
ISSN 2360-

5332/ISSN-L 

2360-5332 NR. 

8/2021 

NR. 14/2023

ISSN 2360-5332/ISSN-L 

2360-5332 

CASA CORPULUI 
DIDACTIC 

CONSTANȚA

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR JUDEȚEAN 

CONSTANȚA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

SIMULAREA JUDEȚEANĂ A EXAMENELOR NAȚIONALE
VARIANTE DE SUBIECTE

- IANUARIE 2023 -

ORGANIZATORI: 
- Prof.  Sorin Mihai,
Inspector Școlar General;

- Prof. Loredana Manolache,
Inspector Şcolar General Adjunct

COLABORATORI:
- Prof. Cristina Popa,
Inspector şcolar pentru limba şi
literatura română;
- Prof.  Crina Martinescu,
Inspector şcolar pentru limba şi
literatura română;
- Prof. Daniela Bălănescu,
Inspector şcolar pentru matematică;
- Prof.  Magdalena Baciu –

Iacob,
Inspector şcolar pentru istorie;

- Prof.  dr. Narciza-Paraschiva 
Topor,

Inspector şcolar pentru fizică;
- Prof. dr. Laura-Mariana Popa,
Inspector şcolar pentru biologie;

- Prof. Gina Marin,
Inspector școlar pentru chimie;

- Prof. dr. Cristina Mihălțeanu,
Inspector școlar pentru geografie;

- Prof.Ana-Maria Turda,
Inspector școlar pentru informatică;
- Prof. Mihai Stere,
Inspector școlar pentru discipline 
socio-umane

COORDONATOR REVISTĂ:
- Prof. dr.  Andreea-Mihaela Artagea,
Director C.C.D. Constanța

TEHNOREDACTARE REVISTĂ:
- Prof. Claudia Călin,
Informatician C.C.D. Constanța;

- Flavia-Alexandra Petrov,
Documentarist C.C.D. Constanța

* ECHIPA DE TEHNOREDACTARE 
NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA 

PRIVIND TEXTELE PUBLICATE ÎN 
REVISTĂ, OBLIGAȚIA 

CORECTITUDINII REVENINDU-LE 
AUTORILOR MATERIALELOR 

TRIMISE! 





Avem convingerea că acest proiect educațional, oferit
cu titlu gratuit și sprijinit de colectivul revistei Dynamis a
Casei Corpului Didactic Constanța, va reprezenta pentru
voi 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



2. 
Limba și literatura română  Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera 

14. 

 

1. Limba și literatura română  Filiera teoretică – Profilul real; Filiera 

tehnologică; Filiera voca ională – Toate profilurile ( cu excepția profilului 
pedagogic) ..................................................................................................... 

Informatică Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-

informatică / matematică-informatică intensiv informatică  

Cuprins 

    

Evaluare națională 

Bacalaureat 

1. Limba și literatura română ............................................................................     

2. Matematică ...................................................................................................  4  

  

  
vocațională – Profilul pedagogic ................................................................... 

3. Matematică  M_mate-info ............................................................................ 10  

4. Matematic M_pedagogic .............................................................................. 1  

5. Matematică M_șt-nat ................................................................................... 1  

6. Matematică M_tehnologic ............................................................................ 14  

7. Istorie ............................................................................................................. 15  

8. Fizică .............................................................................................................. 1  

9. Biologie vegetală și animală .......................................................................... 2  

10. Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană .......................... 2  

11. Chimie anorganică ......................................................................................... 2  

12. Chimie organică ............................................................................................. 2

 13. Geografie ....................................................................................................... 2  

 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică  

15. Informatică Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii ....... 3  

16. Economie ....................................................................................................... 3  

17. Filosofie .......................................................................................................... 3  

18. Logică, argumentare și comunicare .............................................................. 3  

19. Psihologie ....................................................................................................... 3  

20. Sociologie .......................................................................................................  



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Limba și literatura română Varianta 1 
1 

 

 

 

Prezenta lucrare conține pagini 
 
 
 

SIMULARE JUDEȚEANĂ 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU 
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  

 
Decembrie 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 şi prenume asistent Semnătura 
  

  

  

  

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Limba și literatura română Varianta 1 
2 

 

 

 
 

 

SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate. 
 

Textul 1 
 

Mâine se deschid școlile. Nu cred să fi așteptat cineva ziua asta ca mine. Noaptea, care trebuie să-i 
facă loc pe pământ, rămâne albă. Nu pot să închid ochii. Un frământ, o nerăbdare ciudată îmi fură 
somnul. Când zorile surâd la ferestre, sar din așternut și primul meu gând e să aflu cât e ceasul. 
Pendula, draga mea prietenă, mi l-a ghicit. Bate patru lovituri sonore, prelungi, care răsună prin toată 
ființa mea. Peste o oră plec cu tata la Craiova. Toți ai casei s-au trezit. În sufragerie, ceaiul mă așteaptă 
fierbinte, îl sorb în grabă. Mama, care îmi pregătește de trei zile bagajele, tot mai găsește câte ceva de 
pus. E îngrijorată și tristă, de parcă m-aș duce la război. Îmi dă mereu sfaturi cum să mă păzesc de 
răceală, de colegii răi și de altele. Vine și tata. Mama îi spune:  

— Stroe, trebuie neapărat să vorbești cu directorul să-l supravegheze îndeaproape.  
Tata încuviințează tăcut. Pare cam plictisit de atâtea stăruințe, îl cunoaște pe directorul liceului, au 

fost colegi de facultate. Asta nu-i rău deloc.  
Cobor în curtea casei. Afară e răcoare și umed. Simt un fior de gheață prin șira spinării. Încă nu s-a 

crăpat de ziuă. Văzduhul e o umbră deasă care topește zările. Dealul din spatele casei arată ca o 
matahală apocaliptică, gata să se năpustească asupra mea.  

Grivei, dulăul, răsare deodată ca din pământ, se gudură și sare cu picioarele pe mine. Îl cert, dar lui 
nu-i pasă. O zbughește prin ogradă, răsfățat. Alerg după el, fără să-l prind. Latră voios și-i pare bine de 
joacă. L-aș lua cu mine la oraș, dar nu se poate. E în stare să sfâșie oamenii de acolo, sălbaticul, căci 
nu prea știe multe.  

