantitatea de acid acetic obținută prin fermentația acetică a 300 g soluție de substanță (D) de 
concentrație 46%, este de: 
a. 360 g;       c. 1 mol; 
b. 2 mol;       d. 3 mol. 
9. Prin nitrarea totală a compusului (E) se obține un compus care conține în procente masice: 
a. 18,50 %N; 42,29 %O;     c. 10,21 %N; 23,35 %O ; 
b.18,50 %N; 23,35 %O;     d.10,21 %N; 42,29 %O. 
10. Compusul (A) are în moleculă un număr de legături sigma egal cu: 
a. 4 ;       c. 12; 
b. 16;       d. 1.    30 puncte 
Subiectul B. 
Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de examen, numărul 
de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals, scrieți pe foaia de examen, 
numărul de ordine al enunțului și litera F. 
1. Numărul izomerilor corespunzători formulei moleculare C6H14  este 5. 
2. La oxidarea etanolului cu o soluție acidă de bicromat de potasiu soluția își modifică culoarea de la 
verde la portocaliu. 
3. Zaharoza este o dizaharidă cu formula moleculară C12H22O11. 
4. În structura unui amfion se află grupele: −COOH şi –NH2 .. 
5. Numărul atomilor de oxigen din molecula acidului salicilic este 4.   10 puncte 

SUBIECTUL al II-lea         (25 de puncte) 
Subiectul C. 
1. În tabel sunt notate valorile temperaturilor de fierbere, la presiune atmosferică, a două alchene. 

Hidrocarbura 1-butena propena 

Temperatura de fierbere -6,5oC -47,7oC 

Prezentați un argument prin care să explicați diferența dintre temperaturile de fierbere ale celor două 
hidrocarburi.           2 puncte 
2. Scrieți ecuațiile reacțiilor corespunzătoare transformărilor: 
       n-butan   → etenă →  polietenă       4 puncte 
3. Determinați masa de polietenă, exprimată în kilograme, obținută din 2240 kg de etenă, la un 
randament al reacției de 80%.         2 puncte 
4. a. Prin adiţia acidului bromhidric la o alchină (A) se obţine un compus dibromurat, care are raportul 
masic C : Br = 3 : 8. Determinaţi formula moleculară a alchinei (A).     3 puncte 
    b. Etanalul se obține prin reacția acetilenei cu apa, în prezență de acid sulfuric și săruri de mercur. 
Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a etanalului din acetilenă. Utilizați formulele de structură pentru 
compușii organici.           2 puncte 
5. Reacția de ardere a alcanilor stă la baza utilizării acestora drept combustibili. Scrieți ecuația reacției 
de ardere a propanului.          2 puncte 
Subiectul D. 
1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de alchilare a benzenului cu propena, în prezența clorurii de aluminiu 
umede, pentru a obţine 1,4-diizopropilbenzen, respectiv izopropilbenzen, utilizând formule de structură. 
             4 puncte 
2. Se supun alchilării cu propenă 7800 kg de benzen şi se obține un amestec de 1,4-diizopropilbenzen, 
izopropilbenzen și benzen nereacționat. La finalul reacţiei rămân 20 kmoli de benzen nereacţionat, iar  
1,4-diizopropilbenzenul și izopropilbenzenul sunt în raport molar 1 : 3. Calculaţi volumul de propenă 
utilizat la alchilarea benzenului, exprimat în metri cubi, măsurat în condiții normale de temperatură și  
de presiune.           4 puncte 

3. Notaţi două proprietăți fizice ale naftalinei, în condiții standard.    2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea         (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Glicerina este folosită atât în medicină, dar și la fabricarea explozivilor sau la prepararea lichidelor 
antigel.  
Prin dizolvarea în apă a 11 kg de glicerină se obține un lichid antigel de concentrație 20% și densitate  
ρ = 1,1 g/mL. Calculați volumul de lichid antigel preparat, exprimat în litri.   3 puncte  
2. Explicaţi formarea amestecului omogen glicerină-apă pe baza unei particularităţi de structură a 
glicerinei.            2 puncte 

3. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre acidul acetic și zinc.      2 puncte 
4. Determinaţi masa de zinc, de puritate 75%, exprimată în grame, care reacţionează cu acidul acetic din 
40 g de soluţie de concentraţie procentuală masică 45%.     3 puncte 
5. Un mol de gliceridă G care prezintă atom de carbon asimetric, consumă pentru hidrogenarea totală 
19,68 L hidrogen măsurat la 87oC și 3 atm, iar în urma reacției se obține tristearină. 
a. Determinați formula de structură a gliceridei. 
b. Precizați denumirea gliceridei și notați numărul grupărilor metilen din structura acesteia. 
             5 puncte 

Subiectul F. 
1. În urma reacţiei de condensare dintre valină şi un aminoacid monoaminomonocarboxilic (A) rezultă o 
dipeptidă mixtă cu masa molară M = 174 g/mol.  
a. Determinaţi formula moleculară a aminoacidului (A). 
b. Scrieți ecuația reacției de condensare a serinei pentru a obține o dipeptidă simplă.   5 puncte 
2. Un sortiment de pâine conţine 75% amidon şi 12% proteine alături de alţi compuşi organici şi 
anorganici.  
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză enzimatică totală a amidonului. 
b. Calculaţi cantitatea de energie produsă prin metabolizarea a 360 g de pâine cu 75% amidon (procente 
masice) ştiind că 1 g de glucoză furnizează 15,8 kJ.      4 puncte 

3. Notați numărul de izomeri optici ai 2-butanolului.      1 punct 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numere atomice: O-8 
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Br- 80, Zn-65. 
Volumul molar(condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1. 
Constanta universală a gazului ideal: R = 0,0821 litri ·  atm / mol ·  K 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 
Proba E. d) Chimie organică  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 2 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I         (40 de puncte) 
Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai multe litere 
și nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 
Subiectul A           30 puncte 
1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b; 6. c; 7. c; 8. d; 9. a; 10. b.     (10x3p)  
Subiectul B          10 puncte 
1. A; 2. F; 3. A; 4. F; 5. F.         (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea        (25 de puncte) 
Subiectul C          15 puncte 
1. prezentarea argumentului care justifică variația temperaturilor de fierbere ale alchenelor: 
temperatura de fierbere a alchenelor crește odată cu numărul atomilor de carbon  2p 
2. scrierea ecuațiilor reacțiilor corespunzătoare transformărilor     4p 
3. raționament corect (1p), calcule (1p), m(polietenă) = 1792 kg    2p 
4. a. raționament corect (2p), calcule (1p), formula moleculară:C5H8    3p 
    b.scrierea ecuației reacției dintre acetilenă și apă      2p 
5. scrierea ecuației reacției de ardere a propanului      2p 

Subiectul D          10 puncte 
1. scrierea ecuațiilor reacțiilor de alchilare a benzenului cu propena, în prezența clorurii de 
aluminiu umede, pentru a obţine 1,4-diizopropilbenzen, respectiv izopropilbenzen  4p 
2. raționament corect (3p), calcule (1p), V(propenă) = 2240m3     4p 
3. notarea  a două  proprietăți fizice ale naftalinei      2p 

SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 
1. raționament corect (2p), calcule (1p),V(glicerină) = 50L     3p 
2. explicarea formării amestecului omogen glicerină-apă pe baza unei particularităţi de structură 
a glicerinei.           2p 
3. scrierea ecuației reacției dintre zinc și acid acetic      2p 
4. raționament corect (2p), calcule (1p), m(zinc) = 13g      3p 
5. a. raționament corect (2p), calcule (1p), n(hidrogen) = 2 mol    3p 
    b. denumirea trigliceridei:dioleostearină(1p); grupe metilen: 46 (1p)   2p 

Subiectul F          10 puncte 
1. a. raționament corect (2p), calcule (1p), formula moleculară: C2H5NO2                            3p 
    b. scrierea ecuației reacției de condensare a serinei       2p  
2. a. scrierea ecuației reacției de hidroliză enzimatică totală a amidonului                             2p 
    b.raționament corect (1p), calcule (1p), cantitatea de energie: 4740 kJ                            2p 
3. notarea numărul de izomeri optici ai 2-butanolului: 2                              1p 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional , februarie 2022 
Proba E. d) 

 Chimie organică 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
SUBIECTUL I         (40 de puncte) 

Subiectul A. 
Itemii de la 1 la 10 se referă la formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu literele 
de la (A) la (F), prezentate mai jos: 

1. Compușii care conțin în moleculă grupări funcționale trivalente sunt: 
a. (A) și (D) ;      c. (C) și (F) ; 
b. (D) și (F) ;       d. (E) și (F) . 
2. În condiții standard, sunt lichide substanțele: 
a. (B) și (C) ;       c. (D) și (E); 
b. (E) și (F) ;       d. (F) și (D). 
3. Compusul organic (F) : 
a. conține un atom de carbon cuaternar;    c. are caracter amfoter; 
b. are punctul de topire mai mic decât al apei;   d. este insolubil în apă. 
4. Conțin în moleculă 12 electroni neparticipanți: 
a. (A) și (B) ;       c. (E) și (F) ; 
b. (C) și (D) ;       d. (B) și (E). 
5. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 
a. (A), (C) și (E) ;       c. (C) , (E) și (F) ; 
b. (A), (B) și (D);      d. (D) , E) și (F). 
6. Conțin în moleculă atomi de carbon terțiari: 
a. (A), (B) și (D) ;      c. (D), (E) și (F) ; 
b. (A), (C) și (E) ;      d. (C), (E) și (F). 
7. Compusul organic (D) : 
a. este utilizat pentru obținerea aspirinei;   c. conține numai legături simple sigma; 
b. are caracter bazic;       d. este un aminoacid. 
 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

 Simulare județeană-Probă scrisă la chimie organică 
 

Pagina 2din 3                                   Varianta 3 
 

8. Despre compusul organic (C) este adevărată afirmația: 
a. este o substanță solidă, cristalină;    c. prin nitrare conduce la un nitroderivat; 
b. este insolubil în apă;     d. prin nitrare se obține nitroglicerina, 
        folosită ca medicament în bolile de inimă. 
9. Prin adiția HCl la compusul (A) , în raport molar de 2: 1, se obține majoritar: 
a. 1,2-dicloropropan;     c. 1,1-dicloropropan; 
b. dicloropropenă       d. 2,2-dicloropropan. 
10. Compușii (B) și (C) au în comun următoarele proprietăți: 
a. se dizolvă în apă;      c. sunt molecule polare;  
b. reacționează cu HN03 în raport molar de 1:3; d. formează legături de hidrogen 

intermoleculare. 
30 puncte 

Subiectul B 

Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de examen, 
numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals scrieți, pe foaia de 
examen, numărul de ordine al enunțului si litera F. 
1. Arderea hidrocarburilor este o reacție exotermă. 
2. Carbidul este o substanță solidă, ionică. 
3. Celuloza se dizolvă în [Cu(NH3)2]Cl. 
4. Fructoza are caracter reducător.  
5. Acrilonitrilul este un polimer.        10 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea         (25 de puncte) 
Subiectul C. 
1. Scrieți formula de structură și denumirea științifică IUPAC a alchenei care conține în moleculă un 
atom de carbon cuaternar și 12 legături covalente.      1 punct 

2. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice de ardere a propanului și a propenei.   4 puncte 
3. Un volum de 30 mL amestec de propan și propenă consumă 700 mL aer, cu 20% O2 (procente de 
volum) în reacția de ardere (volume măsurate în condiții normale).  
Determinați prin calcul raportul molar propan : propenă din amestecul inițial.             3 puncte 
4. Un amestec gazos de etan, etenă și acetilenă se barbotează printr-o soluție de brom.  
Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice.        4 puncte  

5. Se polimerizează 500 Kg acetat de vinil de puritate 90%. Calculați masa de poliacetat de vinil care 
se poate obține în condițiile unui randament de 80%.                3 puncte 

Subiectul D. 

1. Scrieți ecuațiile reacțiilor de clorurare fotochimică a toluenului, pentru obținerea clorurii de benzil 
și a clorurii de benziliden, utilizând formule de structură.     4 puncte 

2. a. Scrieți ecuația reacției chimice de alchilare a benzenului cu propenă, în prezența catalizatorului 
de clorură de aluminiu umedă, utilizând formule de structură.                                                     2 puncte                  

    b. Calculați volumul de propenă de puritate 80% exprimat în m3 (condiții normale) necesar 
alchilării benzenului dacă s-au obținut 240 Kg izopropilbenzen.    3 puncte 
2. Notați o utilizare a etenei.         1 punct 
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SUBIECTUL al III-lea         (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Se consideră următoarele transformări: 

             
A 

fermentație acetică
(reacția 1)

CH
3
-COOH

+  A

(reacția 2)
B

 
Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice corespunzătoare schemei de transformări, știind că A și B sunt 
compuși organici, utilizând formule de structură.      4 puncte 

2. Scrieți ecuația  reacției chimice de obținere a trinitratului de glicerină din glicerină și amestec 
sulfonitric.                                                                                                                                  2 puncte 
3. Calculează masa de amestec sulfonitric exprimată în Kg, necesară nitrării a 10 mol glicerină știind 
că raportul molar între HNO3 și H2SO4 este de 1:2.  Pentru prepararea amestecului sulfonitric se 
folosește o soluție de HNO3 de concentrație 63% și o soluție de H2SO4 de concentrație 98%, iar 
acidul azotic se consumă total.         4 puncte 

4. Scrieți ecuația reacției de hidrogenare catalitică a trioleinei.     2 puncte 

5. Un detergent alchilarilsulfonic are formula generală: 

                       
n

CH3 CH2 CH2 SO
3
Na

 
Calculați numărul de atomi de carbon din molecula detergentului dacă conținutul masic de sulf este 
10% .            3 puncte 
Subiectul F 

1. Scrieți ecuația reacției de condensare a glicinei cu alanil-valina, pentru obținerea tetrapeptidei 
glicil-alanil-valil-glicinei, folosind formule de structură.     2 puncte 

2. Se supun hidrolizei totale enzimatice 1,62 Kg amidon, iar produsul organic rezultat este supus 
reacției de oxidare cu reactiv Fehling.  
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice.        4 puncte 
b. Determinați prin calcul masa de precipitat roșu-cărămiziu (exprimată în Kg) depusă în urma 
reacției chimice de oxidare, dacă randamentul întregului proces este de 75%.   3 puncte 

3. Notați numărul de stereoizomeri pentru molecula 2-bromobutanului .   1 punct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numere atomice: N-7; O-8. 
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S-32; Cu-64; Na-23. 
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1. 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Februarie 2022 

Proba E. d)  

Chimie organică  
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  

Varianta 3 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor 

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I         (40 de puncte) 

Pentru itemii acestui subiect, în situația în care, candidatul scrie numărul itemului însoțit de mai 
multe litere și nu de o singură literă, așa cum prevede cerința, se acordă 0 puncte. 
Subiectul A           30 puncte  
1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. d; 6. a; 7. a; 8. d; 9. d; 10. b.     (10x3p)  
Subiectul B           10 puncte  
1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. F.         (5x2p) 
 

SUBIECTUL al II-lea         (25 de puncte)  
Subiectul C           15 puncte 

1. scrierea formulei de structură a hidrocarburii identificate : 2-metilpropenă   1p 

2. scrierea ecuațiilor reacțiilor de ardere(2x2p)           4p 

3. raționament corect (2p), calcule (1p), propan:propenă = 1:2     3p 

4. scrierea ecuațiilor reacțiilor de bromurare ale etenei și acetilenei(2x2p)        4p 

5. raționament corect (2p), calcule (1p), mpoliacetat de vinil = 360 Kg     3p 

Subiectul D          10 puncte 

1. scrierea ecuațiilor reacțiilor de clorurare fotochimică a toluenului(2x2p)        4p 

2. a. scrierea ecuației reacției de alchilare  a benzenului cu propenă    2p 
    b. raționament corect (2p); calcule (1p), V (propenă) = 56 m3     3p 
3. notarea unei utilizări a etenei         1p 
 

SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 

1. scrierea ecuaţiilor reacţiilor, conform schemei, pentru obţinerea compusului (A) : etanol şi a 
compusului (B) : acetat de etil (2x2p)             4p 
2. scrierea ecuației reacției de obținere a trinitratului de glicerină    2p 
3. raţionament corect (3p), calcule (1p), m(amestec sulfonitric) = 9Kg    4p 
4. scrierea ecuației reacției de hidrogenare catalitică a trioleinei    2p 

5. determinarea nr.atomi de carbon din molecula detergentului=16  
   raţionament corect (2p), calcule (1p)                                                        3p 
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Subiectul F          10 puncte 

1. scrierea ecuației reacției de condensare, utilizând formule de structură pentru compușii 
organici - pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție 
(1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p)        2p 

2. a. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice(2x2p)           4p 
    b. raționament corect (2p), calcule (1p), m Cu2O = 1,08 Kg    3p 
3. notarea nr. de stereoizomeri ai 2-bromobutanului =2                               1p 

 

 

 

 



 

 

 
Ministerul Educației – Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

Examenul național de bacalaureat 2022 
          Proba E. d) 

                                                                                      Geografie                                                 

                                                                                                                                                       VARIANTA 1 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar  

• Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                   (30 puncte) 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu 
numere. 

A. Precizați: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera E;  
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11.                                                                 4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul Minsk este capitala statului marcat, pe harta de mai sus, cu litera ............... 
2. Orașul-capitală marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 12 este străbătut de fluviul ............... 
3. Statul al cărui oraş-capitală este marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 13 se numește ..............  

                                                                                                                                                            6 puncte 



 

 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 
jos: 
1. Munții Balcani se află pe teritoriul statului  marcat, pe harta de mai sus, cu litera: 
    a. A         b. D           c. E            d. J                                                                                                   2 puncte 

2. Are ieșire la Marea Egee statul marcat, pe harta de mai sus, cu litera: 
    a. A          b. C          c. H            d. I                                                                                                   2 puncte 

3. Capitala Cehiei este orașul marcat, pe harta de mai sus, cu numărul: 
    a. 5           b. 7           c. 10          d. 14                                                                                                  2 puncte 

4.  Fluviul care traversează oraşul-capitală marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 15 este: 
    a. Dunăre      b. Vistula      c. Sena        d. Tamisa.                                                                             2 puncte 

5. Vegetația mediteraneană (maquis) se întâlnește în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
     a. A         b. B         c. F           d. G.                                                                                                  2 puncte   

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta de mai sus, cu litera D şi clima statului marcat, 
pe harta de mai sus, cu litera H.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/ 
iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 
care sunt marcate pe hartă.                                                                                                                        6 puncte 

E. Prezentați o cauză care explică: 
1. lungimea redusă a râurilor din Peninsula Scandinavă; 
2. prezența vegetației de stepă în Ucraina.                                                                                              4 puncte 

  
SUBIECTUL al II -lea                                                                                                                      (30 puncte) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief (sau subunităţi ale 
acestora) cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi orașe cu numere de la 7 la 12. 



 

 

 
A. Precizați: 
1. numele oraşului marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 9; 
2. numele râului marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 1.                                                                  4 puncte 

B.  Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe harta de mai sus, cu litera C este limitată la nord de râul................ 
2. Orașul-reședință marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 11 se numește.............................. 
3. Fier și cărbune se exploatează din  unitatea de relief marcată, pe harta de mai sus, cu litera …… 

                                                                                                                                              6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 
jos: 
1. O câmpie în formare este unitatea de relief marcată, pe harta de mai sus, cu litera: 
    a. A  b. F      c. G             d. H.                                                                                          2 puncte 

2. Orașul Zalău este localizat în unitatea de relief marcată, pe harta de mai sus, cu litera: 
    a. B             b. D          c. F             d. G.                                                                                             2 puncte 

3.  Râul, marcat, pe harta de mai sus, cu numărul 3 este afluentul: 
    a. Argeșului         b. Dunării         c. Ialomiței           d. Tisei                                                           2 puncte 
 

4. În unitatea de relief marcată, pe harta de mai sus, cu litera F pătrund influenţe climatice: 
a. mediteraneene       b. de ariditate        c. pontice         d. scandinavo-baltice.                                2 puncte 

5.  Râul, marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate orașul: 
     a. Arad         b. Bistrița       c. Oradea        d. Satu Mare                                                                    2 puncte  

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe harta de mai sus, cu litera D şi relieful unităţii 
marcate, pe harta de mai sus, cu litera F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare,categorii/tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, trepte de relief, gradul de fragmentare, 
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă                                                                                   6 puncte 

 
E. Prezentați doi factori care explică diversitatea biogeografică pe teritoriul României.                       4 puncte 

   
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                     (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă debitul a şase afluenţi ai 
Dunării  
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A. Precizați: 
       1. afluentul cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia; 
       2. afluentul cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia.                                                                     4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 
jos: 
1. Un afluent al râului Siret este: 

a. Bistrița        b. Jiu         c. Mureș         d. Prut 

2. Un factor care influențează variația debitelor râurilor este:  
     a. lungimea      b. cantitatea de precipitaţii      c. apele subterane      d. circulaţia generală a maselor de aer 
3. Râul Tisa izorăște de pe teritoriul statului numit:  

  a. Ucraina         b. Ungaria       c. România        d. Bulgaria                                                              6 puncte 

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 
1. numele a două state vecine; 
2. numele a două unități de relief; 
3. numele a două ape curgătoare; 
4. tipul de climă 
5. un tip de vegetație; 
6. o clasă/tip de sol; 
7. orașul-capitală.                                                                                                                         10 puncte                                 

  
D. În tabelul de mai jos sunt notate temperaturi medii lunare înregistrate în două state europene: 

 I F M A M I I A S O N D 

Dublin 5.1 5 6.2 7.8 10.4 13.3 15 14.7 13 10.6 7.1 6 

Roma 7.5 8.5 11.3 14.6 18.4 22.8 25.6 25.2 22.2 17.2 12.5 8.7 

1. Calculaţi amplitudinea termică pentru fiecare oraş menţionat în tabel; 
2. Precizaţi o cauză a diferenţei de temperatură în luna iulie în cele două orașe; 
3. Precizaţi tipul de climă specific fiecărui oraş.                                                                            6 puncte 

                                                   
E. Precizați două resurse energetice și pentru fiecare resursă, câte un stat european unde se exploatează.                   
                                                                                                                                                                4 puncte 
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Examenul național de bacalaureat 2022 
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  BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - VARIANTA 1 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările 

din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 

• Se punctează orice 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total 

acordat pentru lucrare. 

                         
SUBIECTUL I :                                                                                                                       (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 
             1. E – Slovacia;                 2. 11 - Vilnius                                                 Total (1+2) = 4 puncte 
 
B.   Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
              1. B;         2. Nipru;      3. Suedia.                                                          Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C.   Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
           1. d;        2. c;       3. b;       4. b;       5. c                                  Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D.  Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Belgiei (D) şi clima Greciei (H). 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 
frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.  

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru prezentarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 

care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. De exemplu, în situația în care candidatul 
precizează, „În statul marcat, pe hartă, cu litera H se înregistrează precipitații mai reduse cantitativ 
comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera D, unde precipitațiile sunt mai bogate”, dar nu precizează 
concret valoarea precipitațiilor, se acordă 1p.  
 
E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parțial corect se acordă punctaj intermediar 
(1p).                         
     2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parțial corect se acordă punctaj intermediar 
(1p)                                                                                                                                          Total 4 puncte 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (30 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
              1.  9 – Oradea;      2. 1 – Buzău;                                                  Total (1+2) = 4 puncte 

 

B.  Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
             1. Mureș;   2. Alexandria;    3. D                                                         Total (1+2+3) = 6 puncte 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
    1. a;       2. d;       3. d;        4. d;     5. d.                                               Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
                                                                                                                        
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Munților Banatului (D)  şi relieful 
Podișului Sucevei (F).  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 

categorii/tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea 

culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.  

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief. Se poate face referire la unităţile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de 
exemplu, „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D înregistrează altitudini mai mari comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p.  

Total (1+2+3) = 6 puncte 

 

E. 1. Se acordă câte 2p  pentru fiecare dintre cei doi factori care explică diversitatea biogeografică pe teritoriul  
României, corect prezentați. Pentru enumerare sau răspunsuri parțiale se acordă câte 1 punct. 

                                                                                                                                                       Total 4 puncte 

                                                                                                                   
SUBIECTUL al III-lea:                                                                                                          (30 puncte) 

A.  Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect:  
1. Sava -1p; se punctează orice valoare a debitului cuprinsă între 1410 mc – 1500 mc -1p; 
2. Olt -1p; se punctează orice valoare a debitului cuprinsă între 150 mc și 190 mc - 1p. 