Mă abat pe la grajd. Moș Ioniță a scos trăsura din șopron. Acum înhamă caii și pufăie tacticos din 
lulea. 

 — Bună dimineața, moșule! 
 — Mulțumim dumitale... Te sculași cu noaptea-n cap, ai? 
 — Ce să fac, moș Ioniță? Trebuie să mă duc la școală. 
 — Hei, domnișorule, e bună învățătura. Pe vremea mea nu se pomenea de așa ceva.  
Grivei nu se astâmpără. Latră mereu la caii care se sperie și azvârlă cu picioarele.  
— Marș d-aici, jigodie! îl gonește moș Ioniță.  
Pe urmă, trage trăsura în fața intrării. Coboară și tata, însoțit de mama.  
— Grig, n-ai uitat nimic?  
— Nu, măicuță! îmi iau rămas-bun. Ea mă îmbrățișează și-și șterge pe furiș lacrimile, să n-o vadă 

tata. Îmi spune la ureche: 
 — Să-mi scrii, Grig, în fiecare săptămână. Și ferește-te să nu răcești.  

 

 
 
 
 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 

 Se acordă zece puncte din oficiu. 
 

 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Limba și literatura română Varianta 1 
3 

 

 

 
 

Îi făgăduiesc totul, ba îmi pun în minte să-i scriu de două ori pe săptămână. Simt cum îmi strecoară 
ceva în buzunar. Trebuie să fie niscai bănișori.  

Înainte de a pleca, mă pune să-mi fac cruce și îmi înfășoară un șal în jurul gâtului.  
Pornim. Flutur batista. Mama face la fel. Grivei latră și se cațără pe garduri, dar nu le poate sări: 

sunt prea înalte. 
De la Dimești până la oraș e cale de câteva ceasuri. Am bătut-o de multe ori. Mi-a plăcut 

întotdeauna, mai ales când e vreme bună. Și ziua de azi arată a fi frumoasă.  
Nu vorbim nimic. E ciudat lucrul ăsta, dar cu tata nu mă pricep să vorbesc. Dacă nu mă întreabă, nu 

știu ce să-i spun, nu-mi vine nimic în minte. Poate din cauză că e rece, închis, ca un diplomat. Mă 
contrazice mereu, din te miri ce, opunându-mi argumente pe care nu i le pot răsturna... în logică, e 
foarte tare, nu mă pot măsura cu el. Orice-i spun, parcă ar fi o prostie care trebuie doborâtă. Tot mai 
bine-i să nu vorbim. Așa am răgaz să fiu mai mult în tovărășia gândurilor mele.  

Sunt vesel. Pentru mine începe o viață nouă, necunoscută. Cu școala mea e o poveste întreagă. 
Primele două clase gimnaziale le-am trecut, în particular, la Londra. A treia am dat-o la Geneva, unde    
ne-am mutat după aceea. A patra am isprăvit-o - tot ca pregătit în particular - la București, iar a cincea și 
a șasea, la Paris. 

                                                Mihail Drumeș, Plecarea la școală în volumul Elevul Dima dintr-a șaptea 
 
 
 
 

 
          Textul 2 

În ce se manifestă caracterul cultural al familiei umane? În atmosfera, în disciplina vieții de 
familie sunt implicate o sumă de afirmații de valori. […] Așa, de pildă, nevoia părinților de a da exemple 
bune, de a nu apărea niciodată într-o postură inferioară în ochii copiilor. […] În familii mai există însă și 
alte trăsături care dovedesc același lucru. De pildă, grija părinților de a ascunde privirilor copiilor 
laturile negative ale vieții, acelea care constituie o înfrângere a valorilor umane, o slăbiciune a lor. O 
disciplină veche și foarte întemeiată îndeamnă pe părinți să învăluie progeniturii lor spectacolul răului, 
al înfrângerii valorilor, pentru că – lucrul este resimțit instinctiv – nu trebuie trezită în mintea copiilor 
îndoiala asupra realității și eficacității răului. O mentalitate formată poate să constate existența răului, a 
urâtului, a erorii, alături de bine, frumos și adevăr, fără să se îndoiască de realitatea și valoarea lor. 
Mai mult decât atât, pentru un suflet întărit în luptele și contrastele vieții, alternarea binelui cu răul, a 
frumosului cu urâtul, a adevărului cu eroarea, nu este o împrejurare demoralizantă, pentru că noi știm 
că toate aceste valori își trag excelența tocmai din energia cu care sunt încărcate și care le fac 
triumfătoare peste ceea ce le tăgăduiește. […] Care sunt valorile cultivate în familie? Cu ce bunuri de 
cultură iese individul după ce a încetat să mai aparțină în mod exclusiv familiei? Primul bun pe care îl 
câștigă individul în familia lui este deprinderea limbajului, iar limbajul nu este numai o tehnică psiho-
fizică menită să ușureze relațiile dintre indivizi; el este instrumentul însuși al gândirii și condiția ei. […] 
Dar în afară de acest câștig intelectual, familia transmite individului și o altă serie de valori ale culturii. 
Astfel, sentimentul moral al simpatiei se dezvoltă mai întâi în relațiile afective care unesc pe copii cu 
părinții lor și pe frați între ei. Chiar disfuncția fundamentală dintre bine și rău o descoperă omul în 
cercul său familial, prin aprobarea și dezaprobarea pe care o pronunță mai întâi părinții față de faptele 
lui. Apoi, unele din sentimentele cele mai adânci ale copilăriei, și care dau acesteia o atmosferă de 
înaltă poezie morală, este acela al remușcării pentru greșeala care a primit dezaprobarea părinților, ca 
și sentimentul infinit fericitor al recompensei etice, atunci când fapta a meritat aprobarea părintească. 
În sfârșit, un câștig de mare valoare pe care-l aduce familia este ideea autorității, așa cum individul o 
trăiește mai cu seamă în relația sa cu șeful familiei, cu tatăl. […] Iată ce importante bunuri culturale se 
obțin în viața familială. Aș spune că bazele largi ale culturii omenești se așază întâi aici. 

(Tudor VIANU, Studii de filosofia culturii, Ed. Eminescu, Buc., 1982)
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A. 
  
                1. Extrage din textul 1 doi termeni care au rol de indici spațiali.                                                       2 puncte 
 
 
 
                   
 
 
 
                 
 
 2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.      
                  2 puncte  

     Băiatul nu poate dormi, deoarece 
 a) a doua zi pleacă la război. 
 b) are emoții generate de începerea școlii. 
 c) nu este gata bagajul pentru plecare. 
 d) Grivei este neastâmpărat. 

 
 Răspunsul corect:                   .  

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

2 puncte  
                   Teama principală a mamei este că  
                 a) băiatul ar putea răci. 
                 b) băiatul s-ar putea pierde. 
                 c) ar putea să-l atace Grivei pe băiat. 
                 d) nu va ajunge la timp la școală. 

 
 Răspunsul corect:                   . 

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

2 puncte  
                   Părinții simt nevoia:  
                 a) să apară într-o postură inferioară în ochii copiilor. 
                 b) să prezinte aspectele negative ale vieții. 
                 c) să dezvăluie propriile slăbiciuni. 
                 d) să dea exemple bune copiilor.    
 

             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 
 
 
Textul 1 

  Enunțul Adevărat Fals 
Grivei o zbughește prin ogradă, răsfățat.   

Mama îi cere lui Grig să-i scrie de două ori pe săptămână.   

În noaptea de dinaintea plecării, băiatul doarme bine.   
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Textul 2 
 

  Enunțul Adevărat Fals 
Primul bun oferit de familie copilului este limbajul.   

Simpatia se dezvoltă prin legături familiale.   

Bazele culturii omenești nu sunt puse în familie.   

 

6. Menționează, în două-trei enunțuri, o trăsătură morală a mamei, identificată în fragmentul următor, 
precum și mijlocul de caracterizare utilizat: 

  „Mama, care îmi pregătește de trei zile bagajele, tot mai găsește câte ceva de pus. E îngrijorată și 
tristă, de parcă m-aș duce la război. Îmi dă mereu sfaturi cum să mă păzesc de răceală, de colegii răi și 
de altele.”                                                                                                        
                                                                                                                                                           6 puncte                

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

7. Prezintă, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte date, valorificând câte 
o secvență relevantă din fiecare text.                                                                                               6 puncte 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
          _____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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8. Crezi că este importantă educația cultivată de familie? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte, 
valorificând textul 2.                                                                                                                          6 puncte 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Asociază fragmentul din Plecarea la școală, selectat din volumul Elevul Dima dintr-a șaptea de Mihail 
Drumeș, cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de 
cuvinte, o valoare morală/ culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.              
                       6 puncte               
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

B. 

 

 
 

 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 
   Enunțul ce conține substantivul cu forma corectă de plural este: 
    a) Baremurile au fost afișate la avizier. 
    b) Pâraiele se varsă în râuri. 
    c) Refrenurile cântecelor răzbăteau văzduhul. 
    d) Eseele elevilor au fost predate.                                                                                              2 puncte 
 
   Răspunsul corect:    . 
     

 
 
5. Transcrie predicatele din fragmentul următor, precizând felul lor: „Mă contrazice mereu,(...), opunându-mi 
argumente pe care nu i le pot răsturna...în logică, e foarte tare(...)”.                                                  6 puncte 

 
   __________________________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________________________ 
  

 

   __________________________________________________________________________________________ 
 

 

   __________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

   __________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2.  
Seria care conține doar cuvinte compuse este: 

a) „nerăbdare”, „fiecare”. 
b)  
c) „deodată”, „ceva”. 
d)  2 puncte 

 . 

 

: 
a) estompează, monstruoasă. 
b) descompune, mitică. 
c) dizolvă, legendară. 
d) înmoaie, ucigătoare. 2 puncte 

 . 

1.  
Sunt accentuate corect ambele cuvinte din seria: 

a) cáracterul, acélea. 
b) caractérul, acélea. 
c) carácterul, aceléa. 
d) caractérul, ácelea. 
e)  

2 puncte 

 . 
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6. Alcătuiește o propoziție imperativă, în care cuvântul „familie” să fie complement direct (1)  și o 
propoziție asertivă în care cuvântul „copil” să fie nume predicativ (2).                                              6 puncte 

 
            __________________________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________________________  

 
            __________________________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
7. Scrie părerea ta despre rolul educației în dezvoltarea personalității copilului sub forma unei fraze 
alcătuite din două propoziții aflate în raport  de coordonare copulativă.             6 puncte 

  ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
8.  Enunțul următor reprezintă un fragment din scrisoarea unui copil adresată mamei și surorii sale. Rescrie-l, 
corectând greșelile de orice natură!                                                                                                6 puncte 
 

Constanța, 12 decembrie 2022 
Dragele mele, 

      Mie dor de voi și ași vrea să fiți cu mine în experiența cea mai specială. Fiecare dintre frumoasele 
 zile a vacanței petrecute departe de voi se scurg greu. 
  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

   

 

SUBIECTUL AL II-LEA  (20 de puncte) 
 
Scrie, în 80 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 1.  
 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 
        • conținutul compunerii – 12 puncte 
        • redactarea compunerii – 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; 
corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de 
ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct). 