    Total (1+2) = 4 puncte 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

    1. a;      2. b.;       3. a.                                                                                 Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Pentru Republica Moldova - se acordă câte 1p pentru fiecare element corect precizat: 
1. două state vecine – 2p; 
2. două unități de relief – 2p; 
3. două ape curgătoare – 2p; 
4. tipul de climă – 1p; 
5. un tip de vegetație – 1p; 
6. o clasă/tip de sol – 1p; 

7. orașul-capitală – 1p;                                                                                  Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte                               
 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Dublin 10oC – 1p;    Roma 18,1oC – 1p; 
2. Se acordă  2p pentru oricare cauză corect precizată. 
3. Roma – climat mediteranean –1p;    Dublin – climat temperat-oceanic –1p. 

                                                                                            Total (1+2+3) = 6 puncte 



 

 

 
E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare dintre cele două resurse energetice și cate 1p  pentru fiecare dintre cele 
două state care le exploatează.                                          

Total 4 puncte 
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Examenul național de bacalaureat 2022 
          Proba E. d) 

                                                                                      Geografie                                                 

                              

VARIANTA 2 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar  

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                                   (30 puncte) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe- capitală cu 
numere. 

A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4;                                                                  4 puncte 

 



 

 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul Berna este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește ... 
3. Orașul-capitală Atena este marcat, pe hartă, cu numărul ...                                                                   6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 
jos: 
1. Statul cu cel mai mare număr de imigranți are capitala  marcată, pe hartă, cu cifra : 
        a. 4           b. 10          c. 13               d. 15                                                                                          2 puncte        
2. Clima temperat-oceanică este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 
        a. C          b. D           c. E                 d. H                                                                                           2 puncte         
3. Cărbuni, petrol și gaze naturale se exploatează de pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe 
hartă, cu numărul: 
        a. 2          b. 6           c. 7            d. 9                                                                                                  2 puncte 

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se  numește: 
        a. Irlanda       b. Italia           c. Portugalia           d. Spania                                                               2 puncte    
5. Munţii Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
        a. A             b. B            c. F             d. H                                                                                          2 puncte        

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E şi clima statului marcat, pe hartă, cu 
litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 
frecvență ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 
care sunt marcate pe hartă.                                                                                                                      6 puncte 

E. Precizaţi:  
1. o cauză a prezenţei vulcanilor activi în statul marcat, pe hartă cu litera J. 
2. un exemplu de vulcan activ, din această țară.                                                                                        4 puncte    
                                                                                                                                                                                   
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                          (30 puncte)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu 
numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 8.                                                                                      4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte ... 
2. Orașul Botoșani este situat în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ...                                                                             6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 
jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 străbate orașul: 
a. Arad               b. Deva             c. Reșița                   d. Timișoara                                                         2 puncte       

2. Minereuri complexe se găsesc  în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. D            b. E              c. F               d. G                                                                                               2 puncte              

3. Lacuri glaciare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. C            b. E               c. F              d. H                                                                                                2 puncte              

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului: 
a. Alba            b. Baia Mare           c. Bihor                 d. Sălaj                                                                  2 puncte                 

5. Relief vulcanic apare în unitatea marcată, pe hartă cu litera: 
a. D                 b. E              c. F                d. G                                                                                          2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, 
cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 
categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri 

genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale 
reliefului.  

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unitățile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.                                                                                 6 puncte 

E. Precizați: 
1. o cauză care explică densitatea redusă a populației în Munții Carpați. 
2. o cauză care determină diferența de precipitații dintre vestul și estul României.                                  4 puncte  
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SUBIECTUL  al III-lea                                                                                                                         (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluţia debitului Dunării la 
Regensburg.                                                                            Sursa: http://www.forum.ebacalaureat.ro 

 

A. Precizaţi: 
1. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia; 
2. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia.                                                                                       4 puncte 

B. Precizaţi: 
1. două luni cu valori ale debitelor cuprinse între 2500 și 3000 mc/s; 
2. anotimpul cu valorile debitelor cele mai reduse; 
3. o cauză care determină debitele ridicate din lunile mai, iunie, iulie.                                                     6 puncte 

C. Pentru Ucraina, precizaţi: 
1. numele a două unităţi de relief; 
2. numele unei mări la care are ieșire; 
3. numele unui curs de apă; 
4. un tip de climă; 
5. un tip de vegetație corelat cu o clasă/tip de sol; 
6. două resurse de subsol; 
7.  numele unui oraș.                                                                                                                                10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă rata natalității și a mortalității în două state europene (2012).  
                                                                                                       Sursa: Eurostat                                                                  

Statul Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰) 
Luxemburg 11,70 8,50 
România 9,49 11,84 

 

Precizați:  
1. Valoarea bilanțului natural pentru fiecare dintre cele două state; 
2. O cauză care explică diferența între valorile natalității în cele două state.                                            6 puncte 

E. Precizați două tipuri de țărm precum și numele câte unui stat pe teritoriul căruia se întâlnește fiecare dintre 
acestea.                                                                                                                                                      4 puncte 

 

 

 

http://www.forum.ebacalaureat.ro/
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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 

                                                                                  Geografie                                                 

  BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - VARIANTA 2 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar  

• Se punctează orice 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total acordat pentru lucrare.  
 

Subiectul I                                                                                                                                           (30 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. 
1. C – Estonia;    2. 4 – Praga.                                      Total (1+2) = 4 puncte 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. B;      2. Macedonia de Nord;      3. 12.     Total (1+2+3) = 6 puncte 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. d;      2. c;     3. b;      4. c;      5. c.  Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Olandei (E) şi clima Ucrainei (H).  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 
frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru prezentarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 
care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. De exemplu, în situația în care candidatul 
precizează, „În statul marcat, pe hartă, cu litera H se înregistrează precipitații mai reduse cantitativ comparativ 
cu statul marcat, pe hartă, cu litera E, unde precipitațiile sunt mai bogate”, dar nu precizează concret valoarea 
precipitațiilor, se acordă 1p.                                           
                                     Total 6 puncte 

E. 1. Se acordă 2 p pentru o cauză a prezenței vulcanilor activi în Islanda, corect prezentată.  
Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de exemplu, rift 
fără să dea alte detalii, se acordă 1 punct. 
2. Se acordă 2p pentru 1 exemplu de vulcan activ din Islanda.                                                      Total 4 puncte 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                         (30 puncte) 

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 4 – Focșani;       2. 8 – Trotuș.   Total (1+2) = 4 puncte 

B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Siret;       2. H;         3. Deva.                                                                    Total (1+2+3) = 6 puncte 



 

 

 

C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. d;     2. d;     3. c;     4. c;      5. d.                                                              Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Câmpiei Române -sectorul cuprins 

între Olt și Argeș (A) şi relieful Subcarpaților Getici.(D) 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 

categorii/tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea 

culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief. Se poate face referire la unităţile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de 
exemplu, „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A înregistrează altitudini mai mari comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p.                                                                              Total (1+2+3) = 6 puncte 

   

E. 1 și 2 Se acordă 2p pentru fiecare cauză corect precizată.                                                         Total 4 puncte 
  

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         (30 puncte) 

A. Se acordă 4p astfel: 

1. iunie – 1p;   se acceptă orice valoare cuprinsă între 3100 și 3200 mc/sec – 1 p; 

2. noiembrie – 1p;  se acceptă orice valoare cuprinsă între 1300 și 1450 mc/sec – 1p; 
   Total (1+2) = 4 puncte 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. oricare 2 luni corect identificate, dintre: aprilie, mai, iulie, august; 

2. toamna; 

3. precipitații consistente, topirea zăpezilor din zona montană, etc; se acceptă orice formulare corectă.           
    Total (1+2+3) = 6 puncte 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 

1. două unităţi de relief – 2 p; 

2. o mare la care are ieșire – 1p;  

3. un curs de apă – 1p; 

4. un tip de climă – 1p; 

5. un tip de vegetație corelat cu o clasă/tip de sol – 2p; 

6. două resurse de subsol – 2p; 

7. un oraș – 1p.                                                                                                       
 Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte 

D. Se acordă 6p astfel: 
1.  Luxemburg  3,20‰ – 2 p și România – 2,35‰ – 2 p; 
2.  Se acordă – 2 p pentru o cauză corect prezentă. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă.1p.         
                                                                                                                                                 Total 6 puncte 

  

E. Se acordă câte 1 p, pentru fiecare tip de țărm și câte 1p pentru statul în care se găsește fiecare. 
 Total  4 puncte 
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Examenul național de bacalaureat 2022 
          Proba E. d) 

                                                                                      Geografie                                                 

                                                                                                                                                       VARIANTA 3 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar  

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                                   (30 puncte) 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere și  orașe - capitală 
cu numere. 

A. Precizați: 
1.  numele statului marcat, pe hartă cu litera C; 

2. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7.                                                                       4 puncte    

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:      
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește … 
2. Orașul Bruxelles este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește …                                                                        6 puncte  



 

 

 
 
C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai 
jos: 
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 este străbătut de fluviul:  

a. Dunăre      b. Oder     c. Rin        d. Ron                                                                         2 puncte 

2. Este monarhie constituțională statul marcat, pe hartă, cu litera :  

a. C    b. E      c. F       d. G                                                                                      2 puncte 

3. Munții Alpi se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. E     c. H      d. J                                                                                                   2 puncte 

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera D are ieșire la Marea :  

a. Baltică b. Mânecii c. Nordului d. Norvegiei                                                           2 puncte 

5. Vegetația de tundră este prezentă în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B     c. F      d. G                                                                                                               2 puncte 

 

D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu 
litera E. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 
frecvență ridicată, alte aspecte climatice. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 

care sunt marcate pe hartă.                                                                                                              6 puncte 

  

E. Precizați două cauze care determină valorile reduse ale densității  populației în Europa de Nord.  
   4 puncte   

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                      (30 puncte) 

     

 



 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe 
cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   

A. Precizați: 
1. numele orașului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10.                                                                        4 puncte 
 
B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos: 
1. Relief vulcanic s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... . 
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul numit ... . 
3. Munții Banatului sunt marcați, pe hartă, cu litera ... .                                                                        6 puncte 

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai 
jos: 
1. Munți formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera : 
     a. D             b. E      c. G   d. H                                                                                     2 puncte 

2. Influențe climatice submediteraneene (mediteraneene) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 
     a. B             b. C      c. D            d. F                                                                                            2 puncte 

3. Solurile din clasa molisoluri (de tip cernoziom) ocupă suprafețe întinse în subunitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. A  b. B       c. C             d. F                                                                                     2 puncte 

4. Structuri boltite, de tip domuri, apar în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B       c. E               d. H                                                                                     2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește : 
a. Brăila      b. Buzău          c. Călărași         d. Timișoara                                                           2 puncte 

 
D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unității marcate, pe hartă, 
cu litera A. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 
categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri 

genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice 

ale reliefului.  

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unitățile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.                                                                             6 puncte  
 
E. Prezentați : 
1. un factor care influențează debitul redus al râurilor în Podișul Dobrogei.  
2. un avantaj ce derivă din faptul că România este o țară danubiană.                                                    4 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                        (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul la subiectul III A-B și prezintă numărul locuitorilor din 
unele aglomerații urbane europene.   
 

 
A. Precizați:  
1. numărul locuitorilor din cea mai mare aglomerație urbană și numele acesteia.                             
2. numărul locuitorilor din cea mai mică aglomerație urbană și numele acesteia.                                     4 puncte 
 
B. 1. Numiți două aglomerații urbane ce au între 10 și 12 milioane de locuitori. 
2. Precizați numele statului în care este situată aglomerația urbană Rhin - Rhur.  
3. Numiți peninsula în care se află aglomerația urbană Madrid.                                                              6 puncte 
 
C. Caracterizați din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând: 

1. numele a două state vecine; 
2. numele a două unități majore de relief; 
3. un tip de climă ; 
4. numele unui curs de apă; 
5. numele unei mări la care are ieșire; 
6. numele unui tip de vegetație; 
7. numele a două orașe.                                                                                                                10 puncte 

 
D. Tabelul de mai jos prezintă volumul de mărfuri transportate la nivel intern pe două căi de transport, în două 
state europene, în anul 2020.   
 
 

 

 

 

1. 
Calculați diferența pentru volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere, dintre cele două state. 
2. Precizați numele fluviului care reprezintă principala cale navigabilă atât în Germania cât și în Olanda. 
3. Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere față de volumul de mărfuri 
transportate pe căile navigabile interne în Olanda.                                                                                   

6 puncte 

 

E. Prezentați două dezavantaje ale utilizării combustibililor fosili (cărbuni, petrol, gaze naturale) pentru 
obținerea energiei electrice.                                                                                                                     4 puncte 

 

Statul 
Transport rutier 

(mil. tone) 

Transport pe căi 
navigabile interne (mil. tone) 

Germania 314.677 55.315 

Olanda 68.900 48.535 
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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 

                                                                                  Geografie                                                 

  BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - VARIANTA 3 

SIMULARE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar  

• Se punctează orice 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total acordat pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (30 puncte) 

  
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. C – Polonia;    2. 7 – Berlin                                                                                             Total (1+2) = 4 puncte  

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:     
1. Bosnia și Herțegovina;   2. I;    3. Helsinki                                                                Total (1+2+3) = 6 puncte 

  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. a;    2. b;    3. c;    4. a;    5. a.                                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
  
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Norvegiei (A) şi clima Spaniei (E).  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu 
frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru prezentarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu 
care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. De exemplu, în situația în care candidatul 
precizează, „În statul marcat, pe hartă, cu litera A se înregistrează temperaturi medii anuale mai scăzute 
comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera E, unde temperaturile medii anuale sunt mai ridiate”, dar nu 

precizează concret valoarea precipitațiilor, se acordă 1p.  

                                                                                                                                                       Total 6 puncte 
                                                                                                                                          
E. 1. Se acordă 2p pentru fiecare cauză precizată corect. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. 
În situația în care candidatul precizează, de exemplu,  clima în loc de clima subpolară, se acordă 1 punct.                                    
Total 4 puncte 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                        (30 puncte) 

 
 A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:                     
1. 4 – Brașov;   2. 10 – Buzău.                                                                                         Total (1+2) = 4 puncte 

 

 



 

 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. H;         2. Ialomița;        3. D.                                                                                    Total (1+2+3) = 6 puncte  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. b;        2. c;        3. c;       4. b;       5. d                                                              Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Târnavelor (B) şi  
Subcarpații Getici (A).  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 

categorii/tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea 

culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief. Se poate face referire la unităţile de relief 
respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.  
Pentru fiecare răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de 
exemplu, „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A înregistrează altitudini mai mari comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p.  
                                                                                                                                                       Total 6 puncte 
                                                                                                                                                     
E. 1. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se                   
acordă 1p.                                                                                                                                           Total 4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                    (30 puncte) 

A. Se acordă 4p astfel: 
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 12,1 mil loc și 12,5 mil loc  – 1p; Moscova – 1p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 5,0 mil loc și 5,3 mil loc  – 1p; Madrid – 1p.     

Total (1+2) = 4 puncte                        

B. 1. pentru oricare două aglomerații urbane Londra, Paris, Rhin-Rhur – 2p  (câte 1p pentru fiecare); 
2. Germania – 2p;       
3. Peninsula Iberică – 2p.                                                                                                  

  Total (1+2+3) = 6 puncte 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. două state vecine – 2p ; 
2. două unități de relief – 2p; 
3. un tip de climă – 1p; 
4. un curs de apă – 1 p; 
5. o  mare la care are ieșire  – 1p;  
6. un tip de vegetație – 1p; 
7. două orașe – 2p;                                                                                                              Total 10 puncte                               

 

D. 1. 245 777 mil.tone – 2p;  
2. Rhin – 2p;  
3. 20 365 mil.tone – 2p.                                                                                                                 Total 6 puncte 

 

E. 1. Se acordă câte 2p pentru prezentarea corectă a douǎ dezavantaje ale utilizării combustibililor fosili 
(cărbuni, petrol, gaze naturale) pentru obținerea energiei electrice.  Pentru răspuns parţial  corect/incomplet se 
acordă 1p.                                                                                               
                                                                                                                                                       Total 4 puncte 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 1 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 
informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor 

precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă  cu semnificațiile asociate acestora (eventual în 
formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară. 

 În  grafurile  din  cerințe  oricare  muchie  are  extremități  distincte  și  oricare  două  muchii diferă 
prin cel puțin una dintre extremități. 

 
SUBIECTUL I                                                  (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.  
1. În secvenţa de instrucţiuni C++ variabilele x şi z sunt întregi. Ce valoare va reţine variabila x după executarea 
secvenţei? .                      
            x=30; y=12; 
 x=x+y; 
 y=x-2*y; 
 x=y+x; 
      a.18   b.6   c.42   d.6 

      void f(int x) 

 2. Se consideră definit subprogramul f.  {   if (x<=9) {  cout<<x+1;|printf (“%d”, x+1); 
                                                                     f(x+2);          
 Ce se va afişa în urma apelului f(5);?    cout<<x+3;} | printf (“%d”, x+1); 
                                                                     }  
    a.681081012  b.681012108  c.681012  d.688101012 

3. Având la dispoziţie cifrele 0, 1 şi 2 se pot genera, în ordine crescătoare, numere care au suma cifrelor egală cu 
2. Astfel, primele 6 soluţii sunt 2, 11, 20, 101, 110, 200. Folosind acelaşi algoritm, se generează numere cu cifrele 
0, 1, 2 şi 3 care au suma cifrelor egală cu 4. Care va fi al 7-lea număr din această generare? 
    a. 130    b. 301   c. 220   d. 103 
4. Pentru reprezentarea unui arbore cu rădăcină cu 10 noduri etichetate cu numere de la 1 la 10 se utilizează 
„vectorul de taţi” TATA=(5, 3, 6, 5, 3, 0, 10, 9, 6, 2). Care este lungimea celui mai lung lant  

     a.2  b.3  c.4  d.6 

5. Care este numărul maxim de noduri de grad 3 într-un graf neorientat cu 5 noduri? 

      a.4  b.5  c.3  d.2  
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SUBIECTUL II                                (40 de puncte)  
1.Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. 
S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului întreg x 
la numărul întreg y. 
a. Scrieţi care este valoarea afişată dacă se citesc, în 
această ordine, valorile: 6, 131, 34, 1238,439, 29, 
127.                                                                 (6p.) 
b. Pentru n=5, scrieţi un set de valori ce trebuie citite 
astfel încât valoarea afişată să fie 4.               (6p.) 
c. Scrieţi programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                                            (10p.) 
d. Scrieti în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel 
dat, în care să se înlocuiască structura 
repetitivă de tip pentru... execută cu o structură 
repetitivă de alt tip.                                        (6p.) 

citeşte n(număr natural nenul) 
citeşte a (număr natural) 
k0 
┌pentru i 2,n execută 
 |       citeşte b (număr natural)  
 |     ┌dacă a/10%10=b/10%10 atunci 
 |     |       kk+1 
 |     |            altfel 
 |     |       kk-1 
 |    ∟■ 
 |      ab 
 ∟■ 
scrie k 
 

 
2.În declararea alăturată,                                            struct punct { int x,y; 
                                                                                }d;   
x si y sunt coordonatele unui punct. 
Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă punctul corespunzător se află pe prima bisectoare.
                                   (6p.) 
3. In secvenţa următoare, variabila  m memorează elementele unui tablou bidimensional cu 4 linii (numerotate 
de la 1 la 4) şi 4 coloane (numerotate de la 1 la 4), iar toate celelalte variabile sunt de tip întreg. Ce valoare va 
avea elementul m[4][4] şi care este produsul elementelor de pe linia a doua după executarea acesteia.  
             (6p.) 

 x=3; 
 for(i=1;i<=4;i++) 

                 for(j=1;j<=4;j++) 
  { if (i==j)  a[i][j]=x; 
               else a[i][j]=i+j; 

                               x=x+1;} 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  

1. Scrieţi definiţia completă a subprogramului numar, cu doi parametri, care primeşte prin intermediul 
parametrilor a şi b două numere naturale, a fiind format din cel mult 9 cifre, iar b fiind un număr natural strict 
mai mic decât numărul de cifre ale lui a. Subprogramul înlocuieşte cu 0 ultimele b cifre ale numărului a şi 
returnează valoarea astfel obţinută. 
Exemplu: pentru a=184465709 şi b=5, valoarea returnată va fi 184400000.                   (10p.) 
2. Se consideră un text cu cel mult 50 de caractere (litere mici ale alfabetului englez şi spaţii), în care cuvintele 
sunt separate prin unul sau mai multe spaţii. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un text de tipul 
menţionat mai sus şi în care să se înlocuiască vocalele cu caracterul ‘*’ şi apoi să se afişeze textul modificat. 
Exemplu: pentru textul: simulare     la  informatica 
se afişează: s*m*l*r*     l*  *nf*rm*t*c*            (10p.) 
3. Fişierul text numere.txt conţine pe prima linie un număr natural n (0<n<100000), iar pe a doua linie, separate 
prin câte un spaţiu, n numere naturale formate din cel mult 2 cifre. 
a) Se cere să se afișeze toate numerele conţinute de a doua linie a fişierului care apar de cel puţin două ori în 
acestă linie. Se va afişa pe ecran numerele determinate, o singură dată, în ordine crescătoare, pe aceeaşi linie, 
separate prin câte un spaţiu.        
Exemplu: dacă fişierul numere.txt are următorul conţinut: 
8 
44 2 54 74 2 44 9 2 
atunci pe ecran se va afişa: 2 44 

a. Scrieți programul C/C++corespunzător algoritmului proiectat.                                                          (8p.)  
b. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.                                  (2p.) 

 
  



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană  - Probă scrisă la INFORMATICĂ  Varianta 1  

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică  
 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 
Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 1 

 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 
informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu tipuri 
întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest lucru nu 
afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
 
Subiectul I           20p 

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1d.  2b.  3a.  4d.  5a. 5x4p 

 
Subiectul II           40p 
1. a) 

b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
d) 

Răspuns corect: 3 
Pentru răspuns corect 
 
 
 
Pentru algoritm pseudocod corect 
-echivalenţa prelucrării realizate, 
conform cerinţei  
-corectitudinea globală a 
algoritmului 
 
Pentru program corect 
-declarare corectă a tuturor 
variabilelor 
-citire corectă 
-afişare corectă 
-instrucţiune de decizie corectă 
-instrucţiune repetitivă corectă 
-atribuiri corecte 
-corectitudineaglobală a 
programului 

6p 
6p 
 
 
 
6p 
 
 
 
 
 
10p 
1p 
 
1p 
1p 
2p 
2p 
2p 
1p 
 

 
Orice şir de 5 numere de cel puţin 
2 cifre care au aceeaşi cifră a 
zecilor 
 
Se va puncta orice formă corectă 
de structură  repetitivă: 
repetă...pană cand,  repetă...cat, 
timp, execută...cat timp,cat timp.. 
..execută, do...while etc. 
 

2.  Pentru rezolvare corectă 
 

6p Accesul la un camp, conditie 

3.  Pentru raspuns correct 18,720 6p Cate 3 puncte pentru fiecare 
valoare 

Subiectul III           30p 
1.Pentru subprogram corect 
 
 -structură antet principial corectă 
 -declararea corectă a parametrilor 
 -declararea variabilelor locale 
 -înlocuire cifre 

10p 
 
 2p 
 2p 
 1p 
 2p 
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 -returnarea valorii cerute 
 -corectitudine globală a subprogramului 

 2p 
 1p 

2.Pentru program corect 
-declarare corectă a tuturor variabilelor(variable 
simple+şir de caractere) 
-citire şir de caractere 
-determinare vocale 
-înlocuire vocale 
-afişare date 
-corectitudine globală a programului1) 

10p 
 
 
1p+1p 
1p 
3p 
2p 
1p 
1p 

 
 

3.a)Pentru program corect 
-declarare variabile 
-operaţii cu fişiere, pregătirea în vederea citirii, citire 
din fişier 
-determinarea numerelor care trebuie afişate 
-utilizarea unei metode eficiente(*) 
 
 
 
b) 
-coerenţa explicării metodei (**) 
-explicarea unor elemente de eficienţă 

8p 
1p 
1p 
 
5p 
1p 
 
 
 
2p 
1p 
1p 
 

(*)Se acordă punctajul numai pentru 
algoritm eficient.  
O soluţie posibilă parcurge fişierul şi 
creează un vector de 99 de poziţii cu 
numărul de apariţii al elementelor. 
Se parcurge vectorul şi se afişează 
poziţia din vector cu valoarea cel 
puţin 2. 
 
 
(**)Se acordă punctajul chiar dacă 
metoda aleasă nu este eficientă 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte greșeli neprecizate în barem. 
 
 

 
Autori: 
Gearâp Mihaela, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 2 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 
informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor 

precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă  cu semnificațiile asociate acestora (eventual în 
formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară. 

 În  grafurile  din  cerințe  oricare  muchie  are  extremități  distincte  și  oricare  două  muchii diferă 
prin cel puțin una dintre extremități. 

 
SUBIECTUL I                                                  (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.  

1. Stabiliți care dintre următoarele expresii logice are valoarea 1 dacă şi numai dacă valoarea variabilei 
reale x se găsește în afara intervalului [0,1]?  

          a.   x<0 && x>1            b.    x<0 || x>1         c.   x>=0 && x<=1        d.  x<=0 || x>=1 
. 

2. Variabila a este declarată astfel: char a[20]. Ce se afişează în urma executării secvenţei? 
  strcpy(a,"examen2022"); 
  cout<<strlen(a)<<endl; | printf(”%d”, strlen(a)); 
  for (i=1;i<strlen(a)-1;i++) 
  if (stchr(”aeiou”, a[i])!=0) 

  strcpy(a+i,a+i+1); 
 cout<<a;                        | printf(”%s”,a);

          a. 10                                       b. 10                                      c. 10                           d. 10exmn2022 
              examen2022                           xamen2022                          exmn2022 
 
 

     
 

3. Se consideră subprogramul alăturat: 
Ce se va afișa pentru apelul f(10)? 

void f(int i) 
{ if(i>0) 

  { cout<<i<<" " ; | printf(”%d”, i, ’ ’); 
        f(i/3);} 
 cout<<i/3<< " ";} | printf(”%d”, i/3, ’ ’); 

 
a. 10 3 1 0 0 1 3  b. 10 3 3 1 1 0 0  c. 10 3 1 0 1 3  d. 10 0 0 1 1 3 3 
 
4. Un graf neorientat cu 5 vârfuri este reprezentat prin matricea 
de adiacență alăturată. Indicați numărul minim de muchii ce 
trebuie adăugate astfel încât să devină complet.  

0 1 0 0 01 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 10 0 0 1 0 

a. 5    b. 8   c. 6  d. 4  
 
5. Folosind un algoritm de generare putem obţine numere naturale de k cifre care au suma cifrelor egală cu 
un număr natural s, unde s şi k sunt numere naturale nenule. Astfel pentru valorile k=2 şi s=6 se generează 
numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care vor fi primele 4 numere ce se vor genera pentru k=3 şi s=8? 

a. 107, 116, 225, 134          b. 107, 116, 125, 234          c. 117, 116, 125, 134          d. 107, 116, 125, 134 
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SUBIECTUL II                                (40 de puncte)  
1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în 
pseudocod. 
S-a notat cu x↔y operația de interschimbare a valorilor 
variabilelor x și y. 
a) Scrieți numărul afisat dacă pentru variabilele a,b,k se 
citetesc valorile 10, 49 şi 10.     (6p.) 
b) Scrieți o valoare ce pote fi citită pentru variabila k astfel 
încât, în urma executării algoritmului rezultatul afisat să fie 0 
dacă a=10 şi b=1.                              (6p.) 
c) Scrieți în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, 
înlocuind structura pentru...execută  cu o structură repetitivă 
de alt tip.                   (6p.) 
d) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. 
                                   (10p.) 

 
citeste a, b, k (numere naturale) 
┌dacă a<b atunci 
│   a↔b 
└■ 
nr1 
s0 
┌pentru ia, b,-1 execută 
│ ss+nr*i 
│ nr-1*nr 
└■ 
scrie k+s 
 

2. Variabila s memorează datele angajaţilor unei firme pentru care se cunosc numele, prenumele şi salariul. Scrieți 
definiția unei structuri cu eticheta firma pentru memorarea datelor angajaților unei firme cu cel mult 20 angajați, 
știind că numele și prenumele pot memora cel mult 20 de caractere, iar salariul este un număr real, și declarați 
corespunzător varibila s.                                                                                            (6p.) 
 
3. Fie arborele cu 9 noduri, cu etichete de la 1 la 9, și vectorul de tați (0, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 7). Scrieți etichetele 
tuturor nodurilor care pot fi alese drept rădăcină astfel încât, în fiecare dintre aceste cazuri, numărul de frunze 
ale arborelui să fie minim.                                                                          (6p.) 

 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  
1. Se consideră subprogramul split, cu trei parametri: 
• n, prin care primeste o valoare naturală nenulă n<109; 
• n1, n2  prin care furnizează două numere naturale construite astfel: n1 se construiește cu cifrele de rang impar 
din n, iar n2 cu cifrele de rang par. Numerotarea cifrelor începe cu poziția unităților care are valoarea 0.  
Dacă n nu conține suficiente cifre pentru a construi atât pe n1 cât si pe n2, cel care nu se poate construi va furniza 
valoarea -1. Scrieți definiția completă a subprogramului. 
Exemplu: dacă n=70661903 în urma executării subprogramului n1=7610 iar n2=693. (10p.) 
 
2. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură două numere m și n, apoi elementele unui tablou 
bidimensional a cu m linii și n coloane și n elemente ale unui tablou unidimensional v. Programul modifică în 
memorie tabloul bidimensional a prin adăugarea la sfârșit a unei linii cu elementele tabloului unidimensional v, 
apoi afișează tabloul bidimensional modificat. Afișarea se va face pe linii, iar elementele de pe o linie vor fi 
separate printr-un spațiu. Toate valorile citite sunt naturale și mai mici decât100. 

Exemplu: dacă m=2, n=3, 𝒂 = (𝟏 𝟐 𝟑𝟒 𝟓 𝟔), v=(7, 8, 9) se va afișa 
𝟏 𝟐 𝟑𝟒 𝟓 𝟔𝟕 𝟖 𝟗                                            (10p.) 

 
3. Fisierul numere.in memorează cel puțin 3 numere și cel mult 1000000 de numere naturale cu cel mult nouă 
cifre. Se cere să se afiseze pe ecran cea mai lungă secvență, cu cel puțin 3 termeni, de numere consecutive din 
fișier care pot forma progresie aritmetică. Numerele sunt afișate în ordine strict descrescătoare, separate prin câte 
un spațiu. Dacă nu există astfel de secvențe se afișează pe ecran mesajul Nu exista iar dacă există mai multe 
secvențe se va afișa prima întâlnită. 
Pentru determinarea secvenței cerute se utilizează un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate 
și al timpului de executare. 
Exemplu: dacă fisierul numere.in conține numerele 2 3 5 11 9 7 5 3 4 5 6 7, 
 se afisează pe ecran numerele 11 9 7 5 3. 
a) Descrieţi în limbaj natural algoritmul utilizat, justificând eficienţa acestuia.                                      (2p.) 
b) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului descris.                                     (8p.) 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 
Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 2 

 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 
informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu tipuri 
întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest lucru nu 
afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
Subiectul I           20p 

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.b  2.c   3.a   4.b  5.d 5x4p 

 
 
Subiectul II           40p 
1 a) 30 6p  
 b) -5 6p  

 

c) Pentru algoritm pseudocod corect 
-echivalenţa prelucrării realizate, conform 
cerinţei(*) 
- corectitudinea globală a algoritmului 

6p 
5p 
 
1p 

(*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul 
are o structură repetitivă de tipul cerut, 
dar nu este echivalent cu cel dat. Se va 
puncta orice formă de structură repetitivă 
conform cerinței (cât timp...execută, 
while... do etc.).   

 

d) Pentru program corect 
-declarare corectă a tuturor variabilelor 
-citire corectă 
-afisare corectă 
-instrucţiune repetitivă corectă 
-atribuiri corecte 
-corectitudinea globală a programului1) 

10p 
1p 
2p 
2p 
2p 
2p 
1p 

 

2 

Pentru rezolvare corectă  
-definire a structurii/înregistrării (*)  
-declarare a variabilei conform cerinței  
-corectitudine globală a secvenței1) 

6p 
4p 
1p 
1p 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare 
aspect (definire principial corectă a unei 
structuri/înregistrări, câmp de tip simplu 
de date, câmpuri de tip structurat de date, 
etichetă/nume) conform cerinței. 

3 4, 6, 8, 9 6p Se acordă câte 1,5p pentru fiecare valoare 
scrisă corect. 

 
Subiectul III           30p 

1 

Pentru subprogram corect 
-structură antet principial corectă 
-declararea corectă a parametrilor 
(parametru de intrare, parametri de ieșire) 
-declararea tuturor variabilelor locale 
-construirea celor 2 numere conform 
cerinţei(*) 
-corectitudinea globală a subprogramului1) 

10p 
1p 
2x1p 
 
1p 
5p 
 
1p 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare 
aspect al cerinţei (construirea unui 
număr, cifre suport, construire număr cu 
cifre de rang par, construire număr cu 
cifre de rang impar, tratarea cazului -1). 
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2 

Pentru program corect 
-declararea corectă a tuturor variabilelor 
(variabile simple + tablou bidimensional + 
tablou unidimensional) 
-citirea tablourilor(*) 
-modificarea tabloului conform cerinței(**) 
-afisarea datelor 
-corectitudinea globală a programului1) 

10p 
3x1p 
 
 
2p 
3p. 
1p. 
1p. 

(*) Se acordă numai 1p dacă doar unul 
din tablouri este citit corect 
(**) Se acordă câte 1p pentru fiecare 
aspect al cerinței (adăugarea unei linii, 
valori suport adăugate, modificare în 
memorie) 

3 

a) Pentru răspuns corect 
-coerenţa explicării metodei (*) 
-explicarea unor elemente de eficienţă 

2p 
1p 
1p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă 
metoda aleasă nu este eficientă. 

b) Pentru program corect 
-operaţii cu fisiere: declarare, pregătire în 
vederea citirii, citire din fisier 
-determinarea valorilor cerute (*, **) 
-afisarea datelor în ordinea cerută 
- tratarea cazului Nu exista 
-utilizarea unui algoritm eficient (***) 

8p 
1p 
 
3p. 
1p 
1p 
2p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă soluţia 
propusă nu prezintă elemente de eficienţă. 
(**) Se acordă doar 2p dacă algoritmul 
este principial corect, dar nu oferă 
rezultatul cerut pentru toate seturile de 
date de intrare. 
(***) Se acordă punctajul numai pentru 
un algoritm liniar și care utilizează 
eficient memoria. 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte greșeli neprecizate în barem. 
 
 

 

Autori: 

Iancu Geila, Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza, Constanța  

Turda Ana-Maria, Colegiul Național Militar Al. I. Cuza, Constanța 

Dragomir Elena, Liceul Teoretic Decebal, Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 3 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică 
intensiv informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa 

unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă  cu semnificațiile asociate acestora 
(eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind 
necesară. 

 În  grafurile  din  cerințe  oricare  muchie  are  extremități  distincte  și  oricare  două  muchii 
diferă prin cel puțin una dintre extremități. 

 
SUBIECTUL I                                    (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.  
1.Indicați o expresie C/C++ echivalentă cu următoarea expresie:  x>5 || y<10 
 
a. !(x<=5) && !(y>=10)              b. !(x<5 || y>10 )    
c. !( x<=5 && y>=10)                         d. !(x>5 && y<10) 
 
2.Subprogramul f este definit alăturat. Indicați ce 
se va afișa în urma apelului f(24).      

 
 
 

void f(int n) 
  { if(n>0)  
       {cout<<”*”<<n; |printf(“*%d”,n); 
          f(n-5);} 
  } 

a. *24*19*14*9*4   b. *4*9*14*19*24   c. 24*19*14*9*4*   d. 4*9*14*19*24*   
 
3. Utilizând metoda backtracking se generează toate modalitățile de a amesteca câte 4 condimente din 
mulțimea {sare, ulei, piper, cimbru, tarhon, busuioc}. Primele patru soluții generate sunt, în această ordine: 
(sare, ulei, piper, cimbru), (sare, ulei, piper, tarhon), (sare, ulei, piper, busuioc), (sare, ulei, cimbru, tarhon). 
Indicați cea de a șaptea soluție generată.   
a. (sare, piper, cimbru, tarhon) b. (sare, ulei, cimbru, busuioc)  
c. (sare, ulei, tarhon, busuioc) d.  (sare, piper, cimbru, busuioc) 
 
4. Un arbore cu 9 noduri are următorul vector de tați: (2, 0, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7). Câte frunze are arborele? 
 
a. 4   b. 5 c. 6      d. 3 
 
5. Un graf neorientat are 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, și muchiile [1,2], [1,5], [2,3], [3,4], [4,5], [5,6], 
[6,7], [7,8]. Numărul minim de muchii ce trebuie adăugate pentru ca graful să devină complet este: 
 
a. 24 b. 26 c. 28 d. 20 

  



 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană  - Probă scrisă la INFORMATICĂ  Varianta 3 

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică  

SUBIECTUL II                            (40 de puncte) 
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. 
a. Scrieți ce se afișează dacă se citește valoarea 12.     
                                                                            (6p) 
b. Scrieți cel mai mic și cel mai mare număr din 
intervalul [102,103) care pot fi citite pentru a, astfel 
încât, pentru fiecare dintre acestea, în urma 
executării algoritmului, să se afișeze valoarea 3. (6p) 
c.Scrieți programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                                                (10p) 
d. Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu 
cel dat, înlocuind adecvat structura cât timp ... 
execută cu o structură repetitivă cu test final.    (6p) 

citește a (1<=a<=100000) 
nr  0 
d  1 
  cât timp d * d <= a 
   execută 
 dacă a % d = 0 atunci 
  nr  nr + 2 
        
     d  d + 1 
      

  dacă √a = [√a] atunci 
 nr  nr - 1 
      
scrie nr 

2. Se consideră secvența de instrucțiuni alăturată, în 
care variabila i este de tip întreg, variabila a este de 
tip char, iar variabila s poate memora un șir de cel 
mult 20 de caractere. Care este șirul afișat în urma 
executării secvenței? 
Dați exemplu de un șir de caractere, format doar din 
litere mici ale alfabetului englez, ce se poate copia 
în s astfel încât după executarea algoritmului șirul 
să nu se modifice.                                              (6p) 

strcpy(s,"JSI ERALUMIS"); 
for(i=0;i<6;i++) 
 if(s[i]!=s[strlen(s)-i-1]) 
   { a=s[i]; 
     s[i]=s[strlen(s)-i-1]; 
     s[strlen(s)-i-1]=a; } 
cout<<s; | printf("%s",s); 

 
3. Variabila c memorează simultan date specifice pentru cărțile existente într-o bibliotecă: autorul, titlul (șiruri 
cu cel mult 50 de caractere), numărul de exemplare (număr natural nenul) și data apariției (luna – șir cu cel 
mult 10 caractere, anul – număr natural nenul). Numărul maxim de cărți existente în bibliotecă este mai mic 
sau egal cu 1000. Expresiile de mai jos au ca valori autorul, titlul, numărul de exemplare și data apariției celei 
de a șasea cărți. Scrieți definiția unei structuri cu eticheta biblioteca, care permite memorarea datelor 
specificate mai sus, și declarați corespunzător variabila c.                                                                         (6p) 
 c[6].autor   c[6].titlu   c[6].nr 
 c[6].data_ap.luna  c[6].data_ap.an 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                             (30 de puncte)  
1. Subprogramul impar are un unic parametru n, prin care primește un număr natural cu maxim 9 cifre. 
Subrogramul furnizează tot prin parametrul n, cel mai mare număr format doar cu cifrele impare existente în 
scrierea lui n. Dacă n nu conține cifre impare, rezultatul furnizat prin parametrul  subprogramului va fi -1.                         
                                                                                                                                                                    (10p) 
Exemplu: dacă n=8151, în urma apelului, n=511             
 
2. De la tastatură se citesc un număr natural n (3≤n≤50), un număr natural x (1≤x≤n), un număr natural y 
(1≤y≤n) și elementele unei matrice cu n linii și n coloane. Elementele matricei sunt numere întregi, de cel mult 
două cifre. Numerotarea liniilor și coloanelor matricei începe cu 1. Să se scrie un program C/C++ care 
calculează suma elementelor liniei x, suma elementelor coloanei y și afișează pe ecran valoarea maximă dintre 
cele două sume calculate.                                                                                                                           (10p) 
Exemplu: pentru n=4, x=2, y=3 și matricea de mai jos, se va afișa valoarea 36   

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

 
3. Fişierul bac.in conţine pe prima linie un număr natural k (3≤k≤100) și pe a doua linie un şir de minim k și 
maxim 109 numere naturale, din intervalul [0, 109], separate prin câte un spaţiu. Se cere să se afișeze pe ecran 
câte secvențe de k elemente consecutive din șirul citit de pe a doua linie a fișierului au proprietatea că valorile 
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care le formează dau resturi distincte două câte două la împărțirea la k. Dacă nu există nicio secvență cu 
proprietatea cerută, se va afișa pe ecran valoarea 0. Proiectați un algoritm de rezolvare eficient din punct de 
vedere al memoriei utilizate și al timpului de execuție. 
Exemplu: dacă fişierul bac.in conţine numerele 
4 
9  4  4  3  16  50  101  2  16  3  16  85  3 
pe ecran se va afişa 2 (secvențele sunt 3  16  50  101 respectiv 101  2  16  3). 
a. Scrieți programul C/C++corespunzător algoritmului proiectat.                                                              (8p)  
b. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.                                      (2p) 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 

Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 3 

 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 
informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu tipuri 
întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest lucru nu 
afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
Subiectul I           20p 

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.c  2.a   3.a   4.b   5.d 5x4p 

 
 
Subiectul II           40p 

1. 

a) Răspuns corect: 6 6p  
b) Răspuns corect: 121  961 6p  

c) Pentru program corect 
- declarare a variabilelor 
- citire a datelor 
- instrucțiuni de decizie 
- instrucțiune repetitivă 
- atribuiri 
- afișare a datelor 
- corectitudine globală a programului 

10p 
1p 
1p 
2p 
2p 
2p 
1p 
1p 

 

 

d) Pentru algoritm pseudocod corect 
- echivalență a prelucrării realizate asupra structurii 
repetitive, conform cerinţei(*) 
- corectitudine globală a algoritmului 

6p 
 

5p 
 
 
 

1p 
 

(*) Se acordă numai 2p dacă 
algoritmul are o structură repetitivă de 
tipul cerut, dar nu este echivalent cu 
cel dat. 
Se va puncta orice formă de structură 
repetitivă conform cerinței. 

2. 
Răspuns corect: 
SIMULARE ISJ 
Orice șir ce conține 12 litere mici și este palindrom 

6p 
3p 
3p 

 

 

3. 

Pentru rezolvare corectă 
- definire a structurii/ înregistrării 
- câmpuri de tip simplu 
- câmp de tip structurat 
- etichetă/nume 
- declarare a variabilei conform cerinței 

6p 
1p 

 
1p 
2p 
1p 
1p 
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Subiectul III           30p 
1.  Pentru subprogram corect  

- antet subprogram (*)  
- determinarea numărului cerut (**)  
- corectitudinea globală a subprogramului 

10p 
2p 
7p 
1p 

(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare 
element al antetului (structură, parametru 
de intrare-ieșire) conform cerinței.  
(**) Se acordă pentru fiecare aspect al 
rezolvării, următoarele puncte: 
- împărțirea unui număr în cifre – 1p 
- utilizarea cifrelor impare din n – 1p 
- așezarea cifrelor în ordine 

descrescătoare – 2p 
- alipirea unei cifre la un număr – 1p 
- returnarea rezultatului -1, prin 

parametrul funcției, în cazul în care n 
nu conține cifre impare – 1p 

- returnarea rezultatului calculat, prin 
parametrul funcției, în cazul în care n  
conține cifre impare – 1p   

2.  Pentru program corect  
- declararea unei matrice în condițiile 
impuse de problemă 
- citirea matricei  
- declararea și citirea variabilelor simple  
- suma elementelor liniei x 
- suma elementelor coloanei y 
- calculul maximului dintre cele două sume 
și afișarea rezultatului 
- corectitudinea globală a programului 

10p 
1p 
 
1p 
1p 
 
2p 
2p 
2p 
 
1p 

  
 

3. a) Pentru program corect 
- operaţii cu fişiere: declarare, citire din 
fişier 
- determinarea corectă a soluției (*, **) 
- utilizarea unui algoritm eficient (***) 

8p 
1p 
 
5p 
2p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă 
algoritmul ales este corect, dar nu este 
eficient.  
(**) Se acordă numai 2p dacă algoritmul 
este principial corect, dar nu oferă 
rezultatul cerut pentru toate seturile de 
date de intrare.  
(***) Se acordă punctajul numai pentru 
un algoritm liniar, care utilizează eficient 
memoria.  

b) Pentru răspuns corect 
- coerenţa explicării metodei 
- explicarea elementelor de eficienţă 

2p 
1p 
1p 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte greșeli neprecizate în barem. 
 
Autori: 

Iancu Geila, Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza, Constanța 

Iusuf Narcis, Liceul Teoretic Ovidius, Constanța 

Vișinoiu Mihaela, Liceul Teoretic Ovidius, Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 1 
Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa 

unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile  asociate acestora 
(eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind 
necesară. 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului 
corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte. 
1. Care dintre expresiile de mai jos verifică dacă numărul natural n (1000≤n≤10000000) are ultimele două 
cifre egale cu 7. 

a. n%100=77 b. n/100==77 

c. n%10==7 && n/10%10==7 d. n%10==7 && n%100==7 

2.  Care este valoarea minimă pe care o poate avea variabila x, astfel încât instrucțiunea while din secvența 
de program de mai jos, să nu afișeze nimic? 

 y=10; 
 while(2*x-1<y) 
   { 
    cout<< "*"; | printf("*");  
    x=x+1; 
   }    

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

 
3.  Determinați valoarea expresiei (int)(fabs(-13.14))%7. 

a.  4 b. 5  c. 6  d. 7  

 
4.  Ce se va afișa după execuția următoarei secvențe de program, pentru n=5? 
for(i=1; i<=n; i++) 
{ 
  for(j=1; j<=n; j++) 
       if(i+j>n+1) cout<<i+j-n-1<<" ";  |  printf("%d ", i+j-n-1); 
       else cout<<i+j-1<<" ";   |  printf("%d ", i+j-1); 
  cout<<"\n";  |  printf("\n"); 
} 

a. 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 

b. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

c. 5 4 3 2 1 
4 3 2 1 5 
3 2 1 5 4 
2 1 5 4 3 
1 5 4 3 2  

d. 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 1 
3 4 5 1 2 
4 5 1 2 3 
5 1 2 3 4 

 
5.  Se consideră un tablou unidimensional v, în care v[0]=5, v[1]=3, v[2]=6, v[3]=2 și v[4]=4. Care va fi 
valoarea elementelor din v după execuția secvenței de program de mai jos? 

for(i=0; i<4; i++) 
 if(v[i]>v[i+1]) 
  { aux=v[i]; 
    v[i]=v[i+1];  
    v[i+1]=aux; } 

a. v[0]=3, v[1]=5, v[2]=2, v[3]=4, v[4]=6 

b. v[0]=5, v[1]=3, v[2]=6, v[3]=2, v[4]=4 

c. v[0]=2, v[1]=3, v[2]=4, v[3]=5, v[4]=6 

d. v[0]=5, v[1]=3, v[2]=2, v[3]=6, v[4]=4 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (40 de puncte) 
1. Algoritmul de mai jos este reprezentat în pseudocod. S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural 
a la numărul natural nenul b şi cu [c] partea întreagă a numărului real c.  
a.   Scrieți ce va afișa algoritmul alăturat, 
dacă se citesc, în această ordine, numerele 4, 
24 și 5.                                         (6 puncte)     

 
citește a, b (numere naturale nenule, a≤b) 
citește c (număr natural nenul, c≤9) 
pentru ia, b execută 
 |   xi 
 |   cât timp x>9 execută 
 |     |  s  0 
 |     |  cât timp x!=0 execută 
 |     | |   ss+x%10 

 |     | |_  x[x/10] 

 |     |_ xs 
 |_  dacă x=c atunci scrie i, ' ' 
 

b.  Dacă pentru c se citește valoarea 7, scrieți 
un set de valori numerice de două cifre, 
pentru a și b, astfel încât algoritmul să 
afișeze două numere.                 (6 puncte) 
c.  Scrieţi în pseudocod un algoritm, 
echivalent cu cel dat, care să utilizeze o 
singură structură repetitivă.             (6 puncte) 
d. Scrieţi programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                        (10 puncte) 

2. Se consideră două tablouri unidimensionale A=(1, 3, 5, 7, 9, 10) și B=(1, 2, 4, 5, 7, 8). Indicați ce elemente 
va conține tabloul C, obținut prin interclasarea în ordine descrescătoare a tablourilor A și B.      
                                                                                                                                                     (6 p) 
3. Se consideră un tablou unidimensional care conține elementele (79, 31, 25, 20, 19, 17, 12, 7, 5, 1). 
Elementele sunt numerotate începând de la 1. Pentru a afla indicele elementului din tablou cu valoarea 
x=25, se aplică metoda căutării binare. Scrieţi succesiunea corectă de elemente a căror valoare se compară 
cu valoarea lui x pe parcursul metodei indicate.                                                                            (6 p) 
  

   
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 

1.  Se citesc două numere naturale nenule n și x. Să se scrie un algoritm în limbaj pseudocod, care să testeze 
dacă numărul x îndeplinește simultan următoarele două condiții: are n cifre și cifrele sale sunt din mulțimea 
{1, 2, 3}. În cazul în care x îndeplinește condițiile date, se va afișa mesajul DA, în caz contrar, mesajul NU.                                                   
                 (10 puncte)  
Exemplu: pentru n=3 și x=212, se va afișa DA 
                  pentru n=3 și x=252, se va afișa NU 
2. Se citesc de la tastatură un număr natural n (n≤100) și un tablou unidimensional v, care conține n litere 
mici ale alfabetului englez. Să se scrie un program C/C++ care transformă tabloul în memorie, astfel încât 
toate vocalele să ajungă la sfârșitul lui, păstrând ordinea în care erau ele inițial. Tabloul transformat se va 
tipări pe ecran, cu câte un spațiu între două litere afișate consecutiv. Nu este obligatoriu să se păstreze și 
ordinea inițială a consoanelor.  
Exemplu: pentru n=10 și v=(‘i’, ’n’, ’f’, ’o’, ’r’, ’m’, ’a’, ’t’, ’i’, ’c’), după transformare, soluția poate să 
fie v=(’n’, ’f’, ’r’, ’m’, ’t’, ’c’, ‘i’, ’o’, ’a’, ’i’)                                                                             (10 p) 
3. Fişierul bac.in conţine un şir de maxim 109 numere naturale, din intervalul [1, 231]. Numerele din şir sunt 
separate prin câte un spaţiu și sunt puteri ale lui 2. De la tastatură se citește un număr natural k. Se cere să 
se afișeze pe ecran puterea lui 2 corespunzătoare numărului care s-ar afla pe poziția k în șirul citit din fișier 
și ordonat descrescător. În cazul în care k este mai mare decât numărul numerelor citite din fișier, pe ecran 
se va afișa mesajul NU. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate şi al 
timpului de executare.  
Exemplu: dacă fişierul bac.in conţine numerele 4 4 32 16 2 8 16 8  și de la tastatură se citește valoarea 
k=5, pe ecran se va afişa 3 (pe poziția 5 în șirul ordonat descrescător este 8=23) 

a. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.                                                 (8 p)  
b. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.                           (2 p) 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 
Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 1 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin 
împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu 
tipuri întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest 
lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                            (20 puncte)  
1c   2c    3c    4d     5a  5x4p  

 
SUBIECTUL al II- lea                                                                                                               (40 puncte)  
1. a. 5 14 23 6p Pentru orice alt răspuns se acordă 0 

puncte. 
 b. Pentru un răspuns corect 6p  
 c. Pentru algoritm corect  

-  algoritm echivalent, care utilizează o singură 
structură repetitivă 
- corectitudine sintactică 

6p 
5p 
 

1p 

 

 d. Pentru program corect 
- declarare variabile 
- operații de citire/scriere corecte 
- structura “pentru” corectă 
- structuri “cât timp” corecte (*) 
- structura “dacă” corectă 
- atribuiri corecte 
- corectitudinea globală a programului 

10

1p 
1p 
2p 
2p 
2p 
1p 
1p 

(*) Se acordă câte 1p pentru fiecare din 
cele două structuri “cât timp” transcrise 
corect. 