Notă! Rezumatul nu va fi precedat de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în 
cazul în care compunerea are minimum 80 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Decembrie 2022 

Limba și literatura română 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

                                                    Varianta 1              
                                  Simulare județeană  

 
 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) 

 
1. Câte 1 punct pentru notarea, din textul 1, a oricăror doi indici spațiali (de exemplu: sufragerie, curte 
etc.)                                                                          2 x 1 punct=  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 fiecare răspuns corect; notarea a două variante de răspuns pentru un enunț –          
0 puncte         6 x 1 punct = 6 puncte 
 
Textul 1                                         Enunțul Adevărat Fals 
Grivei o zbughește prin ogradă răsfățat. x        
Mama îi cere lui Grig să-i scrie de două ori pe săptămână.  x 
În noaptea de dinaintea plecării băiatul doarme bine.  x 

 
Textul 2                                        Enunțul Adevărat Fals 
Primul bun oferit de familie copilului este limbajul. x  
Simpatia se dezvoltă prin legături familiale. x  
Bazele culturii omenești nu sunt puse în familie.  x 

 
6. Precizarea unei trăsături morale și a mijlocului de caracterizare (de exemplu: îngrijorată/ tristă; 

caracterizare directă, realizată de către narator etc)                                                             6 puncte 
– precizarea trăsăturii morale a personajului - 2 puncte  
– precizarea mijlocului de caracterizare - 2 puncte                
– respectarea normelor de exprimare, de punctuație și a ortografiei (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai 

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

 
7. Prezentarea unui element de conținut comun celor două texte (de exemplu: familia/ educația/ relațiile 

afective copil-părinte/ autoritatea paternă  etc.)                        6 puncte 
- precizarea unui element de conținut comun – 2 puncte 
- câte 1 punct pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text (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 expr imare,  de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 
   2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 1 punct 
 - respectarea numărului minim de cuvinte indicat – 1 punct 
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8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată:                                                                                   6 puncte 

– menționarea răspunsului la întrebarea dată – 1 punct 
– motivarea răspunsului menționat (motivare adecvată și nuanțată, valorificând textul indicat – 3 puncte; 

 motivare adecvată și schematică, prin citarea unei secvențe din textul indicat – 2 puncte; încercare 
 de motivare, lipsa de valorificare a textului indicat – 1 punct; lipsa motivării – 0 puncte) – 3 puncte 

– respectarea normelor de exprimare, 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 
 

9. Asocierea fragmentului din Plecarea la școală  de Mihail Drumeș cu un alt text literar studiat la clasă sau 
citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori culturale comune (de exemplu: educația prin școală 
etc.)                         6 puncte 
− identificarea unei valori morale/culturale în textul dat – 1 punct 
− precizarea  unui  alt  text  literar  asociat  fragmentului din Plecarea la școală de Mihail Drumeș, 
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 
Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor.  
 
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: a                                                        2 puncte 
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                                                        2 puncte 
5. Transcrierea corectă a predicatelor și indicarea felului acestora.                                                    6 puncte               
 - pentru transcrierea predicatelor: contrazice, nu pot, e foarte tare  - câte 1 punct 
         - pentru precizarea felului lor: predicat verbal, predicat verbal, predicat nominal – câte 1 punct.  

6. Alcătuirea unei propoziții imperative, în care cuvântul „familie” să fie complement direct (de exemplu: 
Prețuiește-ți familia!) și a unei propoziții asertive în care cuvântul „copil” să fie nume predicativ (de 
exemplu: Acesta este un copil cuminte.)                                                                                      6 puncte 
 - respectarea tipurilor de propoziții cerute – câte 1 punct 
 - alcătuirea propozițiilor în care cuvintele indicate să îndeplinească funcțiile sintactice cerute –  câte 
   1 punct 
 - corectitudinea logică și gramaticală a propozițiilor – câte 1 punct 

7. Scrierea părerii despre rolul educației în dezvoltarea personalității copilului sub forma unei fraze 
alcătuite din două propoziții aflate în raport de coordonare copulativă (de exemplu: Educația modelează 
personalitatea copilului și îi cultivă conștiința de sine.)                         6 puncte 
 - scrierea unei opinii despre rolul educației – 1 punct 
 - alcătuirea unei fraze din două propoziții – 1 punct 
 - alcătuirea unei fraze din două propoziții principale  – 2 puncte 
 - utilizarea unei conjuncții coordonatoare copulative – 1 punct 
 - corectitudinea logică și gramaticală a frazei – 1 punct 
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8. Rescrierea enunțului dat, corectând greșelile de orice natură (Dragele mele,/ Mie dor de voi și ași vrea să 
fiți alături de mine în experiența cea mai specială a vieții mele. Fiecare dintre frumoasele zile a vacanței 
petrecute departe de voi se scurg greu.) –. Dragile mele, / Mi-e dor de voi și aș vrea să fiți alături de 
mine în această/ într-o experiența specială (a vieții mele). Fiecare dintre frumoasele zile ale vacanței 
petrecute departe de voi se scurge greu. 

 – 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 sau mai multe greșeli – 0 puncte                                                            6 puncte 

 
 
 

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                                  (20 de puncte) 
 
Conținutul rezumatului – 12 puncte 
− formularea ideilor importante, dovedind înțelegerea textului                                                    6 puncte  
              ▪ formularea tuturor ideilor importante, menționarea personajelor, dovedind înțelegerea    
completă a textului – 6 puncte  
              ▪ formularea ideilor importante, cu introducerea unor idei nesemnificative, menționarea 
personajelor, dovedind înțelegerea completă a textului – 4 puncte  
              ▪ formularea ideilor importante, cu introducerea mai multor idei nesemnificative, menționarea 
selectivă a personajelor importante, dovedind înțelegerea parțială a textului – 2 puncte  
               ▪ formularea unor idei lipsite de relevanță pentru lumea textului, transcrierea unor secvențe 
din text – 1 punct 
 − prezentarea evenimentelor în succesiune logică: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct;  
          lipsa logicii – 0 puncte                                                                                                        2 puncte  
− respectarea regulilor de alcătuire a unui rezumat                                                                     4 puncte  
                ▪ utilizarea persoanei a III-a, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă – 1 punct  
                ▪ prezentarea ideilor cu propriile cuvinte, fără utilizarea citatelor – 1 punct  
                ▪ utilizarea verbelor la moduri și timpuri adecvate – 1 punct  
                ▪ tonul neutru/obiectivitate – 1 punct  

Redactarea rezumatului – 8 puncte 
– 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 – 2 puncte; 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte                

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

                                                                                                                                         1 punct 
– lizibilitatea și respectarea limitei de cuvinte                                                                      1 punct 

 
 

 Propunători: 
prof. Florentina Ionescu 

prof. Deniz Trifan, 
Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța 

Notă!  În  evaluarea  răspunsului  se  va ține  cont  de  scrierea  corectă a  enunțului  dat,  întrucât  în 
rescrierea acestuia elevul poate face și alte greșeli. 