2. Răspuns corect 10, 9, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1 6p Pentru orice alt răspuns se acordă 0 
puncte. 

3. Răspuns corect 19, 31, 25 6p Pentru orice alt răspuns se acordă 0 
puncte. 

 
SUBIECTUL al III - lea                                                                                                             (30 puncte)  
1. Pentru algoritm corect  

- citirea datelor 
- determinarea numărului de cifre din x 
- verificarea apartenenței cifrelor lui x la {1, 2, 
3} 
- testarea îndeplinirii simultane a celor două 
condiții 
- scrierea rezultatului 
- corectitudinea globală a algoritmului 
 

10p 
1p 
2p 
2p 
3p 
1p 
1p 
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2. Pentru program corect  
- declararea unei variabile de tip vector 
- citirea datelor de intrare 
- identificarea unei vocale 
- transformarea vectorului conform cerinței 
problemei (*) 
- afișarea rezultatului, în formatul cerut  
- declararea altor variabile necesare, 
corectitudinea globală a programului 

10p 
1p 
1p 
2p 
4p 
 

1p 
1p 

(*) Se acordă numai 2p dacă algoritmul 
transferă vocalele la sfârșitul vectorului, 
fără a păstra ordinea lor inițială. 

3. a) Pentru program corect 
- operaţii cu fişiere: declarare, citire din fişier 
- determinarea corectă a numărului cerut (*, 
**) 
- tratarea cazului NU  
- utilizarea unui algoritm eficient (***) 

8p 
1p 
4p 
1p 
2p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă 
algoritmul ales nu este eficient.  
(**) Se acordă numai 2p dacă algoritmul 
este principial corect, dar nu oferă 
rezultatul cerut pentru toate seturile de 
date de intrare.  
(***) Se acordă punctajul numai pentru 
un algoritm eficient din punct de vedere 
al timpului de execuție și memoriei 
utilizate. Se poate utiliza un vector de 
frecvență, care va memora în poziția x, 
câte numere de forma 2x s-au citit. Se 
parcurge vectorul în sens descrescător, 
cât timp suma frecvențelor nu depășește 
valoarea k.  

b) Pentru răspuns corect 
- coerenţa explicării metodei 
- explicarea elementelor de eficienţă 

2p 
1p 
1p 

 
1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte greșeli neprecizate în barem. 

 
 

Autori: 
Vișinoiu Mihaela, Liceul Teoretic Ovidius, Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 2 
Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa 

unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile  asociate acestora 
(eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind 
necesară. 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului 
corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte. 
1. Variabila a este de tip întreg și poate memora un număr de maxim nouă cifre. Indicați valoarea maximă 
pe care o poate avea expresia C/C++:         x%2022 
a. 2022          b. 2020       c. 2021      d. 45000 
2. Tablourile unidimensionale A și B au elementele: A=(2,20,21,33,45), iar B=(4,6,8,48,50). Indicați 
succesiunea de valori care pot fi, în această ordine, elementele tabloului obținut în urma interclasării lui A 
și B în ordine crescătoare. 

 
a. (2,20,21,33,45) b. (2,20,21,33,45,4,6,8,48,50) 

c. (2,4,6,20,21,33,48,45,50) d. (2,4,6,8,20,21,33,45,48,50) 
 

3. Pentru a verifica dacă într-un tablou unidimensional există elementul cu valoarea x=64, se aplică 
metoda căutării binare, iar succesiunea de elemente ale tabloului a căror valoare se compară cu valoarea 
lui x pe parcursul aplicării metodei indicate este: 4, 40, 64. Indicați succesiunea de valori care pot fi, în 
această ordine, elementele tabloului. 

a. (0,1,2,4,20,40,64) b. (0,2,4,8,16,20,32) 

c. (0,2,20,0,4,40,0,8,80) d. (0,2,4,20,30,32,40) 
   

4. Ce valoare va reţine variabila x după executarea următoarei secvenţe de atribuiri ?     
x10; y4; xx-y; yx+y; xy-x  
          a. 10    b. -3    c. 7   d. 4 
5.  Determinați valoarea expresiei  (int)(fabs(-26.14))%8. 

a.  4 b. 6 c. 2  d. 8  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (40 de puncte) 
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. 
S-a  notat  cu  a%b restul  împărțirii  numărului  natural  
a la  numărul natural nenul b. 
a. Scrieți valoarea afișată dacă se citescurmătoarele 
numere 27 25 35 405 120 130 0.                                                      
                                                                         (6p.) 
b. Scrieți un set de 4 numere de două cifre, care pot 
fi citite astfel încât, în urma executării algoritmului, 
valoarea afișată să fie 2.                                    (6p.) 
c. Scrieți programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                                              (10p.) 
d. Scrieți  în  pseudocod  un  algoritm  echivalent  cu  
cel  dat,  înlocuind adecvat structură repetă...până 
când cu o structură repetitivă de alt tip.              (6p.)                     

citește a (număr natural) 
    x0 

  ┌repetă 
  │ citește b;  
  │ ┌dacă a%10=b%10 atunci 
  │ │ xx+1 
  │ └■ 
  │ ab 
  └până când b=0 
scrie x 
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2. Se consideră două tablouri unidimensionale A=(4, 5, 7, 9, 12) și B=(15, 13, 11, 8, 6, 1). Indicați ce 
elemente va conține tabloul C, obținut prin interclasarea în ordine crescătoare a tablourilor A și B.      
                                                                                                                                                       (6p.) 
3. Pentru un calculator se reține în variabila f1 frecvența procesorului, iar în r1 memoria RAM, pentru un 
alt calculator se reține în f2 frecvența procesorului, iar în r2 memoria RAM. Să se scrie o serie de 
instrucțiuni în urma căreia să se afișeze frecvența și memoria calculatorului performant, adică acele valori 
mai mari.                                                                                                                                        (6p.) 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 

1. Se citește un număr natural n, n≥3, se cere să se scrieun program în pseudocod, în ordine crescătoare 
numerele prime curpinse în intervalul [2,n]. 

    Exemplu: pentru n=10, se va afișa 2 3 5 7                                                                                     (10.p) 
2. Se citește un număr natural n, n≥3, se cere să se construiască în memorie un vector cu n elemente, cu 

proprietatea că, parcurgându-l de la stânga la dreapta se obține șirul  primelor n numere prime, ca în 
exemplu. Elementele vectorului vor fi afișate pe ecran, separate printr-un spațiu. 

    Exemplu: n=5 se obține tabloul 2 3 5 7 11 
3. Într-o firmă sunt n salariați, pentru fiecare salariat se reține departamentul la care este angajat și salariul 

pe care îl primește. În fișierul salariați.in pe prima linie se află numărul natural n și pe următoarele n 
linii datele angajaților, linie conține departamentul(un număr cuprins între 1 și 5) și salariul primit de 
angajatul respectiv, pe fiecare departament să se afișeze salariul maxim. 

   Exemplu:salariati.in n=6 
                                  2 1000 
                                  4 2000 
                                  2 3000 
                                  1 5000 
                                  3 1400 
                                  4 1500 
Se va afișa: 1 5000 
                  2 3000 
                  3 1400 
                  4 2000 
a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.                         (2p.) 
b. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.                                          (8p.) 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 

Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 2 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin 
împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu 
tipuri întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest 
lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
SUBIECTUL I                                                                              (20 de puncte) 

1c.  2d.   3a.  4d.   5c. 5x4p. 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                     (40 de puncte) 

1. a) Răspuns corect: 3 6p.  

b) Răspuns corect: Orice șir de 4 
numere care se încheie cu 0 și 
are cele trei numere care se 
termină cu aceeași cifră. 

6p. Pentru fiecare număr dintre cele trei se 
acordă câte  2p. dacă este conform cerinței 

c. Pentru program corect 
-declarare variabile 
-citire date 
-afișare date 
-instrucțiunea de decizie 
-instrucțiuni repetitive 
-atribuiri 
-corectitudine globală a 

programului1) 

10p. 
1p. 
1p. 
1p. 
2p. 
3p.* 
1p. 
1p. 

(*) Se acordă numai 2p. dacă doar una 
dintre 

instrucțiunile repetitive este conform 
cerinței. 

d. Pentru algoritm pseudocod 
corect 

-echivalență a prelucrării realizate, 
conform cerinței (*) 
-corectitudine globală a 

algoritmului1) 

6p. 
5p. 
1p. 

(*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul 
are o structură repetitivă conform 
cerinței, principial corectă, dar nu 
este echivalent cu cel dat. 

2. Răspuns corect 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 15 

6p Pentru orice alt răspuns se acordă 0 puncte. 

3. Pentru răspuns corect  
-determinare a valorilor cerute (*)  
-corectitudine globală a secvenței1) 

6p.  
5p 
1p 

(*)Se acordă 2p dacă este scrisă o 
instrucțiune decizională, chiar dacă nu este 
corectă condiția. 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte) 

1. Pentru algoritm corect  
-citire a datelor  
-determinare a valorii cerute (*) 
 -scriere a datelor  
-scriere principial corectă a structurilor 

de control 
- corectitudine globală a algoritmului1) 

(**) 

10p. 
3p. 
6p. 
1p. 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare 
aspect specific (algoritm principial 
corect pentru  determinare a unui 
divizor al unui număr, a unui numar 
prim) conform cerinței. 

(**) Se va puncta orice formă principial 
corectă de structură repetitivă sau 
decizională. 

2. Pentru program corect  
-declarare a unei variabile care să 

memoreze un tablou 
unidimensional 

-citire a datelor  
-crearea tabloului conform cerinței (*) 
 -afișare a datelor  
-declarare a variabilelor simple, citire a 

datelor simple,corectitudine globală 
a programului1)  

10p. 
1p. 
 
1p. 
6p. 
1p. 
1p.  

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect 
specific (identificare a unui număr prim) 
conform cerinței. 

3. a. Pentru răspuns corect 
-coerență a descrierii algoritmului (*) 
-justificare a elementelor de eficiență 

2p. 
1p. 
1p. 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă 
algoritmul ales nu este eficient. 

(**) Se acordă numai 3p. dacă 
algoritmul este principial corect, dar 
nu oferă rezultatul cerut pentru toate 
seturile de date de intrare. 

(***) Se acordă punctajul numai pentru 
un algoritm liniar. 

O soluție posibilă utilizează un vector 
având ca număr de elemente 
numărul secțiilor, în acest vector se 
va reține salariul maxim pentru 
fiecare departament 

 b. Pentru program corect 
-operații cu fișiere: declarare, pregătire 

în vederea citirii, citire din fișier, 
pregătire în vederea scrierii, scriere 
în fișier 

-verificare proprietăți cerute (*),(**) 
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 
-declarare a variabilelor, afișare a 
datelor, corectitudine globală a 
programului1) 

8p. 
1p. 
 
 
5p. 
1p. 
 
1p. 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem. 
 
 
Autori: 
Iancu Geila, Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza, Constanța  
Ionel Sanda Luminița, Colegiul Național Militar Al. I. Cuza, Constanța  
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, februarie 2022 
Proba E. d) 

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++ 

Varianta 3 
Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa 

unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile  asociate acestora 
(eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind 
necesară. 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului 
corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte. 
1.Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x are 

exact două cifre, iar cifra unităţilor este nenulă.  
 a. (x/10)*(x%10)!=0 && x/100==0 
 b. (x/10)*(x%10)!=0 && x%100==0 
 c. (x/10)+(x%10)!=0 || x/100==0 
 d. (x/10)+(x%10)!=0 || x%100==0 
2.O instrucțiune C/C++, a cărei executare determină memorarea în variabila reală x a mediei aritmetice a 

valorilor variabilelor reale x, y si z este:  
 a. x = (x + y + z)/2;   b. x = x + y + z/3; 
 c. x = x/1/3+ y/1/3 + z/1/3;  d. x = x/3+ (y + z)/2; 
3.Se consideră două tablouri unidimensionale A şi B. Știind că A=(4,11,14,18,21), iar în urma interclasării 

tablourilor A şi B în ordine crescătoare se obţine tabloul cu elementele (3,4,8,11,14,14,17,18,21,46), 
atunci tabloul B poate fi:  

 a. (46,17,8,3)  b. (46,17,14,8,3)  c. (46,18,14,8,3)  d. (46,21,14,17,3) 
4.Se consideră un tablou unidimensional în care elementele sunt, în această ordine, (2,7,10,15,22,63,72). 

Pentru a verifica dacă în tablou există elementul cu valoarea x, se aplică metoda căutării binare. Scrieţi 
toate valorile pe care le poate avea x astfel încât căutarea să se încheie după ce x a fost comparat cu 
exact două elemente ale tabloului.  

 a. 7,22  b.63,7  c.10,63  d.15,63  
5.Valoarea expresiei C/C++ alăturate este:    42/10*29/10 
 a. 6 b. 8 c. 11 d. 18 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (40 de puncte) 

1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. 
a) Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această 
ordine, numerele 5, 4.                                       (6p.) 
b) Dacă pentru a se citeşte valoarea 1, scrieţi toate 
valorile naturale, cu exact o cifră fiecare, care pot fi 
citite pentru n astfel încât în urma executării 
algoritmului, pentru fiecare dintre acestea, să se 
afişeze o valoare impară.                                   (6p.) 
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                                              (10p.) 
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel 
dat, în care să se înlocuiască structura 
pentru...execută cu o structură repetitivă cu test final.   
                                                                          (6p.) 

 

citeşte a,n (numere naturale nenule) 
s0 
┌pentru b1,n execută 
│ cb 
│┌cât timp c>0 execută 
││ ss+a 
││ cc-1 
│└■ 
└■ 

      scrie s 
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2. Pentru fiecare ingredient utilizat pentru prepararea unei tocanite se memorează un cod și cantitatea 
necesară. Codul reprezintă o literă, corespunzătoare numelui ingredientului: M pentru mazăre, C pentru 
carne etc. Variabilele cod1 și cant1 memorează codul și cantitatea corespunzătoare unui ingredient, iar 
variabilele cod2 și cant2 memorează codul și cantitatea corespunzătoare unui alt ingredient. Știind că 
ingredientele sunt în cantități diferite, scrieți o secvență de instrucțiuni în urma executării căreia să se afișeze 
pe ecran codul ingredientului din care este necesară o cantitate mai mare, urmat, pe linia următoare, de 
numele acestuia, dacă este mazăre sau carne, sau de mesajul altceva dacă este un alt ingredient.  (6p.)  
 

3. Variabila i este de tip întreg, iar celelalte variabile sunt de tip char. Scrieți ce se afișează în urma executării 
secvenței următoare.                         (6p.) 

 for(i=1; i<=4; i++)  
  if(i==1){ c1='C'; c2=c1-2;c3=c2+1; cout<<c3<<c2<<c1; } |printf(“%c%c%c”,c3 ,c2 ,c1); 
   else if(i==2){ c1='-'; c2='>'; cout<<c1<<c2;  }                    | printf(“%c%c”, c1, c2); 
   else { c1='2'; 
 if (i==3) { c2=c1-2; cout<<c1<<c2;}                                      | printf(“%c%c”, c1, c2); 
 else cout<<c1<<c1;}                                                           | printf(“%c%c”, c1, c1); 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 

1. Se citesc două numere naturale, n și x (n≥2, x≥2) și se cere să se scrie în ordine descrescătoare, separate 
prin câte un spațiu, primele n numere naturale nenule divizibile cu x.  
Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare a problemei enunțate.  
Exemplu: dacă n=4 și x=15 se scriu numerele 60 45 30 15                                                        (10p.) 
 
2.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<50) şi cele 2•n elemente 
ale unui tablou unidimensional, numere întregi cu cel mult 4 cifre. 
Programul afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, elementele impare ale tabloului, parcurse de la 
stânga la dreapta, și apoi pe cele pare parcurse de la dreapta la stânga. Elementele au indici de la 1 la 2•n.  
Exemplu: pentru n=5 şi tabloul (4, 5, 0, 9, 10, 7, 15, 3, 8, 10), 
Se afiseaza (5, 9, 7, 15, 3, 10, 8, 10, 0, 4).                   (10p.) 
 
3.Fişierul bac.txt conţine pe prima linie un număr natural cu cel mult nouă cifre, x, iar pe a doua linie un 
şir de cel puţin două şi cel mult 1000000 de numere naturale cu cel mult nouă cifre. Numerele din şir sunt 
separate prin câte un spaţiu. Se cere să se afişeze pe ecran penultimul termen al şirului care are aceeasi 
suma a cifrelor cu a numărului x. Dacă în şir nu există o astfel de valoare, pe ecran se afişează mesajul Nu 
există. 
Pentru determinarea numărului cerut se utilizează un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei şi 
al timpului de executare. 
Exemplu: dacă fişierul bac.txt conţine numerele 
123 
345 411 8911 501 1245 51 67123 114 128 78500 
atunci pe ecran se afişează 51. 
a) Descrieţi în limbaj natural algoritmul utilizat, justificând eficienţa acestuia.        (2p.) 
b) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului descris.            (8p.) 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, februarie  2022 

Proba E. d) 
Informatică 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

(comun pentru limbajele C/C++) 
Varianta 3 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin 
împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
· Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț(de exemplu 
tipuri întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, tablouri) este acceptată dacă acest 
lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
SUBIECTUL I                                                                              (20 de puncte) 

1.a)  2.c)  3.b)  4.b)  5.c) 5x4p. 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                     (40 de puncte) 

1. a) Răspuns corect: 50 6p  
b) Răspuns corect: 1,2,5,6,9 6p Se acordă numai 1p. pentru un 

singur număr 
 

c)Pentru algoritm pseudocod 
corect 

-echivalenţa prelucrării realizate, 
conform cerinţei (*) 
- corectitudinea globală a 

algoritmului1) 

6p 
5p 
1p 

(*) Se acordă numai 2p. dacă 
algoritmul are o structură 
repetitivă de tipul indicat, 
principial corectă, dar nu este 
echivalent cu cel dat. 
Se va puncta orice formă corectă 
de structură repetitivă: 
repetă...pană cand, repetă...cat 
timp, execută...cat timp, , 
do...while etc. 

Pentru program corect 
-declarare corectă a tuturor 

variabilelor 
-citire corectă 
-afişare corectă 
-instrucţiuni repetitive corecte 
-atribuiri corecte (*) 
-corectitudinea globală a 

programului1) 

10p 
1p 
1p 
1p 
2x2p 
2p 
1p 

(*) Se acordă numai 1p. dacă doar o 
parte dintre atribuiri este corectă. 

2. Pentru rezolvare corectă  
-determinare a valorilor cerute (*)  
-afișare a datelor în formatul cerut  
-corectitudine globală a secvenței1) 

6p 
4p 
1p 
1p 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare 
aspect specific (cantitate mai 
mare, cod ingredient, nume 
ingredient, mesaj) conform 
cerinței. 

3. Răspuns corect:BAC->2022 6p  
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte) 

  
1. Pentru algoritm corect  
-citire a datelor  
-determinare a valorilor cerute (*)  
-scriere a datelor (**)  
-scriere principial corectă a 

structurilor de control, 
corectitudine globală a 
algoritmului1) (***)  

 

 
10p 
1p 
4p 
3p 
1p 

 
 (*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare 

aspect specific (identificare a unui 
multiplu/divizor, valori suport) 
conform cerinței.  

(**) Se acordă numai 1p. dacă s-au afișat 
numerele cerute, dar nu în ordinea 
precizată.  

(***) Se va puncta orice formă corectă 
de structură repetitivă sau 
decizională.  

 

 
2.Pentru program corect  
-declarare a unei variabile care să 

memoreze un tablou 
unidimensional  

-citire a datelor  
-determinare si afisare a valorilor 

cerute (*)  
-declarare a variabilelor simple             

-corectitudine globală a 
programului 

 

 
10p 
1p 
 
1p 
6p 
 
1p 
1p 

 
 
(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare 

aspect specific (ordine de parcurgere a 
primelor n elemente, ordine de 
parcurgere a ultimelor n elemente, 
par/impar) conform cerinței.  

 

 
3.a) Pentru răspuns corect  

-coerență a descrierii algoritmului (*)  
-justificare a elementelor de eficiență  

 
2p 
1p 
1p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă 
algoritmul ales nu este eficient.  

(**) Se acordă numai 3p. dacă algoritmul 
este principial  

  b) Pentru program corect 
-operaţii cu fişiere: declarare, 
pregătire în vederea citirii, citire din 
fişier 
-determinarea valorii cerute (*, **) 
-afişarea datelor şi tratarea cazului 
Nu exista 
-utilizarea unui algoritm eficient (***) 
 

8p 
1p 
 
 
5p 
1p 
 
1p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă soluţia 
propusă nu prezintă elemente de eficienţă. 
(**) Se acordă câte 1p. pentru fiecare 
condiţie impusă (suma cifrelor a lui x, 

penultima valoare din şir cu 
proprietatea cerută) conform cerinţei. 

(***) Se acordă punctajul numai pentru 
un algoritm liniar (de complexitate 
O(n)) şi care utilizează eficient 
memoria. 

O soluţie posibilă determină suma cifrelor 
S a numărului x, apoi parcurge 
fişierul memorând ultimele două 
valori cu suma cifelor S. 

 
 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem. 
 
Autori: 
Gearâp Mihaela, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanta  
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Economie 

Varianta 1  

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                     (30 de puncte)  
A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei 

litera răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect:         18 puncte 

1. Atomicitatea cererii și a ofertei caracterizează: 

a. piața cu concurență perfectă 

b. oligopsonul 

c. monopsonul 

d. monopolul 

 

2. Consumul de capital fix se include în costul de producție: 

a. sub forma uzurii fizice și morale a acestuia 

b. prin amortizare 

c. cu întreaga valoare, în momentul achiziției elementului de capital fix 

d. proporțional cu producția obținută 

 

3. Care dintre următoarele bunuri pot fi mărfuri: 

a. toate bunurile care satisfac o nevoie 

b. toate bunurile economice și bunurile libere 

c. bunurile economice care satisfac o nevoie și care fac obiectul schimbului, prin vânzare-

cumpărare 

d. bunuri economice care satisfac o nevoie și sunt destinate consumului personal 
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4. Care dintre categoriile enumerate nu influențează costul total mediu: 

a. costul fix  

b. costul variabil 

c. costul fix mediu 

d. costul marginal 

 

5. Dacă pe termen scurt producția unei întreprinderi se dublează, atunci costul fix mediu: 

a. se dublează 

b. scade cu 20% 

c. scade cu 50% 

d. crește cu 50% 

 

6. Aprecierea utilității unui bun se poate face: 

a. diferit de la un consumator la altul 

b. identic, de către toți cumpărătorii  

c. exclusiv în mod obiectiv 

d. exclusiv în funcție de prețul acelui bun  

 

 B. Pentru fiecare enunț scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul 

ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

12 puncte 

1. Oferta anuală de mere este mai mică decât cantitățile recoltate și importate.  

2. Când agenții economici depun numerar la bancă, masa monetară scade.  

3. Coeficientul de elasticitate a cererii se calculează ca diferență între variația procentuală a 

prețului și variația procentuală a cererii. 

4. Băncile pot crea monedă scripturală prin acordarea de credite. 

5. Principiul raționalității în economie este opus regulii de maximizare a rezultatelor  la 

mijloacele folosite. 

6. Factorul determinant al apariției banilor a fost schimbul.  
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                         (40 de puncte)  
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

Cantitatea (unități) 1 2 3 4 5 6 

Utilitate marginală (bun A) 28 24 18 12 6 0 

Utilitate totală (bun A)       

Utilitate marginală (bun B)       

Utilitate totală (bun B) 32 58 80 96 108 118 

a) Completaţi rândurile tabelului dat.  

b) Reprezentați, în același sistem de axe, utilitatea totală și utilitatea marginală pentru bunul 

A.  

c) Stabiliți programul de achiziții al consumatorului rațional și utilitatea totală a acestui 

program, știind că prețurile celor două bunuri A și B sunt egale cu 4 u.m, iar venitul 

consumatorului este de 16 u.m.                           18 puncte 

 

2. a) În momentul T0, într-o întreprindere munceau 10 lucrători, în departamentul de 

producție, cu o productivitatea medie a muncii a fost de 1000 de produse pe lucrător. Ulterior, 

producția crește cu 30%, iar numărul de lucrători cu 20%. 

Precizați:  

- rodnicia muncii în T0;  

- modificarea absolută a numărului de lucrători.  

b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând 

semnificația notațiilor din formulele utilizate:  

- productivitatea marginală a muncii;  

- productivitatea medie a muncii în T1.          22 puncte 

 

  SUBIECTUL al III-lea                                                                                   (20 de puncte)                                                                     

A. Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  

1. a) Formulați ideea principală a următorului text: În cadrul unei piețe, participanții 

cooperează în vederea atingerii unor obiective comune, aflându-se în același timp în 

competiție. Consumatorii caută să identifice cel mai bun furnizor și cel mai bun produs 

pentru a-și maximiza satisfacția, iar producătorii urmăresc să-și plaseze produsele în condiții 

care să le asigure profitul cel mai ridicat. 
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b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat la subpunctul a).  

c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b).  

                12 puncte  

2. Precizați ce efect va avea reducerea prețului unui bun cu cererea elastică asupra încasărilor 

vânzătorului și asupra cererii respectivului bun.              8 puncte 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

 

Proba E.d) 
Economie 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Varianta 1 

 

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I                     (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-c, 6-a                  6x3p=18 puncte 

B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-A, 2-F, 3-F, 4-A, 5-F, 6-A                  6x2p=12 puncte 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (40 de puncte) 
1. (18 puncte) 
a)-  câte 0,5 puncte pentru completarea celor 12 spații libere ale tabelului (UT pentru bunul A: 28, 

52, 70, 82, 88, 88 și Umg pentru bunul B: 32, 26, 22, 16, 12, 10)           12x0,5p=6 puncte 

b) construirea graficului cerut: construirea corectă a graficului – 5p./ marcarea corectă doar a 
axelor graficului (utilitate și cantitate) – 2p.                 5 puncte 

c) - precizarea programului de achiziții: 2A+2B                        3 puncte 

- precizarea formulei utilității totale                                                 2 puncte 

- precizarea valorii utilității totale aferente programului de achiziții: 110           2 puncte 

 

 2. (22 puncte) 
a) câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruți, astfel:  
- rodnicia muncii în T0 a fost de 1000 de produse pe lucrător; 
- modificarea absolută a numărului de lucrători este 2.               2x3p=6 puncte  

b)  
- câte 5 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre cei doi 
indicatori ceruți: algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele 
utilizate – 5p./ algoritm complet, dar fără a preciza semnificația notațiilor făcute – 4p./ precizarea 
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corectă a tuturor formulelor de calcul, dar fără corelarea corectă a valorilor – 3p./ scrierea corectă 
doar a unor formule disparate, dar fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2p.   

       2x5p=10 puncte  
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei doi indicatori 
ceruți, astfel:  
- productivitatea marginală a muncii: 1500;  

- productivitatea medie a muncii în T1: 1083 .33 de produse pe lucrător  2x3p=6 puncte  

 

Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de 
calcul se acordă 1 punct din cele 3 puncte posibile. 
 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                            (20 de puncte)  
1. (12 puncte) 
a) formularea ideii principale a textului                 2 puncte  
b) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat.  

4x1p=4 puncte  

c) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două 
noțiuni                       2x3p=6 puncte  

2. (8 puncte) 
- câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: încasările vânză-

torului cresc și cererea pentru bun crește                                        2x4p=8 puncte 

 

Autor test: 

prof. Chelu-Ristea Bianca – Colegiul Comercial ,,Carol I" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Economie 

Varianta 2  

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                     (30 de puncte)  
A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei 

litera răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect: 

1. Esența alegerii consumatorului rațional constă în: 

a. găsirea și achiziționarea bunurilor care au calitatea ridicată 

b. găsirea și achiziționarea bunurilor care au prețuri mici 

c. găsirea acelei variante de achiziție care-i asigură maximizarea utilității totale în condiții 

date de venit și preț 

d. găsirea acelei variante de achiziție care-i asigură maximizarea utilității marginale în condiții 

date de venit  

 

2. În condițiile unei concurențe neloiale: 

a. pierd și vânzătorii și cumpărătorii 

b. câștigă toți agenții cererii și ofertei 

c. sunt avantajați doar unii vânzatori sau unii cumpărători 

d. interesele participanților la tranzacții sunt îndeplinite 

 

3. Dacă masa profitului sporește, iar cifra de afaceri a agentului economic rămâne constantă, 

rata profitului la cifra de afaceri: 

a. crește 

b. scade 

c. nu se modifică 

d. nu se poate preciza 
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4. Coeficientul de elasticitate a ofertei se calculează: 

a. ca diferență între variația procentuală a prețului și cea a ofertei 

b. ca raport între variația procentuală a prețului și cea a ofertei 

c. ca raport între modificarea procentuală a cererii și cea a prețului 

d. ca raport între modificarea procentuală a cantității oferite și modificarea procentuală a 

prețului 

 

5. La o sporire a volumului producței cu 50%, pe fondul creșterii numărului de salariați cu 

20%, rezultă că productivitatea medie a muncii: 

a. crește cu 125% 

b. scade cu 50% 

c. crește cu 25% 

d. crește la 125% 

 

6. Caracteristic nevoilor este faptul că: 

a. satisfacerea unor necesități nu poate genera apariția altora 

b. satisfacerea unor nevoi poate genera apariția altora 

c. sunt influențate exclusiv de mediul în care trăiește individul 

d. sunt limitate ca număr 

 

 B. Pentru fiecare enunț scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul 

ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

1. Dacă o întreprindere are producția zero, costul variabil este mai mare decât costul fix. 

2. Între căile de reducere a costurilor se numără scăderea randamentelor factorilor de 

producție. 

3. Cea mai proastă alternativă la care se renunță când s-a luat decizia de a procura un anumit 

bun economic se numește costul de oportunitate.  

4. Pe piața de oligopol se asigură omogenitatea produselor. 

5. Câștigul bancar este totdeauna superior profitului bancar.  

6. Pragul de rentabilitate indică acel nivel al producției peste care firma începe să obțină 

profit.  
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                         (40 de puncte)  
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

Cantitatea (unități) 1 2 3 4 5 6 

Utilitate marginală (bun A) 24 20  16 10  

Utilitate totală (bun A)   62   88 

Utilitate marginală (bun B) 56  32  16 8 

Utilitate totală (bun B)  100  152   

a) Completaţi spațiile tabelului dat.  

b) Reprezentați, în același sistem de axe, utilitatea totală și utilitatea marginală pentru bunul 

A.  

c) Stabiliți programul de achiziții al consumatorului rațional și utilitatea totală a acestui 

program, știind că prețul bunului A este de 2 u.m, prețul bunului B dublul prețului bunului A, 

iar venitul consumatorului este de 14 u.m.                         18 puncte 

 

2. a) La sfârșitul anului, o bancă comercială a înregistrat un profit de 5 milioane u.m., 

reprezentând 80% din câștigul bancar. În timpul anului, banca a atras depozite pentru care 

plătea o rată a dobânzii de 8%, în timp ce rata dobânzii aferentă creditelor acordate din 

depozitele atrase era de 10%.  

Precizați:  

- rata dobânzii active;  

- diferența dintre ratele dobânzii cu care operează banca, exprimată în puncte procentuale.  

b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând 

semnificația notațiilor din formulele utilizate:  

a) valoarea totală a creditelor acordate; 

b) cheltuielile de funcționare ale băncii.                            22 puncte 

 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (20 de puncte)                                                                     

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  

1. a) Formulați ideea principală a următorului text: Din întâlnirea și confruntarea pe piață a 

cererii cu oferta, apare echilibrul pieței, formându-se prețul și cantitatea de echilibru. La 

echilibru nu există excedente sau deficite pe piață, existând condițiile economice recunoscute 

ca normale pentru producerea și consumul unui bun la un moment dat. Prețul de echilibru se 
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modifică în timp, iar autoritățile intervin în domeniul prețurilor mai ales indirect, influențând 

cererea și/sau oferta. 

b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat la subpunctul a).  

c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b).  

12 puncte  

2. Precizați ce efect va avea reducerea prețului unui bun cu cererea inelastică asupra 

încasărilor vânzătorului și asupra cererii respectivului bun.          8 puncte 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

 

Proba E.d) 

Economie 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Varianta 2 

 

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la zece. 

 

SUBIECTUL I                     (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-c, 2-c, 3-a, 4-d, 5-c, 6-b                  6x3p=18 puncte 

B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-F, 2-F, 3-F, 4-F, 5-A, 6-A                  6x2p=12 puncte 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (40 de puncte) 
1. (18 puncte) 

a)-  câte 0,5 puncte pentru completarea celor 12 spații libere ale tabelului (Umg pentru bunul A: 
18, 0; UT pentru bunul A: 24, 44, 78, 88; Umg pentru bunul B: 44, 20; UT pentru bunul B: 56, 

132, 168, 176)                       12x0,5p=6 puncte 

b) construirea graficului cerut: construirea corectă a graficului – 5p./ marcarea corectă doar a 
axelor graficului (utilitate și cantitate) – 2p.                 5 puncte 

c) - precizarea programului de achiziții: 3A+2B                        3 puncte 

- precizarea formulei utilității totale                                                 2 puncte 

- precizarea valorii utilității totale aferente programului de achiziții: 162           2 puncte 

 

 2. (22 puncte) 

a) câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruți, astfel:  
- rata dobânzii active 10%; 

- diferența dintre ratele dobânzii cu care operează banca, exprimată în puncte procentuale: 2%. 

              2x3p=6 puncte  
b) - câte 5 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre cei doi 
indicatori ceruți: algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele 
utilizate – 5p./ algoritm complet, dar fără a preciza semnificația notațiilor făcute – 4p./ precizarea 
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corectă a tuturor formulelor de calcul, dar fără corelarea corectă a valorilor – 3p./ scrierea corectă 
doar a unor formule disparate, dar fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2p.   

       2x5p=10 puncte  
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei doi indicatori 
ceruți, astfel:  
- valoarea totală a creditelor acordate: 312,5 milioane u.m.;  

- cheltuielile de funcționare ale băncii: 1,25 milioane u.m..              2x3p=6 puncte  

 

Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de 
calcul se acordă 1 punct din cele 3 puncte posibile. 
 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                            (20 de puncte)  

1. (12 puncte) 

a) formularea ideii principale a textului                 2 puncte  

b) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat.  

4x1p=4 puncte  

c) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două 
noțiuni                       2x3p=6 puncte  

2. (8 puncte) 

- câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: încasările vânză-

torului scad și cererea pentru bun crește                                        2x4p=8 puncte 

 

Autor test: 

prof. Chelu-Ristea Bianca – Colegiul Comercial ,,Carol I" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Economie 

Varianta 3  

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  
A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei 

litera răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect: 

1. Obiectul proprietății îl constituie: 

a. agenții economici 

b. bunurile materiale 

c. bunurile libere 

d. întreprinzătorul  

 

2. În situația în care consumatorii anticipează la sfârșitul anului o reducere de prețuri, 

consumul prezent: 

a. scade 

b. crește 

c. nu se modifică  

d. nu poate fi influențat 

 

3. Dacă prețul unui bun crește, venitul vânzătorului crește atunci când: 

a. cererea este elastică 

b. cererea este inelastică 

c. cererea este cu elasticitate unitară 

d. cererea este rigidă 
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4. În procesul vânzării-cumpărării unui bun material, banii îndeplinesc funcția: 

a. mijloc de plată 

b. mijloc de rezervă 

c. mijloc de schimb 

d. nicio funcție 

 

5. În situația în care, într-o întreprindere, costul variabil crește cu 25% și producția crește cu 

10%: 

a. costul variabil mediu scade 

b. costul variabil rămâne constant 

c. costul variabil mediu crește 

d. nu se poate preciza 

 

6. Cumpărătorului îi este indiferent de la cine cumpără și vânzătorului îi este indiferent cui 

vinde: 

a. pe piața cu concurență perfectă 

b. pe piața de monopol 

c. pe piața de oligopson 

d. pe piața cu concurență neloială 

 

 B. Pentru fiecare enunț scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul 

ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

1. Utilitatea economică a bunurilor identice este diferită pentru consumatori diferiți.   

2. Piața cu concurență perfectă are o existență reală, întâlnindu-se în mai multe locuri din 

lume.  

3. Utilizarea rațională a resurselor este necesară deoarece nevoile cresc mai repede decât 

resursele.  

4. Amortizarea reprezintă recuperarea treptată a investiției în capital tehnic. 

5. Prețul de echilibru pentru un bun economic este dinamic, nivelul său nu este constant.  

6. Modificarea nivelului costului de producție determină modificarea ofertei.  
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SUBIECTUL al II-lea  (40 de puncte)  
1. Transcrieţi, pe foaia de examen, tabelul de mai jos. 

Moment  Preţul 

(u.m./buc.) 

Cererea 

(buc.) 

Oferta 

(buc.) 

Exces de 

cerere (buc.) 

Exces de 

ofertă (buc.) 

1 100 60.000 30.000   

2 200 50.000 50.000   

3 400 40.000 60.000   

4 500 30.000 80.000   

a) Completaţi coloanele tabelului dat.  

b) Reprezentați, în același sistem de axe, cererea și o ferta pe baza datelor înscrise în tabel.  

c) Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț pentru prima etapă de 

creştere a preţului, pe baza valorilor numerice date în tabel, precizând totodată formula 

utilizată pentru realizarea calculului și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului 

pe care l-ați determinat. 

            18 puncte 

2. a) O întreprindere a produs într-un an 10.000 bucăți și a înregistrat cheltuieli cu materia 

primă de 100.000 u.m., combustibilul și energia pentru producție 40.000 u.m, iar cheltuiala cu 

salariile directe a fost de 80.000 u.m., salariile directe reprezentând 80% din totalul 

cheltuielilor salariale. Amortizarea aferentă capitalului fix utilizat pe o perioadă de 5 ani a fost 

de 20.000 u.m și rata profitului calculată la cifra de afaceri a fost de 20%. 

a) Precizați:  

- valoarea capitalului consumat în acel an;  

- valoarea cheltuielilor salariale indirecte.  

b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând 

semnificația notațiilor din formulele utilizate:  

- prețul unitar; 

- profitul pe fiecare bucată vândută.          22 puncte 
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 SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (20 de puncte)                                                                     

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  

1. a) Formulați ideea principală a următorului text: 

Satisfacerea nevoilor umane se realizează pe seama bunurilor libere și a bunurilor 

economice. Resursele limitate și dorința consumatorului de a-și satisface trebuințele 

determină un anumit comportament și anumite alegeri care implică un anumit cost de 

oportunitate. Alegerea consumatorului rațional este, sau ar trebui să fie, guvernată de 

principiul eficienței.  

b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat la subpunctul a).  

c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b).  

12 puncte  

2. Precizați ce efect va avea creșterea cheltuielilor legate de colectarea și procesarea laptelui 

de vacă asupra ofertei de cașcaval și a prețului cașcavalului.                                       8 puncte 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

 

Proba E.d) 
Economie 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Varianta 3 

 

Filiera teoretică - profilul umanist 

Filiera tehnologică - profilul servicii 

Filiera vocațională - toate profilurile și specializările, cu excepția profilului militar 

 

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I                     (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-c, 6-a                  6x3p=18 puncte 

B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
1-A, 2-F, 3-A, 4-F, 5-A, 6-A                  6x2p=12 puncte 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (40 de puncte) 
1. (18 puncte) 
a)-  câte 2 puncte pentru completarea corectă a fiecărei coloane    2x2p=4 puncte 

b) construirea graficului cerut: construirea corectă a graficului – 5p./ marcarea corectă doar a 
axelor graficului – 2p.                              5 puncte 

c) - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcție de preț           3 puncte 

- calcularea coeficientului de elasticitate a ofertei: Keo/p = 0,66             3 puncte 

- precizarea tipului de ofertă: ofertă inelastică                3 puncte 

 

 2. (22 puncte) 
a) câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruți, astfel:  
- valoarea capitalului consumat în acel an: 160.000 u.m.; 

- valoarea cheltuielilor salariale indirecte: 20.000 u.m.               2x3p=6 puncte  

 
b) - câte 5 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre cei doi 
indicatori ceruți: algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele 
utilizate – 5p./ algoritm complet, dar fără a preciza semnificația notațiilor făcute – 4p./ precizarea 
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corectă a tuturor formulelor de calcul, dar fără corelarea corectă a valorilor – 3p./ scrierea corectă 
doar a unor formule disparate, dar fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2p.   

       2x5p=10 puncte  
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei doi indicatori 
ceruți, astfel:  
- prețul unitar: 30 u.m./buc;  

- profitul pe fiecare bucată vândută: 6 u.m/buc.                          2x3p=6 puncte  

 

Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de 
calcul se acordă 1 punct din cele 3 puncte posibile. 
 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                            (20 de puncte)  
1. (12 puncte) 
a) formularea ideii principale a textului                 2 puncte  
b) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat.  

4x1p=4 puncte  

c) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două 
noțiuni.                       2x3p=6 puncte  

2. (8 puncte) 
- câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: oferta de cașcaval 
scade și prețul cașcavalului crește.                                                    2x4p=8 puncte 

Autor test: 

prof. Chelu-Ristea Bianca – Colegiul Comercial ,,Carol I" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Filosofie 

 

Varianta 1 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocațională -  toate profilurile şi specializările, cu excepția profilului militar 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

  

1.  În interpretarea utilitaristă, fericirea constă în:  

a. moralitate sau sentimentul dreptății 

b. înțelepciune sau virtute 

c. plăcere sau absența durerii 

d. bogăție materială sau spirituală 

  

2.  Augustin oferă naturii umane o interpretare:  

a. logică 

b. biologică 

c. teologică 

d. gnoseologică 

   

3.  Conceptul de sens al existenței  răspunde la întrebarea:  

a. cum putem defini omul? 

b. cum putem detecta și elimina eroarea? 

c. este fericirea un scop al vieții? 

d. care este sensul unei aserțiuni? 
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 4.  Eudaimonia se definește ca:  

a. un set de reguli sociale, concordante cu drepturile omului 

b. activitatea morală de-a lungul vieții 

c. un set de reguli morale necesare și universale 

d. activitatea sufletului conformă cu virtutea 

  

5.  Natura socială a omului a fost susținută de:  

a. Aristotel 

b. I.Kant 

c. J.P.Sartre 

d. J.St.Mill 

 

6.  Existențialismul ateu al lui Sartre susține că omul:  

a. este o trestie cugetătoare 

b. are o existență întru mister și revelare  

c. este condamnat să fie liber 

d. este Homo Faber 

 

7.  Lucian Blaga susține că omul este:  

a. judecător al tuturor lucrurilor, imbecil vierme de pământ 

b. înzestrat cu un destin creator de cultură  

c. înzestrat cu liber arbitru și conștiință morală 

d. homo religiosus 

  

8.  Morala kantiană distinge între:   

a. binele în sine și binele întemeiat pe binele în sine 

b. libertatea pozitivă și libertatea negativă 

c. imperativul ipotetic și imperativul categoric 

d. scopul final și scopurile intermediare 
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9. O problemă de etică aplicată este: 

  a.    traficul de droguri 

b. evaziunea fiscală 

c. eutanasia activă 

d. abuzul emoțional 

  

10.  O teorie care aparține eticii teleologice este:  

a. existențialismul 

b. empirismul 

c. raționalismul 

d. eudaimonismul 

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerați gânditori care au abordat în scrierile lor problematica 

naturii umană, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri adevărate referitoare la 

aceasta. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din 

stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  

  

a. Dreptate procedurală 

  

b. Libertate negativă  

  

c. Dreptate socială 

  

d. Responsabilitate absolută  

1. Căutarea unui criteriu pe baza căruia să se realizeze 

redistribuirea privilegiilor în societate. 

2. Asigurarea unor condiții materiale maxime de către stat, care 

să permită egalitatea de șanse subiective. 

3. Absența constrângerilor arbitrare, de natură socială sau 

politică, menite să zădărnicească acțiunile individului. 

4. Este o simplă revendicare logică a consecințelor libertății 

noastre, în interpretarea lui J.P.Sartre. 

5. Aplicarea corectă a legilor. 

16 puncte  

                                                                        

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia 

nedreptatea e mult mai profitabilă decât dreptatea.                                           8 puncte                                                            
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C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța legii în definirea limitelor 

libertății individuale.                                                                                                 6 puncte  

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

Voi enunța acum într-o formă provizorie cele două principii ale dreptății […]. Primul: fiecare 

persoană trebuie să aibă un drept egal la cea mai amplă libertate fundamentală compatibilă 

cu libertatea celorlalți. Al doilea: inegalitățile sociale și economice trebuie aranjate în așa fel 

încât: (a) să fie de așteptat rațional ca ele să funcționeze în avantajul tuturor; (b) să fie 

asociate unor poziții și funcții deschise pentru toți.   

                                            (J. Rawls, O teorie a dreptății) 

Răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Menționați, pe baza textului dat, câte o condiție pe care trebuie să o îndeplinească fiecare 

principiu al dreptății.                                                                                         4 puncte  

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii 

inegalitate și dreptate, utilizând termenii menționați în sens filosofic.                      10 puncte  

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 

prezentată în textul dat.                                                                       6 puncte                        

  

B. Având în vedere teza susținută de J. St. Mill, potrivit căreia asupra lui însuși, a propriului 

trup și spirit, individul este suveran: 

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în 

enunț.                                             6 puncte                          

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, o situație în care intervenția statului în viața privată este 

justificată.                                                                                                                   4 puncte  
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Filosofie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 1 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 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) 
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-c, 2-c, 3-c, 4-d, 5-a, 6-c, 7-b, 8-c, 9-c, 10-d                                                  10x3p= 30 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 

a-5 

b-3 

c-1 

d-4 

             4x4p=16 puncte 

B.  

- argumentarea în favoarea sau împotriva ideii că nedreptatea e mult mai profitabilă decât 

dreptatea.                                                                                                                            6 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte  

C. construirea unui exemplu care evidențiază rolul/importanța legii în definirea limitelor 

libertății individuale.                                                                                          6 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
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A. 

1. câte 2 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a fiecăreia dintre cele două condiții 

ale principiilor dreptății                      2x2p= 4 puncte 

2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic 

               2x1p= 2 puncte 

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii dați       4 puncte 

- coerenţa textului redactat           2 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte 

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 

prezentată în textul dat           6 puncte 

B. 