Notă! Rezumatul nu va fi precedat de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar  în 
cazul în care textul are minimum 80 de cuvinte și dezvoltă subiectul  propus. 
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SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate. 
 

Textul 1 
 Toți copiii din clasă știau că Alex este un înotător excelent. Era înalt pentru vârsta lui, bine făcut și 

zâmbea tot timpul. Mergea la bazin doar de un an, dar deja i se dusese vestea că e cel mai bun din 
școală. Părinții îl duceau la piscină în fiecare zi, iar el se antrena câte două ore. Seara le povestea cum au 
fost antrenamentele și cât de mult a progresat. Mama și tata erau tare mândri de el și le povesteau 
vecinilor de marea pasiune a fiului lor și cât de intens se antrenează pentru a fi tot mai bun. 

 Alex nu le ascundea nici colegilor cât de mult îi place să înoate și cât de bun devenise. Anei, 
colega lui de bancă, îi povestea cel mai des ce a făcut la antrenamente. Fata îl privea cu admirație pentru 
că ea nu prea știa să înoate. [...] 

     Într-o bună zi, învățătoarea îi anunță pe copii: 
     – Dragii mei, peste o lună va fi un mare concurs de înot între școlile din oraș. O să participe câte 

un singur elev din fiecare școală. Iar cel care va câștiga, știți ce va primi drept premiu? Va putea merge 
gratuit într-o tabără împreună cu toți colegii lui de clasă! 

     – Uraaaa! strigară copiii într-un glas. Toți se gândeau la același lucru: că Alex va participa din 
partea școlii lor și că va câștiga fără probleme concursul. 

     – Deci? întrebă învățătoarea, ești pregătit, Alex? Și îi trase prietenește cu ochiul.[...] 
 Alex nu a mai avut de ales și, presat de colegi și de învățătoare, s-a înscris la concurs. 

A doua zi dimineața părinții l-au găsit în pat. Nu se simțea bine.[...] 
 Alex nu numai că renunță la antrenament, dar nici măcar nu a coborât din pat toată ziua. Nici poftă 

de mâncare nu avea și spunea că îi e somn. Două zile a ținut-o tot așa, iar părinții au început să se 
îngrijoreze. Au chemat un doctor să îl consulte, dar acesta le-a zis că băiatul nu are nicio boală. 
  – Poate este doar extenuat. Mai lăsați-l să se odihnească o vreme și să facă doar ce îi place, le-a 
mai zis părinților. 

 Când au auzit așa ceva, mama și tata s-au gândit imediat că lui Alex îi place cel mai mult să 
înoate. Asta l-ar fi pus cu siguranță pe picioare! Împreună cu Ana, care trecuse pe la ei, pentru că era 
îngrijorată, au pus la cale o surpriză. I-au spus băiatului să se îmbrace și l-au dus la bazinul de înot, unde îl 
chemaseră toți colegii de clasă și învățătoarea. 
  Alex a fost întâmpinat cu aplauze și încurajări. [...] Alex era palid. Ca amorțit, a mers cu greu spre 
vestiar. S-a întors la fel de greu și, parcă în transă, s-a apropiat de marginea piscinei. [...] Și, brusc, 
începu să plângă. [...] Alex nu spunea nimic, doar plângea în continuare. Copiii s-au adunat în jurul lui și 
încercau să afle ce s-a întâmplat. 

 –  Ai emoții? 
  – Nu te simți bine? 
  – Ce ai, ce e cu tine? curgeau întrebările rând pe rând. 
  – Eu…eu…suspina Alex…de fapt … eu nu știu să… înot! îi zburară lui Alex cuvintele pe gură. 
  Toată lumea amuți. Îl priveau înmărmuriți. Prima care a rupt tăcerea a fost Ana: 

 
 
 
 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 

 Se acordă zece puncte din oficiu. 
 

 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
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 – Dar…nu se poate! Ești cel mai bun înotător din școală! Mi-ai spus că mă vei învăța să înot la 

fel de bine ca tine… 
            – Dar, spuse și tata…mergi la bazin în fiecare zi! 

           Alex își ridică ochii rușinat și spuse încet: 
                        – De fapt, mie îmi e frică de apă. V-am mințit. V-am mințit pe toți. În fiecare zi am stat în 
vestiar și am citit. Mi-a fost rușine să vă spun adevărul, să spun că îmi e teamă să înot. Și apoi mi-a fost 
mult mai ușor să mint. [...] 

  Niciodată în viața lui nu se simțise atât de mic și de neajutorat. Văzu cum colegii lui pleacă, rând 
pe rând, dând din cap dezaprobator. Rămase pe marginea piscinei doar cu părinții lui și cu Ana. 
  – M-ai mințit, spuse ea. Prietenii nu se mint între ei, își spun întotdeauna adevărul. 
  –  Iartă-mă, Ana, îmi pare rău, șopti Alex. La început mi-am mințit doar părinții pentru că mi-a 
fost rușine să le spun că îmi e teamă de apă. Apoi, când lumea a început să mă laude și să mă admire, 
nu am mai putut să dau înapoi. Nu am mai putut spune adevărul, spuse el cu lacrimi în ochi. 

 Fetei i s-a făcut milă de prietenul ei pe care nu îl mai văzuse niciodată plângând. Așa că l-a iertat. 
La fel au făcut și părinții. Dar ceilalți colegi de clasă nu l-au iertat. [...] Nu mai aveau încredere în el. Ba, 
mai mult, unii dintre ei nici măcar nu mai voiau să îi vorbească ori să se joace cu el. 

 Lui Alex nu i-a rămas decât să îi convingă că se poate îndrepta, că se poate schimba și că își 
poate repara greșeala. Trebuia să participe la concurs pentru că fusese deja înscris și nu mai putea fi 
înlocuit. A început să meargă la bazin în fiecare zi și, ghiciți cine i-a fost alături: Ana! Da, Ana l-a ajutat să 
își învingă teama de apă. Băiatul s-a antrenat mult și într-o lună de zile a învățat să înoate chiar binișor. 