1. - argumentarea în favoarea sau împotriva ideii/tezei filosofice prezentată în enunț     4 puncte

 - încadrarea în limita de spațiu precizată                                                                2 puncte

      

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a unei situații în care intervenția statului în viața 

privată este justificată.                                                                                                     6 puncte 

 

 

 

Autor : 

Prof. Manuela Mihăilă – Colegiul Național Pedagogic ,, Constantin Brătescu" Constanța 
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Simularea examenului de bacalaureat  
Februarie 2022  

Proba E. d)  

                           Filosofie  

                                       

    

 Varianta 2 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu 

excepţia profilului militar.  

  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  
  

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

  

1.  Prin libertate se înțelege:  

a. realizare 

b. absență a constrângeriii 

c. capacitate  

d. toleranță 

  

2.  Distincția om interior- om exterior, aparține lui  

a. Platon 

b. R. Descartes 

c. J-P Sartre 

d. A. Augustin 

   

3.   Etica practicată de Aristotel, este una:  

a. aplicată 

b. eudaimonistă  
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c. hedonistă 

d. deontologică 

  

4.  Dreptatea procedurală se referă la:  

a. corectitudine 

b. lege, echitate, imparțialitate 

c. dreptate pe bază de merite 

d. impărțirea corectă a bunurilor în societate 

  

5.  Etica deontologică este specifică:  

a. filosofiei antice  

b. filosofiei medievale 

c. filosofiei contemporane 

d. filosofiei moderne 

  

6.  Împlinirea posibilităților noastre prin faptele pe care le realizăm, se referă la  

a. morală 

b. sensul vieții 

c. libertate 

d. cunoațtere 

  

7.  Conepția filosofică că: dreptatea este o convenție, aparține lui 

a. Fr. Hayek 

b. Nietzsche 

c. Platon 

d. Aristotel 

  

8.  Potrivit lui Aristotel,  omul este: 

a. ființă  antisocială 

b. ființă socială 

c. ființă gânditoare 

d. ființă reflexivă 
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9. Etica teleologică vizează 

  a.   fericirea ca scop 

b. respectarea unor principiii morale 

c. probleme controversate 

d. fericirea ca mijloc 

  

10.  Distincția res cogitans - res extensa, este prezentă în operea lui:  

a. M. Eliade 

b. R. Descartes 

c. L. Blaga 

d. A. Augustin 

 

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. În coloana din stânga sunt enumerate diferite tipuri posibile de dreptate, iar în coloana din dreapta 

sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile 

corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  

  

a. Dreptatea ca egalitate 

economică  

b. Dreptatea pe bază de merite 

  

c. Dreptatea procedurală 

  

d. Dreptatea ca echitate  

1. Dreptatea înseamnă inegalitate socială. 

2. Este ilustrată de Aristotel, în lucrarea Politica, prin exemplul 

alocăriii flautului..  

3. Este specifică regimurilor comuniste, distribuția bunurilor în 

societate făcându-se după nevoi.  

4. Accesul liber al indivizilor la posturi și funcții precum și  

recompensarea și diferențierea acestora în funcție de implicarea 

în “practica socială”  

5. Realizarea dreptății este sinonimă cu respectarea și aplicarea 

corectă a legilor. 

16 puncte  

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia: “Omul 

nu este drept de bunăvoie, ci doar silnic”. ( Platon: “Republica”)                                                                                                                           

8  puncte 
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C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța dreptății, în demersul constituirii 

naturii umane.                                                                                    6   puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

“ Consecința esențială este că omul fiind condamnat să fie liber(… ). Este, deci absurd să ai de gând, 

să te plângi, de vreme ce nimic străin nu a decis în legătură cu ceea ce simțim, cu ceea ce trăim sau 

cu ceea ce suntem.  Această responsabilitate absolută nu este, de altfel, acceptare, ea este simplă 

revendicare logică a consecințelor libertății noastre: ceea ce mi se întâmplă, mi se întâmplă prin mine, 

și eu n-aș putea nici să mă mâhnesc, nici să mă revolt, nici să mă resemnez” 

                                                                         (J-P Sartre: “Ființa și neantul”)  

Răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Menționați teza filosofică la care face referire textul dat.                              4 puncte  

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii: libertate și 

responsabilitate, utilizând termenii menționați în sens filosofic.                                 

                                                                                                                                       10 puncte  

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată 

în textul dat.                       6 puncte  

  

B.  Având în vedere teza susținută de Aristotel potrivit căreia într-o societate, dreptatea se realizează 

când bunurile sunt distribuite după merite, 

 

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț. 

                            6 puncte  

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, relația existentă între societate și dreptate.      4 puncte  
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Simularea examenului de bacalaureat  

Februarie 2022 

Proba E. d)   

Filosofie   

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE   

Varianta 2  

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu 

excepţia profilului militar.  

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct.  

• Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru 

lucrare.  

 

SUBIECTUL I                            (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, 

astfel:  

1-b, 2-d, 3-b, 4-b, 5-d, 6-b, 7-c, 8-b, 9-a, 10-b                                                    10x3p=30 puncte  

  

 SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A. câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:  

a-3    

b-2  

c-5  

d-4  

                         4x4p=16 puncte  

B.   

- argumentarea în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia:  “Omul nu este drept de 

bunăvoie, ci doar silnic”. ( Platon: “Republica”)                                                                    

6 puncte  

- încadrarea în limita de spaţiu precizată               2 puncte   
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C. construirea unui exemplu care să evidențieze  rolul/importanța dreptății, în demersul  

constituirii naturii umane                                                                                                                       

6 puncte  

  

 SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  

A.  

1. menționarea tezei filosofice la care face referire textul dat                                          4 puncte 2  

câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic  

                          2x1p= 2 puncte  

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii dați           4 puncte  

        -  coerenţa textului redactat                              2 puncte  

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                 2 puncte  

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 

prezentată în textul dat                                                                                               6 puncte  

B.  

1. - argumentarea în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunț        4 puncte   

      - încadrarea în limita de spaţiu precizată            2 puncte  

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a relației existente între societate și dreptate.  4 puncte  
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte)                                                                                                

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare 
dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1. Între termenii gutui și fructe se stabilește un raport de: 

a. identitate 

b. încrucișare 

c. ordonare 

d. contrarietate 

2. Din punct de vedere intensional, termenul elev premiant este: 

a. nevid, singular, distributiv, vag 

b. vid, general, colectiv, precis 

c. absolut, concret, pozitiv, compus  

d. relativ, abstract, negativ, simplu 

3. Dacă termenului roman psihologic i se elimină însușirea psihologic: 

a. intensiunea crește, dar extensiunea scade  

b. extensiunea crește, dar intensiunea scade 

c. intensiunea crește, iar extensiunea crește și ea  

d. extensiunea crește, iar intensiunea crește și ea 

4. Nu există printre elementele care alcătuiesc structura unei clasificări: 

a. regulile clasificării  

 

b. clasele  

c. criteriul clasificării 

d. elementele clasificării 
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5. Predicatul logic al propoziției ”Toți cretanii sunt mincinoși” este: 

a. sunt 

b. sunt mincinoși 

c. mincinoși 

d. cretanii sunt mincinoși 

6. Dacă propoziția universală afirmativă este adevărată, atunci:  

a. SeP este falsă 

b. SaP este falsă  

c. SiP este probabilă   

d. SoP este probabilă   

7.Raționamentul ”Unele animale acvatice sunt nevertebrate, având în vedere că unele 

nevertebrate sunt animale acvatice.” este: 

a. deducție imediată 

b. deducție mediată 

c. inducție incompletă  

d. inducție completă 

8. O regulă de corectitudine a demonstrației stipulează că: 

a. fundamentul demonstrației poate fi alcătuit din propoziții false 

b. fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit din propoziții universale  

c. fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit din propoziții afirmative 

d. fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit din propoziții adevărate  

 

9. Raționamentul ”Dacă unii oameni sunt încrezători în forțele proprii, se poate spune că toți 

oamenii sunt încrezători în forțele proprii” este un exemplu de: 

a. inducție completă  

b. inducție incompletă 

c. deducție mediată 

d. deducție imediată  

10. În cazul unei inducții complete: 

a. premisele analizează câteva cazuri ale unei mulțimi 

b. concluzia este probabilă dacă premisele sunt adevărate 

c. valoarea de cunoaștere este mare 
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d. se realizează o generalizare într-o clasă finită de obiecte 

 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât termenul A este în raport de contradicție cu 

termenul B; termenul C este o specie a termenului A, termenul D este subordonat față de 

termenul B; termenul E este intersectat cu termenii A, B, C și D. 

1. Reprezentați prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice 

dintre cei patru termeni.          

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D și E care dintre 

următoarele propoziții sunt adevărate şi care sunt false (notați propoziţiile adevărate 

cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

a. Unii A sunt C 

b. Unii C sunt E 

c. Unii D nu sunt B 

d. Niciun E nu este D 

e. Toți C sunt D 

f. Toți E sunt A 

g. Toți D sunt B 

h. Unii B nu sunt E 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Se dau următoarele propoziții: 

1. Toți urșii bruni sunt animale care hibernează.  

2. Unele păsări migratoare sunt viețuitoare în pericol de dispariție. 

3. Nicio petrecere reușită nu este un eveniment ușor de organizat. 

4. Unele conifere nu sunt plante medicinale. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, 

contradictoria propoziției 2, subalterna propoziției 3 și supraalterna propoziției 4.        8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi 

obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj 

natural.                                                                                                                             8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei 

propoziției 4, respectiv, conversa contradictoriei propoziției 3.                                         6 puncte 

   D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 
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X: Toate accidentele auto sunt evenimente provocate de oameni, deoarece toate evenimentele 

provocate de oameni sunt accidente auto. 

Y: Toate cursurile de conducere defensivă sunt acțiuni menite să reducă numărul accidentelor 

auto, prin urmare niciun curs de conducere defensivă nu este menit să crească numărul 

accidentelor auto. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;                                                          4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;          2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.            2 puncte 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aio-2, eao-3. 

a) Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 

date şi construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 

scheme de inferență.                             8 puncte 

b) Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două 

moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.            6 puncte 

 

B. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid cu premise 

adevărate, prin care să justificați propoziția “Unele inferențe mediate sunt deductive”.   

                                                                                                                                      6 puncte 

C. Fie următorul silogism: ”Întrucât șiretul este un obiect cu care ne legăm la pantofi, iar 

vulpoiul este șiret, putem spune că vulpoiul este un obiect cu care ne legăm la pantofi.” 

          Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate şi 

care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

1. Termenul minor al silogismului este distribuit în concluzie, dar este nedistribuit în premisă. 

2. Termenul mediu al silogismului este distribuit numai în premisa minoră. 

3. Termenul major al silogismului este reprezentat de termenul „vulpoi”. 
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4. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă.                                4 puncte 

D. Fie următoarea definiție:  

Carnetul de note este oglinda elevului. 

a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.                   2 puncte 

b. Menționați o regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. şi construiți 

pentru aceasta o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „carnet de note”                                                                                                                      

                                                                                                                                    4 puncte 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
                                                            Varianta 1 

· Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                    (30 de puncte) 
A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-c, 2-c, 3-b, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a, 8-d, 9-b, 10-d        10x2p= 20 puncte 

B. 

1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a 

raporturilor logice dintre cei cinci termeni                                                                  2 puncte 

2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

a-A, b-A, c-F, d-F, e-F, f-F, g-A, h-A                                                                8x1p= 8 puncte 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                                                   (30 de puncte) 
A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contrarei propoziției 1 (SeP), a 

contradictoriei propoziției 2 (SeP), a subalternei propoziției 3 (SoP) și a supraalternei 

propoziției 4 (SeP)                                                                                           4x1p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a contrarei propoziției 1, a contradictoriei 

propoziției 2, a subalternei propoziției 3 și a supraalternei propoziției 4  

                                                                                                                         4x1p= 4 puncte 

B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operațiilor de conversiune şi obversiune, pentru 

a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3, în limbaj formal 

                                                                                                                      2x2x1p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 

2                                                                                                                       2x1p= 2 puncte 
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- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 2 

                                                                                                                         2x1p= 2 puncte 

C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a obversei conversei contradictoriei 

propoziției 4 (Po~S), respectiv Page 2 of 3a conversei contradictoriei propoziției 3 (PiS)    

    2x1p= 2 puncte 

- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a obversei conversei contradictoriei 

propoziției 4, respectiv a conversei contradictoriei propoziției 1                       2x2p= 4 puncte 

D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi 

(X: SaP→PaS, respectiv Y: SaP→Se~P)                                                          2x2p= 4 puncte 

b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele 

două raționamente formalizate (de exemplu: X raționează incorect, argumentul său fiind o 

conversiune nevalidă; Y: raționează corect, argumentul său fiind o obversiune validă)   

                                                                                                                        2x1p= 2 puncte 

c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, 

raționamentul elevului X: SaP→PaS este o conversiune nevalidă, fiind încălcată legea 

distribuirii termenilor;  termenul P apare distribuit în concluzie, fără a fi distribuit în premisă) 

                                                                                                                                     2 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte) 
A. 

1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele 

două moduri silogistice date, astfel: 

        PaM     MeP 

        SiM     MaS 

         SoP     SoP                                                                                               2x2p= 4 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 

scheme de inferență                                                                                                    4 puncte 

2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia 

dintre cele două moduri silogistice date                                                           2x2p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat 

grafic: aio-2 - mod silogistic nevalid, eao-3 - mod silogistic valid                   2x1p= 2 puncte 
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Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod 

silogistic rezultă din reprezentarea grafică a acestuia. 

B. 

- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziția dată     

                                                                                                                                       3 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid cu premise adevărate care să justifice 

propoziția dată                                                                                                               3 puncte 

C. 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-F, 2-F, 3-F, 4-A                                                                                               4x1p= 4 puncte 

D. 

a. precizarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiția dată               2 puncte 

b. - menționarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la 

punctul a.                                                                                                                       2 puncte 

    - construirea definiției cerute, având ca definit termenul „carnet de note”              2 puncte 

 

Autor:  

Prof. Mihăilă Vasile – Liceul Teoretic ,, George Călinescu" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
Varianta 2 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)                                                                                               

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare 
dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1. Între termenii canibal și antropofag se stabilește un raport de: 

a. identitate 

b. încrucișare 

c. ordonare 

d. contrarietate 

2. Din punct de vedere extensional, termenul bătrân este: 

a. concret 

b. pozitiv 

c. colectiv 

d. vag 

3. Dacă termenului război hibrid i se elimină însușirea hibrid: 

a. intensiunea crește, dar extensiunea scade 

b. extensiunea crește, dar intensiunea scade  

c. intensiunea crește, iar extensiunea crește și ea  

d. extensiunea crește, iar intensiunea crește și ea 
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4. Nu există printre elementele care alcătuiesc structura unei clasificări: 

a. clasele  

b. criteriul clasificării 

c. relația de clasificare 

d. elementele clasificării 

5. Subiectul logic al propoziției ”Unele animale de companie sunt pisici.” este: 

a. pisici  

b. unele animale  

c. unele animale de companie 

d. animale de companie 

6. Dacă propoziția particulară afirmativă este falsă, atunci:  

a. SaP este adevărată 

b. SeP este adevărată 

c. SiP este probabilă 

d. SoP este probabilă 

7.Raționamentul ”Dacă fiecare om de știință este pasionat de cunoaștere, rezultă că toți oamenii 

de știință sunt pasionați de cunoaștere” este: 

a. deducție completă  

b. deducție incompletă 

c. inducție incompletă  

d. inducție completă 

8. O regulă de corectitudine a demonstrației stipulează că: 

a. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție infirmată 

b. teza trebuie să fie înlocuită pe parcursul demonstrației  

c. demonstrarea tezei trebuie să fie independentă de demonstrarea fundamentului   

d. fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit numai din propoziții universale 
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9. Raționamentul ”Dacă unii oameni nu sunt atenți, rezultă unii oameni sunt neatenți” este un 

exemplu de: 

a. inducție completă  

b. inducție incompletă 

c. deducție mediată 

d. deducție imediată  

10. În cazul unei inducții incomplete: 

a. concluzia este întotdeauna o propoziție afirmativă 

b. concluzia este întotdeauna o propoziție probabilă 

c. concluzia este întotdeauna o propoziție falsă 

d. concluzia este întotdeauna o propoziție adevărată 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât termenul A este în raport de intersectare cu termenul 

B, termenul C este încrucișat cu B, dar în raport de opoziție cu teremenul A, termenul D este 

intersectat cu termenii A, B și C, iar termenul E este în raport de încrucișare cu termenii A, 

B, C și D. 

1. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice 

dintre cei patru termeni.          

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D și E care dintre 

următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu 

litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii A sunt B 

b. Unii B nu sunt C 

c. Unii D nu sunt E 

d. Toți D sunt C 

e. Niciun C nu este E 

f. Unii C sunt A 

g. Unii A nu sunt E 

h. Unii B sunt E 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dau următoarele propoziții: 

1. Toți cetățenii români sunt cetățeni europeni.  

2. Niciun politician socialist nu este adept al monarhiei. 

3. Unele autoturisme electrice nu sunt vehicule nepoluante. 

4. Unele competiții sportive sunt evenimente de interes mondial. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contrara 

propoziției 2, subcontrara propoziției 3 și supraalterna propoziției 4.                            8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.  

                                                                                                                                      8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contrarei 

propoziției 2, respectiv, obversa contradictoriei propoziției 4.                                          6 puncte 

   D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele persoane suspecte sunt nevinovate, rezultă că unele persoane suspecte nu sunt 

vinovate. 

Y: Unele drepturi ale omului nu sunt privilegii respectate în țările nedemocratice, având în 

vedere că niciun privilegiu respectat în țările nedemocratice nu este un drept al omului. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;                                                          4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;          2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y.            2 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Fie următoarele două moduri silogistice: aeo-4, aei-1. 

a) Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date 

şi construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de 

inferență.                             8 puncte 
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b) Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două 

moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.            6 puncte 

 

B. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid cu premise 

adevărate, prin care să justificați propoziția “Unele raționamente deductive nu sunt inferențe în 

care se obțin concluzii adevărate”.                                                                               6 puncte 

 

C. Fie următorul silogism: ”Dacă toate primatele sunt maimuțe, atunci unele maimuțe sunt 

giboni, fiind știut că toți gibonii sunt primate.” 

         Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate şi 

care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

1. Termenul minor al silogismului nu este distribuit nici în concluzie, nici în premisa minoră. 

2. Termenul mediu al silogismului este distribuit numai în premisa majoră. 

3. Termenul major al silogismului este reprezentat de termenul „gibon”. 

4. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă.                                 4 puncte 

 

D. Fie următoarea definiție:  

Ghiocelul este vestitorul primăverii. 

a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.                   2 puncte 

b. Menționați o regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. şi construiți 

pentru aceasta o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „ghiocel”                                                                              

                                                                                                                                      4 puncte 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 2 

· Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 
se acordă fracțiuni de punct. 

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 

 

SUBIECTUL I                                                                                             (30 de puncte) 

A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-a, 2-d, 3-b, 4-c, 5-d, 6-b, 7-d, 8-c, 9-d, 10-b        10x2p= 20 puncte 

B. 

1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a 

raporturilor logice dintre cei cinci termeni                                                                 2 puncte 

2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

a-A, b-A, c-A, d-F, e-F, f-F, g-A, h-A                                                                8x1p= 8 puncte 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                                                   (30 de puncte) 
A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subalternei propoziției 1 (SiP), a 

contrarei propoziției 2 (SaP), a subcontrarei propoziției 3 (SiP) și a supraalternei propoziției 4 

(SaP)                                                                                                                  4x1p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a subalternei propoziției 1, a contrarei 

propoziției 2, a subcontrarei propoziției 3 și a supraalternei propoziției 4  

                                                                                                                         4x1p= 4 puncte 

B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operațiilor de conversiune şi obversiune, pentru 

a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, în limbaj formal 

                                                                                                                      2x2x1p= 4 puncte 
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- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 

2                                                                                                                       2x1p= 2 puncte 

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 2 

                                                                                                                         2x1p= 2 puncte 

C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a conversei obversei contrarei 

propoziției 2 (~PeS/~PoS), respectiv, a obversei contradictoriei propoziției 4 (Sa~P)    

    2x1p= 2 puncte 

- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a conversei obversei contradictoriei 

propoziției 4, respectiv, a obversei subalternei propoziției 1                          2x2p= 4 puncte 

 

D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi 

(X: SiP→ So~P, respectiv Y: SeP→PoS)                                                          2x2p= 4 puncte 

b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele 

două raționamente formalizate (de exemplu: X raționează corect, argumentul său fiind o 

obversiune validă; Y: raționează corect, argumentul său fiind o conversiune validă)   

                                                                                                                        2x1p= 2 puncte 

c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului Y (de exemplu, 

raționamentul elevului Y: SeP→PoS este o conversiune validă, fiind respectată legea 

distribuirii termenilor;  termenul S apare distribuit în concluzie, dar a fost distribuit și în 

premisă). 

                                                                                                                                     2 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte) 

A. 

1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele 

două moduri silogistice date, astfel: 

        PaM     MaP 

        MeS     SeM 

         SoP     SiP                                                                                                2x2p= 4 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 

scheme de inferență                                                                                                    4 puncte 
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2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia 

dintre cele două moduri silogistice date                                                           2x2p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat 

grafic: aeo-4 - mod silogistic valid, aei-1 - mod silogistic nevalid                   2x1p= 2 puncte 

Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod 

silogistic rezultă din reprezentarea grafică a acestuia. 

B. 

- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziția dată     

                                                                                                                                       3 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid cu premise adevărate care să justifice 

propoziția dată                                                                                                               3 puncte 

C. 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-A, 2-F, 3-A, 4-F                                                                                               4x1p= 4 puncte 

D. 

a. precizarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiția dată               2 puncte 

b. - menționarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la 

punctul a.                                                                                                                        2 puncte 

    - construirea definiției cerute, având ca definit termenul „ghiocel”                          2 puncte 

 

Autor:  

Prof. Mihăilă Vasile – Liceul Teoretic ,, George Călinescu" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

Varianta 3 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)                                                                                               
A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare 

dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1. Între termenii Ștefan cel Mare și domnitor al Moldovei se stabilește un raport de: 

a. identitate 

b. încrucișare 

c. ordonare 

d. contrarietate 

2. Din punct de vedere intensional, termenul vinovăție este: 

a. abstract 

b. negativ 

c. relativ 

d. compus  

3. Dacă termenului școală i se adaugă însușirea de șoferi: 

a. extensiunea crește, dar intensiunea scade  

b. intensiunea crește, dar extensiunea scade 

c. intensiunea crește, iar extensiunea crește și ea  

d. extensiunea crește, iar intensiunea crește și ea 
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4. Nu există printre elementele care alcătuiesc structura unei clasificări: 

a. obiectele clasificării  

b. criteriul clasificării 

c. clasele  

d. regulile clasificării 

5. Subiectul logic al propoziției ”Toate medicamentele eficiente sunt testate în laborator” 

este: 

a. toate medicamentele  

b. toate medicamentele eficiente 

c. medicamentele eficiente 

d. testate în laborator 

6. Dacă propoziția particulară negativă este falsă, atunci:  

a. SaP este falsă 

b. SeP este falsă 

c. SiP este falsă 

d. SoP este adevărată 

7.Raționamentul ”Se poate spune că toate planetele sunt corpuri cerești care gravitează în jurul 

unei stele, având în vedere că fiecare planetă este corp ceresc care gravitează în jurul unei 

stele” este: 

a. deducție completă  

b. deducție incompletă 

c. inducție completă  

d. inducție incompletă 

8. O regulă de corectitudine a demonstrației stipulează că: 

a. teza de demonstrat poate fi înlocuită pe parcursul demonstrației 

b. teza de demonstrat trebuie să fie înlocuită pe parcursul demonstrației 

c. teza de demonstrat nu poate să nu fie înlocuită pe parcursul demonstrației 

d. teza de demonstrat nu poate fi înlocuită pe parcursul demonstrației  
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9. Raționamentul ”Dacă toate războaiele sunt evenimente de forță majoră, atunci unele 

evenimente de forță majoră sunt războaie” este un exemplu de: 

a. inducție imediată  

b. inducție mediată 

c. deducție imediată  

d. deducție mediată 

10. În cazul unei inducții complete: 

a. este o particularizare într-o clasă finită de obiecte 

b. este o generalizare într-o clasă finită de obiecte 

c. concluzia este întotdeauna probabilă  

d. concluzia este întotdeauna falsă 

 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât termenul A este în raport de intersectare cu 

termenul B; termenul C este o specie a intersecției dintre termenii A și B; termenul D este și 

el o specie a intersecției dintre termenii A și B, dar este în raport de contrarietate cu 

termenul C; termenul E este, la rândul său, o specie a intersecției dintre termenii A și B, dar 

se află în raport de intersectare atât cu termenul C, cât și cu termenul D.  . 