 În acel an nu a reușit să câștige concursul de înot. Dar, susținut de Ana și de părinții lui, a reușit să 
termine toate probele. Colegii lui nu au fost acolo ca să îl vadă. Însă în anii care au urmat, Alex a devenit 
un campion renumit. Cel mai bun înotător din oraș. Și, rând pe rând, toți l-au iertat ori au uitat ce se 
întâmplase. Alex devenise un exemplu de seriozitate și de perseverență. 

 (Cristina și Alex Donovici, Întâmplări vindecătoare - Cel mai bun înotător) 
           

Textul 2 
 Mincinosul deformează realitatea şi introduce informaţii false în relaţiile dintre oameni. Motivele pot 

fi variate şi bine ascunse în minciună. De obicei, mincinoşii se bazează pe credulitatea semenilor, 
incultura, naivitatea şi lipsa lor de experienţă. În comunităţile noastre trăiesc foarte mulţi mincinoşi, care de 
multe ori sunt descoperiţi de ,,capetele luminate”. În acel moment, ei îşi pierd credibilitatea şi sunt 
etichetaţi ca mincinoşi, pentru ca toţi cei din comunitate să se poată feri de ei. Mărturiile mincinoase sunt 
condamnate de lege, iar pierderea încrederii în faţa semenilor este cea mai mare condamnare a 
mincinoşilor. 

 Se spune că pentru a fi mincinos este necesar să fii tare-tare deştept sau deşteaptă. Trebuie să 
stăpâneşti bine minciuna pe care ai zis-o ieri, în momentul în care o readuci în discuţie a doua zi. Altfel, 
mincinosul riscă să fie prins „cu mâţa-n sac”. O zicală ne învaţă prin cuvinte simple: „Cea mai bună 
minciună este adevărul !“. La prima vedere ai zice că nu prea se înţelege despre ce-i vorba în zicala asta 
născocită de o minte înţeleaptă. Mincinoşii cred în sinea lor că toată lumea spune câte o minciună, motiv 
pentru care ei consideră şi adevărul o minciună. E o capcană foarte bună pentru a-i prinde în laţul 
judecăţii. Chiar dacă eşti sincer cu mincinoşii, ei nu te cred şi interpretează în fel şi chip adevărul 
transformat de mintea lor în minciună. Rezultatele sunt de multe ori dezastruoase, pentru că ei acţionează 
în spiritul minciunii şi nu al adevărului. 

 În dragoste, mincinoşii sunt aspru pedepsiţi. Abilitatea lor este greu de depistat, dar iubitorii de 
adevăr verifică minciunile prin toate mijloacele posibile. După îndelungi investigaţii, mincinoşii sunt 
demascaţi şi deferiţi judecăţii publice. În orice tip de comunicare interumană, fiecare dintre noi primim tot 
felul de informaţii. [...] De fiecare dată trebuie să ne rezervăm un timp de aşteptare, înainte de a lua o 
decizie, necesar verificării informaţiilor furnizate de diverşi indivizi, care ar putea fi mincinoşi-profitori. 
Verificaţi informaţiile lor cel puţin din trei surse. Abia după aceea veţi avea posibilitatea să emiteţi o 
judecată de valoare corectă şi înţeleaptă. [...] 

În marile metropole, dar şi în micile comunităţi, mincinoşii-şarlatani pot să apară în calea 
dumneavoastră, mai ales când mergeţi în concediu în alte localităţi, motiv pentru care trebuie să fiţi 
vigilenţi, precauţi dacă vreţi, şi să nu uitaţi proverbul: „Nu tot ce zboară se mănâncă!”. Evitaţi în mod 
elegant discuţiile cu astfel de oameni, mai ales în momentul în care aţi realizat că discursul lor nu este 
logic. Mincinoşii nu trebuie să uite proverbele consacrate: „Minciuna are picioare scurte!” şi ,,Adevărul iese 
întotdeauna la suprafaţă!”. Sentinţele, oricare ar fie ele, date mincinoşilor de tot felul sunt nemiloase şi 
ireversibile. 

                                  (https://www.gazetanord-vest.ro/2017/08/cea-mai-buna-minciuna-e-adevarul/)
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A. 

 1. Transcrie, din textul 1, două cuvinte/ grupuri de cuvinte ce reprezintă indici temporali.              2 puncte 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

2 puncte  
 Băiatul urma să plece la concursul de înot pentru a câștiga: 
  a) medalia de aur. 
  b) premiul de popularitate. 
  c) stima colegilor. 
  d) o tabără împreună cu colegii de clasă. 

 
 Răspunsul corect:                   .  
 
 

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

  Înotul a fost înlocuit de Alex cu: 
  a) șahul. 
  b) cititul în vestiar. 
  c) baschetul. 
  d) pictura. 
 
 Răspunsul corect:                   . 

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

2 puncte  
  O trăsătură a mincinosului este de a fi: 
  a) sensibil sau sensibilă. 
  b) deștept sau deșteaptă. 
  c) viclean sau vicleană. 
  d) șmecher sau șmecheră.    

 
             Răspunsul corect:                                       . 

 
 
5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe 
informațiile din cele două texte.                                                                                                        6 puncte 
Textul 1 
  

Enunțul Adevărat Fals 
1. Cea mai bună prietenă a lui Alex nu este Ana.   
2. Alex le povestea dimineața părinților cum a fost la antrenamente.   
3. Ana l-a ajutat pe Alex să își învingă teama de apă.   
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Textul 2  

Enunțul Adevărat Fals 
1. Mărturiile mincinoase nu sunt condamnate de lege.  

 
  

2. În general, pentru o decizie corectă este recomandat ca informația să fie 
verificată din cel puțin trei surse. 

  

3. Mincinoșii cad în capcană pentru că ei consideră și adevărul o minciună.    
 

 6. Identifică tiparul textual din fragmentul de mai jos, precizând, în două-trei enunțuri, o trăsătură a 
acestuia, ilustrând-o cu o secvență: 

  ,,Părinții îl duceau la piscină în fiecare zi, iar el se antrena câte două ore. Seara le povestea cum au 
fost antrenamentele și cât de mult a progresat. Mama și tata erau tare mândri de el și le povesteau 
vecinilor de marea pasiune a fiului lor și cât de intens se antrenează pentru a fi tot mai bun.”             
                                                                                                                                                       6 puncte              

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

7. Prezintă, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte date, valorificând 
câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
          _______________________________________________________________________________________________
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  8. Crezi că  oamenii acceptă cu ușurință minciuna? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte,    
valorificând textul 1.                     6 puncte 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

    9. Asociază fragmentul din Întâmplări vindecătoare - Cel mai bun înotător de Cristina și Alex Donovici cu 
un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o 
valoare culturală/ morală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.       6 puncte   
                              

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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B.  

 
 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 
     S-au format prin derivare ambele cuvinte din seria: 
  a) „prietenește”, „colegilor”. 
  b) „numai”, „fiecare”. 
  c) „învățătoarea”, „înotător”. 
  d) „mincinoșii”, „adevărul”. 
 

 Răspunsul corect:        .                          2 puncte 
          

 
 
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

  Cuvintele benefic, cacofonie, creditor, viciu, junior au antonimele: 
  a) binefăcător,armonie,încrezător,nărav, tânăr. 
  b) nebenefic,rezonanță,neîncrezător,obicei, adolescent. 
  c) malefic, eufonie, debitor, virtute, senior. 
  d) răufăcător, armonie, incredibil,neviciat,descendent. 

   
  Răspunsul corect:            .                         2 puncte                 
          
      
 

 4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 
   Adjectivul ,,tare-tare deștept sau deșteaptă” este la gradul de comparație: 
    a) pozitiv. 
    b) comparativ de egalitate. 
    c) superlativ-relativ de superioritate. 
    d) superlativ-absolut de superioritate.                        2 puncte 
 
   Răspunsul corect:     

  
 

5. Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei pronume, pe care le vei preciza: 
,,Mincinoșii cred în sinea lor că toată lumea spune (...) o minciună, motiv pentru care ei consideră și adevărul 
o minciună”.                                        6 puncte 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.  
Cuvintele „mincinosul” și „experiență” au: 

a) 10 litere și 9 sunete; 10 litere și 10 sunete. 
b) 10 litere și 10 sunete; 10 litere și 11 sunete. 
c) 10 litere și 10 sunete; 10 litere și 10 sunete. 
d) 10 litere și 9 sunete; 11 litere și 10 sunete. 2 puncte 

 . 
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6. Alcătuiește o propoziție interogativă, în care substantivul „capcană” să fie cazul genitiv (1) și o 
propoziție negativă în care substantivul ,,antrenament” să fie în cazul acuzativ (2).                 6 puncte 

 
            __(1)________________________________________________________________________________________ 
 
            ____________________________________________________________________________________________ 

 
            __(2)________________________________________________________________________________________ 
 
            ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

7. Scrie părerea ta despre minciună sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în 
raport de coordonare copulativă.     6 puncte 

  _________________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

8.  Rescrie enunțul următor corectând greșelile de orice natură.      6 puncte 
           Defapt, copilul a cărei părinți lau dus la înnot prefera mai bine să citescă. 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

   

 

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte) 
 
Scrie un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau 

imaginară care să ilustreze proverbul „Minciuna are picioare scurte”, incluzând o secvență dialogată, de 
minimum patru replici, și una descriptivă, de minimum 30 de cuvinte. 

 
 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; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea 
exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; 
lizibilitatea – 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. 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Decembrie 2022 

Limba și literatura română 
      BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE                               Varianta 2 

 
Simulare județeană 

 
 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 1 punct pentru notarea a două cuvinte/ grupuri de cuvinte ce reprezintă indici temporali din 
textul 1 (de exemplu: un an, în fiecare zi, două ore, seara etc)                          2 x 1 punct = 2 puncte  
Notă! Nu este necesară formularea răspunsului în enunț. 
 
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte 
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte 
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte 

 
5. Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect; notarea a două variante de răspuns pentru  
un enunț – 0 puncte  6 x 1 punct = 6 puncte 
 
Textul 1 

Enunțul Adevărat Fals 
1. Cea mai bună prietenă a lui Alex nu este Ana.  X 
2. Alex le povestea dimineața părinților cum a fost la 

antrenamente. 
 X 

3. Ana l-a ajutat pe Alex să își învingă teama de apă. X  
 
Textul 2 

  
 
 
 
 
 
 
 

6. Identificarea tiparului textual și o trăsătură a acestuia, ilustrată cu o secvență din text:  6 puncte 
- identificarea tiparului narativ – 2 puncte 
- precizarea trăsăturii tiparului narativ (de exemplu: prezentarea unor acțiuni în succesiune, 

frecvența verbelor) – 1 punct 
- ilustrarea cu o secvență din oricare dintre cele două texte – 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 unui element de conținut comun celor două texte (de exemplu: minciuna, mincinosul 
etc.)                                                                                                                                         6 puncte 

– precizarea unui element de conținut comun – 2 puncte 
– câte 1 punct pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text  

Enunțul Adevărat Fals 
1. Mărturiile mincinoase nu sunt condamnate de lege.  X 
2. În general, pentru o decizie corectă este recomandat ca 

informația să fie verificată din cel puțin trei surse. 
X  

3. Mincinoșii cad în capcană pentru că ei consideră și adevărul o 
minciună. 

X  
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(prezentare adecvată, prin valorificarea unei secvențe relevante din fiecare text – 1 punct; încercare 
de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte 

– respectarea normelor de expr imare, 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 
Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. 

 

8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată:                                                                       6 puncte 
– menționarea răspunsului la întrebarea dată – 1 punct 
– motivarea răspunsului menționat (motivare adecvată și nuanțată, valorificând textul indicat – 3 puncte; 

motivare adecvată și schematică, prin citarea unei secvențe din textul indicat – 2 puncte; încercare de 
motivare, lipsa de valorificare a textului indicat – 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 numărul de cuvinte indicat – 1 punct 
Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. Nu este necesară formularea unei 
concluzii sau utilizarea conectorilor de tipul „în primul rând”, „în al doilea rând” etc. 
 