1. Reprezentați prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice 

dintre cei patru termeni.          

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D și E care dintre 

următoarele propoziții sunt adevărate şi care sunt false (notați propozițiile adevărate 

cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

a. Unii C nu sunt A 

b. Unii E nu sunt C 

c. Niciun C nu este D 

d. Unii C sunt B 

e. Niciun A nu este E 

f. Niciun B nu este A 

g. Toți A sunt E  

h. Toți D sunt B 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unele probleme de economie nu sunt inspirate din realitate. 

2. Toți leii sunt animale carnivore.  

3. Nicio vacanță nu este o perioadă plictisitoare. 

4. Unele antrenamente dificile sunt activități care stimulează metabolismul. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, 

subalterna propoziției 2, contrara propoziției 3 și contradictoria propoziției 4.             8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi 

obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj 

natural.                                                                                                                             8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei 

propoziției 4, respectiv, obversa contrarei propoziției 3.                                                6 puncte 

   D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Unele sporturi de iarnă nu sunt jocuri olimpice, deci unele jocuri olimpice nu sunt sporturi de 

iarnă. 

Y: Unele abateri de la reguli sunt nepermise, fiindcă unele abateri de la reguli nu sunt permise. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;                                                          4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;          2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.            2 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eoo-3, aai-1. 

a) Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 

date şi construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 

scheme de inferență.                             8 puncte 

b) Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două 

moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.            6 puncte 
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B. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid cu premise 

adevărate, prin care să justificați propoziția “Nicio obversiune nu este raționament inductiv”.   

                                                                                                                                      6 puncte 

C. Fie următorul silogism: ”Unii matinali nu sunt leneși, pentru că unii sportivi de 

performanță sunt matinali, iar niciun sportiv de performanță nu este leneș.” 

          Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate şi 

care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F): 

1. Termenul major al silogismului este distribuit în premisă și în concluzie. 

2. Termenul minor al silogismului este distribuit numai în premisa minoră. 

3. Termenul mediu al silogismului este reprezentat de termenul „matinal”. 

4. Premisa minoră este o propoziție particulară negativă.                                               4 puncte 

D. Fie următoarea definiție:  

Scăderea este operația prin care scădem două sau mai multe numere. 

a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.                   2 puncte 

b. Menționați o regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. şi construiți 

pentru aceasta o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „scădere”                                                                              

                                                                                                                                       4 puncte 
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Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

· Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I                                                                                             (30 de puncte) 
A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-c, 6-b, 7-c, 8-d, 9-c, 10-b        10x2p= 20 puncte 

B. 

1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a 

raporturilor logice dintre cei cinci termeni                                                                 2 puncte 

2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

a-F, b-A, c-A, d-A, e-F, f-F, g-F, h-A                                                                8x1p= 8 puncte 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                                                   (30 de puncte) 
A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subcontrarei propoziției 1 (SiP), a 

subalternei propoziției 2 (SiP), a contrarei propoziției 3 (SaP) și a contradictoriei propoziției 4 

(SeP)                                                                                                                  4x1p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a subcontrarei propoziției 1, a subalternei 

propoziției 2, a contrarei propoziției 3 și a contradictoriei propoziției 4  

                                                                                                                          4x1p= 4 puncte 

B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operațiilor de conversiune şi obversiune, pentru 

a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 4, în limbaj formal 

                                                                                                                      2x2x1p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 

2                                                                                                                       2x1p= 2 puncte 

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 2 

Simulare județeană – Probă scrisă – Logică, argumentare și comunicare                                       Varianta  
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                                                                                                                         2x1p= 2 puncte 

C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a obversei conversei contradictoriei 

propoziției 4 (Pa~S/Pi~S), respectiv, a obversei contrarei propoziției 3 (Se~P)    

    2x1p= 2 puncte 

- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a conversei obversei contradictoriei 

propoziției 4, respectiv, a obversei subalternei propoziției 1                          2x2p= 4 puncte 

 

D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi 

(X: SoP→PoS, respectiv Y: SoP→Si~P)                                                          2x2p= 4 puncte 

b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele 

două raționamente formalizate (de exemplu: X raționează incorect, argumentul său fiind o 

conversiune nevalidă; Y: raționează corect, argumentul său fiind o obversiune validă)   

                                                                                                                        2x1p= 2 puncte 

c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, 

raționamentul elevului X: SoP→PoS este o conversiune nevalidă, fiind încălcată legea 

distribuirii termenilor;  termenul S apare distribuit în concluzie, fără a fi distribuit în premisă) 

                                                                                                                                     2 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte) 

A. 

1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele 

două moduri silogistice date, astfel: 

        MeP     MaP 

        MoS     SaM 

         SoP     SiP                                                                                              2x2p= 4 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 

scheme de inferență                                                                                                    4 puncte 

2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia 

dintre cele două moduri silogistice date                                                           2x2p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat 

grafic: eoo-3 - mod silogistic nevalid, aai-1 - mod silogistic valid                   2x1p= 2 puncte 
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Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod 

silogistic rezultă din reprezentarea grafică a acestuia. 

B. 

- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziția dată     

                                                                                                                                       3 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid cu premise adevărate care să justifice 

propoziția dată                                                                                                               3 puncte 

C. 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-A, 2-F, 3-F, 4-F                                                                                               4x1p= 4 puncte 

D. 

a. precizarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiția dată               2 puncte 

b. - menționarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la 

punctul a.                                                                                                                       2 puncte 

    - construirea definiției cerute, având ca definit termenul „scădere”                        2 puncte 

 

Autor:  

Prof. Mihăilă Manuela – Colegiul Național Pedagogic ,, Constantin Brătescu" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 
Psihologie 

Varianta 1 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

1. Senzațiile care apar atunci când alergăm, și care ne informează despre direcția și efortul depus 

sunt: 

a. exteroceptive 

b. organice 

c. chinestezice 

d. olfactive 

2. Deși curtea era plină de elevi, l-am identificat imediat pe colegul meu Cosmin, care e cel mai 

bun prieten al meu. Legea percepției prezentă în acest caz este: 

a. structuralității 

b. constantei perceptive 

c. semnificației 

d. integralității 

3. De câte ori poartă o conversație în limba engleză, Alina își reprezintă vocea doamnei 

profesoare, pentru a avea o pronunție cât mai corectă. Ea are o reprezentare: 

a. vizuală 

b. generală 

c. chinestezică 

d. auditivă 
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4. Nu este element al comunicării nonverbale: 

a. mimica 

b. vestimentația 

c. intonația 

d. pantomimica 

5. Gândirea este un proces, un ansamblu de operații permanente desfășurate pe două axe: pe 

verticala cunoașterii și  pe axa timpului. Potrivit caracterului procesual gândirea: 

a. prin procesare ascendentă este dirijată de legi, reguli, norme, principii 

b. este o cunoaștere bazată numai pe informațiile perceptuale și reprezentări 

c. pe axa timpului se desfășoară între trecut și viitor 

d. este o organizare și manipulare a reprezentărilor interne sau a informațiilor și cunoștințelor 

stocate în memorie  

6. După ce a stat trei zile în casă și s-a pregătit pentru un examen dificil, Maria simțea nevoia să 

se plimbe și să se relaxeze. Ea și-a exprimat o trebuință: 

a. materială 

b. spirituală 

c. secundară 

d. fiziologică 

7. Deși nu l-a supărat nimeni astăzi, Cornel a fost prost dispus toată ziua, așa că a refuzat invitația 

prietenilor de a ieși la plimbare. Starea afectivă resimțită de acesta se referă la: 

a. emoție 

b. un afect 

c. dispoziție afectivă 

d. un sentiment 

8. Cufundata în lectura unui roman pe care tocmai îl savura, Alina nu a auzit nici sunetul 

telefonului și nici glasul mamei care tocmai intrase în cameră. Însușirea atenției de care a dat 

dovadă este: 

a. distributivitatea 

b. mobilitatea 

c. concentrarea 
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d. volumul 

9. Deși are mari probleme cu dantura, Emil amână mereu să meargă la stomatolog, dând dovadă 

de acea calitate a voinței numită: 

a. perseverență 

b. puterea voinței 

c. tergiversarea 

d. curajul 

10.  În cadrul sistemului de personalitate rolul reglator este îndeplinit de: 

a. temperament 

b. inteligență 

c. caracter 

d. creativitate 

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale imaginatiei, iar în coloana din dreapta sunt 
numerotate enunturi adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte 
dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 
 

 

a. Reveria 

 

1. Este forma imaginației prin care, de-a lungul 
timpului, au fost realizate invenții de prim rang, 
care au schimbat în mod fundamental viața 
oamenilor. 
 

b. Imaginatia reproductivă 

 

2. Constă în proiectarea mentală a drumului 
propriu de dezvoltare în acord cu posibilitățile 
personale, condițiile și cerințele sociale. 
 

c. Imaginatia creatoare 

 

3. Constă într-o înlănțuire de imagini, emoții și 
reflecții care apar în starea de somn paradoxal, 
concretizând situații la care subiectul participă 
ca personaj principal sau ca simplu spectator. 
 

d. Visul de perspectivă 

 

4. Se mai numește reconstitutivă și constă în 
construirea mentală a imaginii unor realități 
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existente în prezent sau în trecut, dar care nu 
pot fi percepute direct. 
 

 5. Se realizează în starea de veghe, pe fondul 
relaxării, are aspectul unui experiment mintal și 

dacă este de scurtă durată poate fi o cale de 
stimulare a creativității. 
 

12 puncte 

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
 

Ca procese cognitive superioare, gândirea și memoria se aseamănă prin caracterul lor 
mijlocit – nu operează direct asupra stimulilor obiectivi. 
 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul.                 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1.                6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați caracterul activ al memoriei.                          4 puncte 

4. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, faptul că monologul, ca formă a limbajului oral este 
mai dificil de susținut decât dialogul.                                                                                  4 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     

Citiți, cu atenție, textul următor: 

 Născută într-o familie de intelectuali, educată în buna tradiţie a şcolii româneşti, formată 

ca medic de titanii şcolii româneşti de medicină care i-au fost dascăli, marcată de contactul cu 

strălucirea intelectuală a României interbelice, personalitatea Anei Aslan era un amestec de 

inteligenţă lucidă, temeritate, perseverenţă, feminitate şi romantism. Ca orice om care se dăruiește 

unui țel atât de mistuitor, Ana Aslan a avut o disciplină de viață și o rigoare incredibilă. Respecta 

normele sociale și, chiar dacă lua masa singură, nu mânca niciodată fără să fie îmbrăcată elegant, 

parfumată și fără să poarte bijuteriile preferate. Spunea despre sine, într-un interviu, că i-au plăcut 

oamenii și poveștile lor de viață, chiar dacă nu a fost mereu înțeleasă de cei din jur. A ales să nu 

se căsătorească niciodată și să nu aibă copii. A ales, mai presus de orice, medicina. (…) „Îmi place 

să cred că şcoala de gerontologie, pe care am întemeiat-o şi pe care o voi lăsa după mine, va fi 

înţeleasă pe deplin, că temelia oricărei activităţi serioase este cinstea şi moralitatea. Ştiinţa fără 
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morală nu valorează mare lucru..." Căuta adevărul cu obstinaţie. Citez: "Urăsc minciuna, pe care 

o consider cea mai gravă insultă adusă demnităţii intelectuale a omului. Minciuna este infinit mai 

gravă decât eroarea; ea reprezintă eroarea premeditată şi acceptată ca atare. Muncea mult, pana la 

12 ore pe zi, dar știa și să fie mondenă: juca bridge, asculta muzica și mergea la spectacole de 

balet. Feminină, de o eleganţă sobră, de mare rafinament, exigentă cu colaboratorii, dar mai ales 

cu ea însăşi, personalitatea Anei Aslan era un uluitor aliaj de austeritate, voinţă, riguroasă 

disciplină, sensibilitate, dragoste de viaţă, înţeleaptă și înţelegere pentru cei din jurul său. O viaţă 

de luptă, de decepţii şi triumf, îngropate undeva adânc o dureroasă vulnerabilitate şi dorinţă de 

afecţiune. 

                                           (Theodora Barbulescu-Poli – Ana Aslan - In memoriam – volum                    

apărut sub egida Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie) 

 

 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A.   Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al Anei Aslan. Precizați, din 
text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.                                             6 puncte  

B.    Considerați că Ana Aslan era un om disciplinat si riguros? Precizați, prin apel la text, un motiv 
prin care să susțineți răspunsul dat.                                                                                     4 puncte  

C.    Textul precizează, cu privire la conceptia Anei Aslan, faptul că știința fără morală nu valorează 

mare lucru. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație.  6 puncte  

D.   Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul Anei Aslan conform teoriei lui 
G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acesteia.              

10 puncte 

E.  Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia trăsăturile de 
personalitate se dobândesc în totalitate în decursul vieții sub influența factorilor de mediu și 
educație.                                                                                                                               4 puncte  
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 
Psihologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 1 

 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 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)  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-c, 2-c, 3-d, 4-c, 5-d, 6-d, 7-c, 8-c, 9-c,10-c.                                                     10x3p=30 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 

a-5 

b-4 

c-1 

d-2 

4x3p=12 puncte 

B. 

1. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese/fenomene psihice la care face referire 

textul 
2x2p=4 puncte 

2. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre 

procesele/fenomenele menționate la punctul 1                                                                       3x2p=6 puncte 



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

__________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Barem de evaluare si notare – Psihologie                                                                                                   Varianta 1 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 
 

Pagina 2 din 2 

3. construirea unui exemplu care să ilustreze caracterul activ al memoriei                                      4 puncte 

4. - argumentarea importanței limbajului intern                                                                                3 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                           1 punct 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     
A. - menţionarea tipului temperamental al Anei Aslan conform teoriei lui C. Jung (extravert)                                              

                                                                                                                                                           2 puncte 

- câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică 

răspunsul dat                                                                                                                            2x2p=4 puncte 

B. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: Ana Aslan respecta 

normele sociale)  

era o persoană puternica)                                                                                                                   1 punct 
- precizarea, prin apel la text, a unui motiv prin care se susține răspunsul dat                                 3 puncte 

C. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin 

faptul că stiinta fara morala nu valoreaza mare lucru                                                          2x3p=6 puncte 

D. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului Anei Aslan                                              2 puncte 

- câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale                                 2x2p=4 puncte 

- coerența prezentării                                                                                                                      2 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                        2 puncte 

E. formularea unui argument prin care se susține afirmaţia dată                                                   4 puncte 

 

Autor test:  
Prof. Nasie  Claudia – Liceul Teoretic ,,George Călinescu" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 
Psihologie 

Varianta 2 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

 

1. Este o însușire a senzațiilor: 
a. integralitatea 

b. distributivitatea 

c. structuralitatea 

d. intensitatea 

 

2. Percepția reflectă însușiri: 
a. parțiale 

b. abstracte 

c. esențiale 

d. concrete 

 

3. Reprezentarea: 
a. este un proces cognitiv superior 
b. este o imagine mentală 

c. apare la vârsta de 2-3 luni 
d. se formează în prezența stimulului 

 

4. Procedeul de transpunere imaginativă în gândirea, simțirea și acțiunea altcuiva este: 
a. reveria 

b. empatia 

c. substituirea 

d. analogia 
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5. Noțiunea (conceptul) este unitatea de bază a gândirii care condensează însușirile generale și 
esențiale ale unei clase de obiecte, fenomene, relații. După modul în care satisfac criteriul 
esențialității noțiunile pot fi: 

a. concrete și abstracte 

b. empirice și științifice 

c. situate la un nivel înalt de abstractizare 

d. generale și concrete 

 

6. Deși nu-i place fotbalul, Corina a mers la meci alături de prietenul ei dând dovadă de motivație: 
a. extrinsecă 

b. pozitivă 

c. afectivă 

d. intrinsecă 

 

7. Accesele de râs zgomotos reprezintă: 
a. un afect 
b. o emoție curentă 

c. o trăire afectivă de proveniență organică 

d. o emoție superioară 

 

8. Atenția voluntară: 
a. se confundă cu reflexul de orientare 

b. este declanșată de noutatea stimulului 
c. este menținută fără să apară oboseala 

d. implică mecanismele verbale 

 

9. În cele mai multe situații Cornel se lasă influențat de grupul său de prieteni. El dă dovadă de 
acea însușire a voinței numită: 

a. perseverență 

b. independență 

c. tergiversare 

d. sugestibilitate 

 

10.  Temperamentul: 
a. este bun sau rău 

b. nu este înnăscut 
c. se manifestă în același mod pe tot parcursul vieții 
d. nu este pur, ci este un amestec din mai multe temperamente 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. În coloana din stânga sunt enumerate functii ale limbajului, iar în coloana din dreapta sunt 
numerotate enunturi adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte 
dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 
 

a. Reglatorie 

 

1. Presupune asociații verbale de efect, ritmică, 
ciocniri de sensuri etc., mergând până la 
construcția artistică 

 

b. Dialectica 

 

2. Exprimă legătura limbajului cu gândirea 

 

c. Ludica 

 

3. Constă în prezentarea de argumente pro și 

contra unei teze, în cadrul unei dezbateri 
colective, fiind calea principală prin care teza 
poate fi elucidată. 
 

d. Cognitiva 

 

4. Se poate realiza prin mijloacele limbajului 
intern ca expresie a autoreglajului conștient și 

voluntar sau se poate exercita asupra altora prin 
comenzi de dirijare și comandă 

 

 5. Constă în asigurarea transmiterii informației 
de la o persoană la alta 

 

  12 puncte 
 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
Gândirea și inteligența coordonează producția imaginativă, iar imaginația participă activ la 

identificarea modalităților de rezolvare de probleme. 
 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Mentionați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul.                4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1.               6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați legătura dintre reprezentare și limbaj.          4 puncte 

4. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, faptul că monologul, ca formă a limbajului oral este 
mai dificil de susținut decât dialogul.                                                                                  4 puncte                                     
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     

Citiți, cu atenție, textul următor: 
 

“Pe Heinrich Zimmer l-am cunoscut la începutul anilor ’30. Citisem cartea lui fascinantă, 
“Forma artistică și yoga” și-mi doream de mult să-l cunosc personal. Am găsit în el un om genial 
cu un temperament extrem de viu. Vorbea foarte mult și foarte iute, era însă capabil și să asculte 
cu o atenție intensă. Am petrecut împreună câteva zile frumoase în decursul cărora am purtat 
discuții bogate în conținut (…). Cu această ocazie mi-a povestit cum reacționase la cartea publicată 
de mine “Secretul Florii de Aur”. Când Zimmer a avut în mână “Secretul Florii de Aur” și a răsfoit 
cartea s-a înfuriat – așa mi-a povestit – din cauza comentariului meu psihologic. A azvârlit cartea 
de perete. Această reacție caracteristică nu m-a mirat, căci îmi era cunoscută de demult, dar numai 
în mod indirect, felul în care se comportase în cazuri asemănatoare. După câtva timp când și-a 
recăpătat cumpătul și astfel și conștiința știintifică, a resimțit o anumită curiozitate de a afla ce 
avea de fapt de spus psihologia într-un astfel de caz. A ridicat volumul de pe jos și a început să 
citească. Fiind un mare cunoscător de literatură indiană, nu a putut să nu descopere o serie de 
paralele interesante, pentru care l-a ajutat foarte mult pronunțata sa clarviziune artistică și intuitia-

i ieșită din comun. A spus – textual – cu o oarecare ironie în glas: Atunci am realizat brusc că 

textele mele sanscrite nu prezentau numai dificultăți gramaticale, sintactice, ci că aveau, pe lângă 

acestea, si un sens. (…) apreciez în mod deosebit mărturisirea lui Zimmer. Este de o onestitate 
neobisnuită și reconfortantă (…). În întreaga sa ființă, Zimmer a fost un puer aeternus care pe 
aripile unui limbaj strălucitor, facea să înflorească toți mugurii din grădinile legendelor indiene. 
(…) acea latură a “eternului copil” era vizibilă la Zimmer, despre care aveai senzația că înverzea 
și înflorea într-o abundență inepuizabilă.” 

(C. G. Jung – Amintiri, vise, reflecții, Humanitas, Buc., 2010) 
 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui Zimmer. Precizați, din 
text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.                                             6 puncte 

B. Considerați că Zimmer era o persoană onestă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să 
susțineți răspunsul dat.                                                                                                        4 puncte 

C. Textul precizează faptul că Zimmer “și-a recăpătat cumpătul și astfel constiința științifică”. 
Menționați două motive care susţin acest fapt.                                                                   6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Zimmer, conform teoriei lui G.W. 
Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia.                       

10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia caracterul este înnăscut.   
4 puncte 
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Proba E. d) 

Psihologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 2 

 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 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)  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-d, 2-d, 3-b, 4-b, 5-b, 6-c, 7-a, 8-d, 9-d, 10-d                                                     10x3p=30 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 

a-4 

b-3 

c-1 

d-2 

4x3p=12 puncte 

B. 

1. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul     

2x2p=4 puncte 

2. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate 

la punctul 1                                                                                                                               3x2p=6 puncte 

3. construirea unui exemplu care să ilustreze legatura dintre reprezentare si limbaj                         4 puncte 

4. - argumentarea dificultatii sustinerii monologului in raport cu dialogul                                        3 puncte 
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- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                            1 punct 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     

A. - menţionarea tipului temperamental al lui Heinrich Zimmer, conform teoriei lui C. Jung (extravert)                                       

2 puncte 

- câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică răspunsul dat                                   

2x2p=4 puncte 

B. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: “Este de o onestitate 

neobisnuita si reconfortanta”)                                                                                                             1 punct 
- precizarea, prin apel la text, a unui motiv prin care se susține răspunsul dat                                    3 puncte 

C. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin faptul că 

Heinrich Zimmer si-a recapatat cumpatul si astfel constiinta stiintifica                                   2x3p=6 puncte 

 

D. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului lui Heinrich Zimmer                                  2 puncte 

- câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale                                    2x2p=4 puncte 

- coerența prezentării                                                                                                                          2 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                            2 puncte 

E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată                                                     4 puncte 

 

Autor test:  
Prof. Nasie  Claudia – Liceul Teoretic ,,George Călinescu" Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 
Psihologie 

Varianta 3 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

1. Calitatea senzației: 

a. este invers proporțională cu cea a stimulului 
b. depinde de specificul fiecărui analizator 
c. apare doar după ce s-a dezvoltat gândirea și limbajul 
d. este specifică fiecărui individ 

 

2. Percepția este procesul psihic cognitiv prin care cunoaștem obiectul: 
a. printr-o singură însușire concretă 

b. prin totalitatea însușirilor concrete 

c. printr-o parte a însușirilor concrete 

d. prin nicio însușire concretă 

 

3. Imaginea din reprezentare este: 
a. secundară și schematică 

b. schematică și bogată în conținut 
c. primară și panoramică 

d. primară și figurativă 

 

4. Limbajul: 
a. este un fenomen psihic dependent de ereditate, mediu, educație 

b. este independent de existența și voința unui individ 

c. evoluează de-a lungul istoriei societății 
d. exista încă de la nașterea individului 
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5. Noțiunea (conceptul) este unitatea de bază a gândirii care condensează însușirile generale și 
eșențiale ale unei clase de obiecte, fenomene, relații. După natura însușirilor pe care le reflectă 
noțiunile pot fi: 

a. concrete și abstracte 

b. empirice și științifice 

c. situate la un nivel înalt de abstractizare 

d. generale și concrete 

6. Stimulul motivațional care împinge spre realizarea unor progrese și autodepășiri evidente 
poartă denumirea de: 

a. optim motivațional 
b. motivație afectivă 

c. nivel de aspirație 

d. trebuințe de autoapărare 

7. Dacă trecerea de la dragoste la ură este profund motivată și păstrează nealterat echilbrul intern 
al personalității atunci trăirile afective au acea proprietate numită: 

a. polaritate 

b. fluctuație 

c. mobilitate 

d. expresivitate 

8. Dupa direcția principală de orientare atenția poate fi: 
a. atenție voluntară si postvoluntară 

b. atenție externă și expectativă 

c. atenție internă și externă 

d. atenție voluntară și involuntară 

9. Aspectul psihologic cel mai specific al voinței este: 
a. scopul 
b. lupta motivelor 
c. obstacolul 
d. efortul voluntar 

10.  Deoarece Sergiu este politicos și acasă cu părinții săi, dar și la școală cu colegii și profesorii, 
putem afirma că trăsăturile de personalitate sunt: 
a. sintetice 

b. generale 

c. plastice 

d. imuabile 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale limbajului, iar în coloana din dreapta sunt 
numerotate enunturi adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte 
dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 
 

a. Monologul 
 

1. Este forma cea mai evoluată a limbajului care 
se dobândește prin interiorizarea limbajului 
oral 
 

b. Limbajul scris 

 

2. Se adresează publicului, fiind o formă de 
comunicare unidirecțională, dar care valorifică  

feed-back-ul auditoriului 
 

c. Limbajul intern 

 

3. Este cea mai frecventă formă de realizare a 
limbajului oral, iar conversația se întreține prin 
conținutul ei, cât și prin mijloace de 
comunicare nonverbală și paraverbală 

 

d. Dialogul 
 

4. Constituie, alături de citit, o deprindere 
intelectuală complexă care se însușește și se 
perfecționează la debutul școlarității 
 

 5. Se adresează celor din jur fie pe cale orală, 
fie prin scris. 

12 puncte 
 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
 

Memoria are caracter reproductiv, adică este cu atât mai eficientă cu cât este mai fidelă față 
de cele învățate, în timp ce imaginația este cu atât mai valoroasă cu cât rezultatele sale se deosebesc 
de ceea ce există în experiența subiectului și mai ales față de ceea ce a dobândit societatea. 
 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

 

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul.                4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1.               6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați legătura dintre imaginație și gândire.          4 puncte 

4. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, rolul strategiilor euristice în rezolvarea de probleme.   

                                                                                                                                             4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     
Citiți, cu atenție, următorul text: 

 

Pentru cine l-a cunoscut pe Grigorescu mai aproape, marea lui operă, variată, amestecată 
ca florile de camp, și tot ca ele de strălucitoare, se înfățișează ca un lucru foarte firesc.(…). În 
opera lui se oglindește viata lui. O viață simplă, mai curată, mai cucernic închinată artei și mai 
frumos trăită în prietenie cu natura nu se poate concepe. Dacă vorbele n-ar avea nevoie de 
explicații, din două vorbe ne-am înțelege asupra personalității lui Grigorescu: sincer și simplu, și 
la o adică, din una singură: sincer. (…) Negreșit ca orice operă mare se face cu pasiune. Dar e o 
tărie de pasiune care te duce dincolo de adevăr. A ști, a putea să te oprești exact unde trebuie, iată 
marea putere în artă, ca și în viață. Puterea aceasta, care adesea ia înfățișarea norocului, a avut-o 
pururea Grigorescu.  

Grigorescu era făcut pentru a vedea înlăuntrul lucrurilor. Tăcut, pururea gânditor, neliniștit, 
având nu numai pasiunea de a observa, dar și darul de a vedea, omul acesta era cu neputință să se 
mulțumească numai cu ce spun formele la suprafață. Dar Grigorescu n-are niciun meștesug. Natura 
însăși creează prin el. Natura a vrut să vadă cum sunt lucrurile ei în pictură: avea nevoie de un 
suflet curat și sincer, care să i le arate în adevărata lor lumină, și-a însărcinat cu aceasta pe 
Grigorescu. L-a ales pe el, pe copilul acesta bun, care spunea unui critic de arta ce-l tot întreba de 
tehnică, de proceduri, de secrete. 

Pornind ca simplu ucenic de iconar, începând prin a freca vopselele zugravilor de biserici, 
artistul a învins prin stăruință toate greutățile mesteșugului descoperind singur secretele artei sale. 
Geniul său numai l-a călăuzit și l-a îndrumat pe calea luminoasă pe care a străbătut-o cu atâta 
ușurință. Lipsindu-i educația sistematică a școlii, el a refăcut în mod intuitiv întreaga evoluție a 
picturii, nu oprindu-se la imitarea altora, ci creind el însuși un gen al său propriu. (…) În ultimul 
timp trăia retras la Câmpina, unde ajunsese să aibă o gospodărie. Acolo la țară, în singurătatea 
iubită de dânsul, îl cunoșteau toate, fagii și mesteacănii îi erau prieteni și adeseori îl auzeai spunând 
cuvinte de iubire, despre aceste modele devotate. Când era asigurat că-i ești prieten și că-l iubești, 
sfaturile din partea lui nu întârziau să vie cu cea mai mare bunăvoință. 

(“Discursuri de recepție la Academia Română”, ediție îngrijită de Octav Păun și Antoaneta 
Tănăsescu, Editura Albatros, București, 1980) 

 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Nicolae Grigorescu. 
Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.                      6 puncte 

B. Considerați că Nicolae Grigorescu era un artist genial? Precizați, prin apel la text, un motiv prin 
care să susțineți răspunsul dat.                                                                                            4 puncte 

C. Textul precizează faptul că, pentru Nicolae Grigorescu natura însăși crează prin el. Menționați 
un motiv care susţine acest fapt.                                                                                         6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Nicolae Grigorescu, conform 
teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale 
caracterului acestuia.                                                                                                         10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia atitudininile sunt 
înnăscute.                                                                                                                            4 puncte 
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Proba E. d) 

Psihologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 3 

 

Filiera teoretică - profilul umanist  

Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, cu excepţia profilului militar 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 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)  

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-a, 6-c, 7-c, 8-c, 9-d, 10-b.                                                                    

10x3p=30 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 

a-2 

b-4 

c-1 

d-3 

4x3p=12 puncte 

B. 
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1. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul  

2x2p=4 puncte 

2. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate 

la punctul 1                                                                                                                    3x2p=6 puncte 

3. construirea unui exemplu care să ilustreze legatura dintre gandire si imaginatie               4 puncte 

4. - argumentarea ideii potrivit carea strategiile euristice se folosesc in rezolvarea de probleme slab 

definite                                                                                                                                   3 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                1 punct 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)                                                                     

A. - menţionarea tipului temperamental al lui Nicolae Grigorescu, conform teoriei lui C. Jung 

(introvert)  

2 puncte 

- câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică 

răspunsul dat 2x2p=4 puncte 

B. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: a refacut in 

mod intuitiv intreaga evolutie a picturii)                                                                                1 punct 
- precizarea, prin apel la text, a unui motiv prin care se susține răspunsul dat                     3 puncte 

C. menționarea, pe baza textului dat, a oricărui motiv care susţine faptul că, natura creaza pentru 

Nicolae Grigorescu, natura a vrut sa vada cum sunt lucrurile ei in pictura                            6 puncte 

D. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului lui Nicolae Grigorescu                   2 puncte 

- câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale                        2x2p=4 puncte 

- coerența prezentării                                                                                                             2 puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                               2 puncte 

E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată                                         4 puncte 

 

Autor test:  
Prof. Nasie  Claudia – Liceul Teoretic ,,George Călinescu" Constanța 
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 Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Sociologie 

 

Varianta 1  

Filiera teoretică - profilul umanist  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

  

1.  Asigură învățarea comportamentelor, abilităților, informațiilor necesare fiecărei persoane 

pentru a putea să trăiască și să se dezvolte în societate:  

a. Funcția economică; 

b. Funcția de reproducere; 

c. Funcția de socializare; 

d. Funcția de status; 

  

2.  Între normele de locație ce stabilesc unde se întemeiază gospodăria unei familii nu se găsește:  

a. Ecolocația; 

b. Patrilocația; 

c. Matrilocația; 

d. Neolocația; 

   

3.   În structura culturii nu se află componenta:  

a. Ideatică; 

b. Lingvistică; 

c. Obiectuală; 

d. Normativă 

   

4.  Presupune că sociologul doar pune întrebările fără a oferi variantele posibile de răspuns:  
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a. Sondajul de opinie; 

b. Observația participativă; 

c. Experimentul; 

d. Ancheta bazată pe interviu; 

  

5.  Se ocupă cu producerea de bunuri și servicii:  

a. Instituțiile publice; 

b. Instituțiile economice; 

c. Instituțiile juridice; 

d. Instituțiile private; 

 

6.  Reprezintă o formă de prejudecată:  

a. Strabismul; 

b. Agorafobia;  

c. Rasismul;  

d. Claustrofobia; 

 

7.  Mobilitatea socială verticală ascendentă reprezintă:  

a. Mișcarea unor indivizi sau grupuri dintr-o poziție socială în alta de același nivel;  

b. Mișcarea unor indivizi sau grupuri dintr-o poziție socială în alta inferioară;  

c. Mișcarea unor indivizi dintr-o poziție socială în alta de același nivel, dar în alt grup;  

d. Mișcarea unor indivizi sau grupuri dintr-o poziție socială în alta superioară; 

  

8.  Indicatori de status ai unui cadru didactic pot fi:   

a. Catalogul și stiloul; 

b. Stetoscopul și ochelarii; 

c. Uniforma și fluierul; 

d. Salopeta și mistria; 

9. Integrarea socio-profesională presupune:  

  a.    Adoptarea viciilor comune; 

b. Socializarea anticipativă; 

c. Exersarea obedienței organizaționale; 
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d. Critica opiniilor celorlalți membri; 

  

10. Factori ce conduc la instabilitatea familiilor pot fi:  

a. Diferențele foarte mari de vîrstă între soți; 

b. Viziunile politice diferite asupra guvernării; 

c. Opțiunile ateiste sau religioase ale partenerilor 

d. Preferințele alimentare diferite ale partenerilor; 

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A. În coloana din stânga sunt enumerați agenții de socializare, iar în coloana din dreapta 

sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceștia. Scrieţi pe foaia de examen 

asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din 

coloana din dreapta.  

a. Familia 

  

b. Mass-media 

  

c. Grupurile de egali 

  

d. Școala 

1. Reprezintă grupurile formate din membri care au 

aproximativ aceeași vîrstă. 

2. Are un rol fundamental în socializarea primară a copilului. 

3. Contribuie la socializarea indivizilor într-un mediu formal 

și la rafinarea unor valori. 

4. Are capacitatea de a impune și de a promova anumite valori 

unui număr mare de oameni într-un mediu informal. 

5. Reprezintă grupul de referință, din care nu facem parte, dar 

îi luăm ca reper valorile, normele și simbolurile.    

12 puncte 

 

 

 

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

 Instituții totale precum armata, închisoarea sau mânăstirea exclud, de regulă, posibilitatea ca 

indivizii să-și păstreze alte statusuri în afara celor oferite de ele și restricționează comunicarea 

cu exteriorul, precum și posibilitatea de a le părăsi. 
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Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Formulați ideea principală a textului.                2 puncte            

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacționează 

două concepte sociologice la care face referire textul.     10 puncte  

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cu cât 

limbajul articulat se dezvoltă mai complex la un om, cu atât acesta se poate integra mai 

bine în societate.                  3 puncte  

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia grupurile sunt 

entități vii care trec prin anumite etape în care membrii grupului se raportează unii la alții 

în moduri diferite.          3puncte   

                 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (30 de puncte) 

 

 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:  

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de observație participativă.                 4 puncte  

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor informale.                   6 puncte  

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de sondaj de opinie şi de metodă de cercetare, 

redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul  specific 

sociologiei.                                        10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care pot exista dificultăți în îndeplinirea 

rolurilor sociale din cauza lipsei de experiență sau învățării neadecvate a acestora.  4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia subculturile delincvente 

comit acte antisociale din dorința indivizilor de a anihila frustrările implicate de statusul lor 

marginal.                                                                                 6 puncte 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  Varianta 1  

Profilul umanist din filiera teoretică.  
  

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la zece.  
  

SUBIECTUL I  (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-b, 6-c, 7-d, 8-a, 9-b, 10-a          10x3p= 30 puncte  

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A.   
câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:  
a-2  

b-4 

c-1 

d-3  

4x3p=12 puncte 

B.  
1. Formularea ideii principale a textului                              2 puncte                   

2. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face 
referire textul                           2x1p = 2 puncte  

- explicarea modului specific în care interacţionează conceptele menționate                  4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                         2 puncte                

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                    2 puncte                     

3. Construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată.                        3 puncte  

4. Prezentarea unui punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia grupurile sunt entități 
vii care trec prin anumite etape în care membrii grupului se raportează unii la alții în moduri 
diferite                                                           3 puncte           

                                                                                  

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  
1. Precizarea înţelesului noţiunii de observație participativă.                                4 puncte  

2. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupurilor informale.  
                                2x3p= 6 puncte  

3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei  
                           2x1p= 2 puncte  

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi                                   4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                2 puncte  
- încadrarea în limita de spaţiu precizată                            2 puncte  
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4. Ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care pot exista dificultăți în îndeplinirea 
rolurilor sociale din cauza lipsei de experiență sau învățării neadecvate a acestora.        4 puncte                                

5. Argumentarea afirmaţiei potrivit căreia subculturile delincvente comit acte antisociale din 
dorința indivizilor de a anihila frustrările implicate de statusul lor marginal.                      6 puncte     

 

 

 Bibliografie: 

Zamfir C, Chelcea S.(coord.), 2006, Sociologie, București: Ed. Economică Preuniversitaria;  

Ștefănescu D.-O.,Bulai A.(coord.), 2012, Sociologie, București: Ed. Humanitas Educațional. 

 

Autor test:  

Prof. Spoitu Alexandru Tiberiu  – Colegiul Național Militar ,,Al. I. Cuza" Constanța 
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 Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Sociologie 

 

Varianta 2  

Filiera teoretică - profilul umanist  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

  

1.  Include activități cu conținut pedagogic specific desfășurate în instituții școlare organizate 

la nivelul sistemului de învățământ: 

a. Educația informală; 

b. Educația nonformală; 

c. Educația socială; 

d. Educația formală; 

  

2.  Membrii structurilor organizaționale ce aparțin contraculturii:  

a. Își exprimă pașnic și indirect opoziția față de un sistem social; 

b. Își manifestă direct și violent opoziția față de cultura majoră; 

c. Se afirmă prin acceptarea valorilor și normelor modului de viață al majorității cetățenilor; 

d. Caută căi de exprimare a libertății elitelor din societate; 

   

3.   Ansamblul comportamentelor, credințelor, valorilor, atitudinilor și idealurilor învățate și 

împărtășite de toți membrii unui grup sau ai unei societăți poartă numele de:  

a. Agricultură; 

b. Contracultură; 

c. Subcultură; 

d. Cultură; 
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4.  Familia reprezintă un grup social:  

a. Secundar; 

b. De referință; 

c. Primar; 

d. De egali; 

  

5.  Funcția este singura sau principala preocupare a membrului unei:  

a. Asociații nonguvernamentale; 

b. Societăți comerciale; 

c. Instituțiile juridice; 

d. Birocrații; 

 

6.  Reprezintă o formă de prejudecată:  

a. Strabismul; 

b. Agorafobia;  

c. Rasismul;  

d. Claustrofobia; 

 

7.  Principiul separării puterilor în stat este caracteristic:  

a. Oligarhiilor;  

b. Aristocrațiilor sclavagiste;  

c. Dictaturilor militare;  

d. Democrațiilor; 

  

8.  Reprezintă un status dobândit:   

a. Etnia; 

b. Ocupația; 

c. Genul; 

d. Rasa; 

 

9. Comportamente prosociale pot fi:  

   a.    Vandalizarea mobilierului stradal; 
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b. Acțiunile de voluntariat pentru ecologizarea spațiilor publice; 

c. Inscripționarea fațadelor clădirilor cu mesaje graffiti; 

d. Sustragerea obiectelor personale ale colegilor de clasă; 

  

10. Instituțiile publice au ca obiect:  

a. Exercitarea puterii și utilizarea legitimă a forței; 

b. Producția și distribuția de bunuri; 

c. Coordonarea activităților din domeniul artei; 

d. Problemele vieții de familie; 

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate nivelurile de existență culturală, iar în coloana din 

dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de 

examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra 

corespunzătoare din coloana din dreapta.  

a. Contraculturile 

  

b. Cultura de masă 

  

c. Cultura elitelor 

  

d. Cultura folclorică 

1. Spațiul său de manifestare este satul și este rezultatul 

dialogului omului cu natura; 

2. Au ca spațiu de manifestare mediul urban și funcționează 

numai cu ajutorul specialiștilor. 

3. Se manifestă numai în formă scrisă, nu și orală. 

4. Sunt expresia grupurilor delincvente, a găștilor din spatele 

blocurilor. 

5. Este accesibilă publicului larg, vizând gratuitul și 

distractivul, fără valențe educative.    

12 puncte 

 

 

 

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  
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 Săracii nu sunt doar privați de resurse, consumuri și legături sociale; ca o reacție la 

această situație și la formele de respingere cu care se confruntă, ei manifestă un comportament 

de supraviețuire, forme de cultură adaptativă și reacționară. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Formulați ideea principală a textului.                       2 puncte            

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacționează 

două concepte sociologice la care face referire textul.          10 puncte  

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cu cât 

corupția este un fenomen mai răspândit într-o societate, cu atât egalitatea de șanse și 

egalitatea în fața legii sunt mai greu de realizat.                      3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia discriminarea 

îmbracă de cele mai multe ori forme negative, deoarece, în acest caz, lumea este împărţită 

între „noi” şi „ceilalţi”, ceilalţi fiind consideraţi inferiori, cu multe defecte sau deficienţe.

                   3 puncte   

                 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (30 de puncte) 

 

 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:  

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de socializare negativă.                             4 puncte  

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor de apartenență.                   6 puncte  

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de experiment şi de metodă de cercetare, 

redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul  specific 

sociologiei.                                        10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statului îi revine un rol important în 

menţinerea ordinii sociale şi în realizarea controlului social                                            4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia un rol important în cadrul 

procesului de socializare secundară revine şcolii, dar şi altor instituţii considerate agenţi ai 

socializării.                         6 puncte                                    
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  Varianta 2  

Profilul umanist din filiera teoretică.  
  

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la zece.  
  

SUBIECTUL I  (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-d, 6-c, 7-d, 8-b, 9-c, 10-a          10x3p= 30 puncte  

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A.   
câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:  
a-4  

b-5 

c-2 

d-1  

4x3p=12 puncte 

B.  
1. Formularea ideii principale a textului                  

2.    2 puncte  

3. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face 
referire textul                           2x1p = 2 puncte  

4.  

- explicarea modului specific în care interacţionează conceptele menționate                  4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                        2 puncte                 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                     2 puncte             

5. Construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată.                  3 puncte  

6. Prezentarea unui punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia discriminarea îmbracă 
de cele mai multe ori forme negative, deoarece, în acest caz, lumea este împărţită între „noi” şi 
„ceilalţi”, ceilalţi fiind consideraţi inferiori, cu multe defecte sau deficienţe.       3puncte

                                                                      

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  
1. Precizarea înţelesului noţiunii de socializare negativă.                                4 puncte  

2. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupurilor de apartenență.  
                                2x3p= 6 puncte  

3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei  
                           2x1p= 2 puncte  

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi                                   4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                2 puncte  
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- încadrarea în limita de spaţiu precizată                            2 puncte  

4. Ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care statului îi revine un rol important în 

menţinerea ordinii sociale şi în realizarea controlului social.                          4 puncte                                             

5. Argumentarea afirmaţiei potrivit căreia un rol important în cadrul procesului de socializare 

secundară revine şcolii, dar şi altor instituţii considerate agenţi ai socializării.                  6 puncte  
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 Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, februarie 2022 

Proba E. d) 

Sociologie 

 

Varianta 3  

Filiera teoretică - profilul umanist  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  

  

1.  Între factorii ascriptivi, respectiv cei care pot fi cu greu sau deloc modificați, se află: 

a. Ocupația; 

b. Averea; 

c. Etnia; 

d. Educația; 

  

2.  Cu cât există mai multe persoane care pot oferi ajutorul:  

a. Cu atât victimele vor fi mai protejate de agresori; 

b. Cu atât ajutorul va fi oferit mai repede; 

c. Cu atât mulțimea va acționa mai unitar; 

d. Cu atât ajutorul va fi oferit mai greu; 

   

3.   Etapa în care se stabilesc regulile de funcționare ale unui grup social este:  

a. Funcționarea; 

b. Furtuna; 

c. Formarea; 

d. Normarea; 

   

4.  Întrebările pentru care nu există variante de răspuns prestabilite sunt:  

a. Itemi tip pereche; 
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b. Itemi cu alegere duală; 

c. Întrebări deschise; 

d. Întrebări închise; 

  

5.  Atunci când intră în contact două societăți poate apărea fenomenul de:  

a. Aculturație; 

b. Obliterare; 

c. Aliterație; 

d. Incantație; 

 

6.  Procesul prin care se formează personalitatea umană poartă numele de:  

a. Specializare; 

b. Socializare;  

c. Ideologizare;  

d. Îndoctrinare; 

 

7.  Ansamblul acțiunilor și proceselor prin care societatea transmite noilor generații 

cunoștințele, valorile și atitudinile necesare integrării reprezintă:  

a. Educația;  

b. Statusul social;  

c. Rolul social;  

d. Industrializarea; 

  

8.  Familia are un rol fundamental în:   

a. Socializarea secundară a copilului; 

b. Socializarea primară; 

c. Socializarea negativă; 

d. Resocializare; 

 

9. Sunt independente de instituțiile publice, având un grad ridicat de 

autonomie:  

   a.   Bisericile; 
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   b.   Școlile; 

   c.   ONG-urile; 

b. Muzeele; 

  

10. Conduitele și manifestările dezaprobate de societate exprimă:  

a. Conformismul; 

b. Devianța; 

c. Alternanța; 

d. Specifismul; 

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate tipurile de răspuns la situațiile anomice, iar în 

coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe 

foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra 

corespunzătoare din coloana din dreapta.  

a. Conformitatea 

  

b. Inovația 

  

c. Ritualismul 

  

d. Evaziunea 

1. Reprezintă acceptarea scopurilor și respingerea mijloacelor 

legale, creându-se metode noi, nelegale. 

2. Mijloacele de a obține un rezultat sunt legale, dar scopurile 

nu sunt legitime în societate. 

3. Indivizii sau grupurile sociale resping atât scopurile 

culturale, cât și mijloacele pentru atingerea lor. 

4. Reprezintă tipul ideal de adaptare a conduitei, caracterizat 

de compatibilizarea scopurilor sistemului social cu mijloacele 

instituționalizate utilizate. 

5. Respingerea scopurilor și mijloacelor legale și încercarea de 

a stabili o nouă ordine.    

12 puncte 

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

Cei din clasa corporatistă sunt cei care au reușit să acceadă, prin educație și eforturi 

proprii, în păturile superioare ale unei societăți. Cel mai adesea, indivizii din clasa 

managerială provin din clasa de mijloc. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  
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1. Formulați ideea principală a textului.                       2 puncte            

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacționează 

două concepte sociologice la care face referire textul.          10 puncte  

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cu cât 

crește numărul organizațiilor private dintr-o societate, cu atât nivelul motivational al 

angajaților crește, precum și preocuparea pentru eficiență și performanță.        3 puncte            

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia poziția pe care 

indivizii o ocupă într-un grup sau societate se datorează factorilor economici, prestigiului 

sau puterii deținute în cadrul unei organizații politice.            3 puncte

                      

               

SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (30 de puncte) 

 

 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:  

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de coabitare consensuală.                  4 puncte  

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor informale.                              6 puncte  

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de studiu de caz şi de metodă de cercetare, 

redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul  specific 

sociologiei.                                        10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care ocupația unei persoane este influențată 

de nivelul său de educație.                                                       4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia inegalitățile sociale 

bazate pe criterii entice sunt prezente și în societatea românească de astăzi.        6 puncte                                    
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                                                   BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  Varianta 3  
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• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la zece.  
  

SUBIECTUL I  (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1-d, 2-b, 3-d, 4-d, 5-a, 6-b, 7-a, 8-b, 9-c, 10-b          10x3p= 30 puncte  

  

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  
A.   

câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:  
a-4  

b-1 

c-2 

d-3  

 4x3p=12 puncte 

B.  

1. Formularea ideii principale a textului                    2 puncte  

2. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face 
referire textul                           2x1p = 2 puncte  

- explicarea modului specific în care interacţionează conceptele menționate                  4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                        2 puncte                   

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                     2 puncte                

3. Construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată.                  3 puncte  
4. Prezentarea unui punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia poziția pe care indivizii 

o ocupă într-un grup sau societate se datorează factorilor economici, prestigiului sau puterii 
deținute în cadrul unei organizații politice.                                3 puncte

                                                                      

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  
1. Precizarea înţelesului noţiunii de coabitare consensuală.                                4 puncte  

2. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupurilor informale.  
                                2x3p= 6 puncte  

3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei  
                           2x1p= 2 puncte  

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi                                   4 puncte  

- coerenţa textului redactat                                2 puncte  
- încadrarea în limita de spaţiu precizată                            2 puncte  

4. Ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care ocupația unei persoane este 
influențată de nivelul său de educație.                                                          4 puncte                                                     
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5. Argumentarea afirmaţiei potrivit căreia un rol important în cadrul procesului de socializare 
secundară revine şcolii, dar şi altor instituţii considerate agenţi ai socializării.                 6 puncte       
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