9. Asocierea fragmentului din Întâmplări vindecătoare - Cel mai bun înotător de Cristina și Alex 
Donovici cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori 
morale/culturale comune (de exemplu: respectul față de adevăr/ responsabilitatea/ curajul/ 
perseverența/ ambiția/ prietenia etc.)                                                                                6 puncte 

− identificarea unei valori morale/culturale în textul dat – 1 punct 
− precizarea  unui  alt  text  literar  asociat  fragmentului din Întâmplări vindecătoare - Cel mai bun 

înotător de Cristina și Alex Donovici, 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: b                                                           2 puncte 
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c              2 puncte 
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                                                            2 puncte 
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d                                                           2 puncte 
5. Selectarea din secvența dată a celor trei pronume („lor” – pronume personal; „care” – pronume 

relativ; ,,ei” – pronume personal) și precizarea felului acestora                                                 6 puncte                        
- câte 1 punct pentru selectarea celor trei pronume („lor”, „care”, ,,ei”) - 3 x 1 punct = 3 puncte 
- câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărui pronume - 3 x 1 punct = 3 puncte  

6. Alcătuirea unei propoziții interogative, în care substantivul „capcană” să fie în cazul genitiv (de 
exemplu: Momeala capcanei a fost găsită?) și alcătuirea unei propoziții negative, în care cuvântul 
„antrenament” să fie în cazul acuzativ (de exemplu: Aceste ghete nu sunt pentru antrenament.) 
                      6 puncte 

- câte 1 punct pentru alcătuirea fiecărui tip de propoziție cerut – 2 x 1 punct = 2 puncte 
- utilizarea substantivului în cazul genitiv – 1 punct 
- respectarea cazului indicat – 1 punct 
- câte 1 punct pentru corectitudinea logică și gramaticală a fiecărui enunț – 2 x 1 punct = 2 puncte 

 
7. Scrierea părerii despre minciună sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în raport  
de coordonare copulativă (de exemplu: Minciuna apare după vârsta preșcolară și constituie o 
conduită de eschivare.)                                                                                  6 puncte 
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- scrierea unei opinii despre minciună – 1 punct 
- alcătuirea frazei din două propoziții principale – 2 puncte 
- respectarea raportului de coordonare copulativă – 2 puncte 
- corectitudinea logică și gramaticală a frazei – 1 punct 

 
8. Rescrierea enunțului dat, corectând greșelile de orice natură ( Defapt, copilul a cărei părinți lau dus la 
înnot prefera mai bine să citescă. –  De fapt, copilul ai cărui părinți l-au dus la înot prefera să 
citescă.) – 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 sau mai multe greșeli – 0 puncte                                                              6 puncte 

 

 
 

SUBIECTUL AL II-LEA   (20 de puncte) 
Alcătuirea unui text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să fie prezentată o întâmplare 

reală sau imaginară în care să fie ilustrat proverbul,,Minciuna are picioare scurte”,  prin includerea unei 
secvențe dialogate, de minimum patru replici, și a uneia descriptive, de minimum 30 de cuvinte. 
 
Conținutul compunerii – 12 puncte        
− scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare reală sau imaginară, ce ilustrează proverbul dat: 
nuanțat – 4 puncte; schematic – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct                           4 puncte  
− respectarea trăsăturilor tiparului narativ (de exemplu: succesiunea logică a evenimentelor, 
participanți/personaje, încadrare în timp și spațiu): în totalitate – 4 puncte; parțial, cu divagații – 2 
puncte      
                                                                                                                                                     4 puncte  
− includerea în compunere a secvenței dialogate: cu respectarea regulilor de alcătuire a dialogului și a 
limitei indicate (minimum patru replici) – 2 puncte; cu respectarea regulilor de alcătuire a dialogului, dar 
fără respectarea limitei inferioare – 1 punct; fără respectarea regulilor de alcătuire a dialogului – 0 
puncte     
                                                                                                                                                     2 puncte  
− includerea în compunere a secvenței descriptive: cu respectarea regulilor de alcătuire a descrierii și a 
limitei indicate (minimum 30 de cuvinte) – 2 puncte; cu respectarea regulilor de alcătuire a descrierii, 
dar fără respectarea limitei inferioare – 1 punct; fără respectarea regulilor de alcătuire a descrierii – 0 
puncte 
                                                                                                                                                     2 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  
– ortografia: 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  
                                                                                                                                                       1 punct  
– lizibilitatea                                                                                                                                    1 punct  
 

 
 

Propunători: 
prof. Nicoleta Ivanov 

prof. Mihaela Străjeru, 
Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța 

Notă!  În  evaluarea  răspunsului  se  va ține  cont  de  scrierea  corectă a  enunțului  dat,  întrucât  în 
rescrierea acestuia elevul poate face și alte greșeli. 

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă 
doar  în cazul în care textul are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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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   
Mama-mare avea o jumătate de lămâie și mi-a dat-o. Am fugit cât am putut pe scări cu trofeul, 

sperând că e suficient, pentru că mă gândeam că o s-o bem și o să ne facem cumva invizibili. Tanti a 
stors toată zeama într-o ceșcuță și a amestecat-o cu nu știu ce. Partea rămasă pe coajă am ronțăit-o 
eu, cu plăcere, în timp ce toți ceilalți se uitau la mine strâmbându-se, cu gura pungă. Apoi am revenit 
în camera de la stradă, unde ne-am așezat la masa mare, iar Tanti ne-a dat patru coli de hârtie dintr-
un caiet cu linii, dictando. A luat un toc cu peniță și l-a pus Dinei în mână (cu ea începea toate 
„testele”, pentru că era cea mai mare). 

  — Scrie aici un secret de-al tău, nu prea important, pentru că o să-l aflu, până la urmă. 
Cerneala asta e invizibilă și n-o să se vadă ce scrii. Nu ne uităm la tine. 

Dina, care era rapidă la orice temă, se vedea bine că Tanti o antrenase, a luat tocul și-a scris o 
propoziție, fără să stea pe gânduri, în timp ce noi ne uitam ostentativ în altă parte. Apoi a fluturat un 
pic foaia să se usuce, ne-a arătat-o și, într-adevăr, nu se vedea nimic. Apoi Doru a scris ceva pe foaia 
lui și ne-a arătat-o. Goală, albă și a lui. A urmat Matei, care, la fel, a terminat de scris în câteva clipe. 
Eu eram în clasa a doua, scriam cu litere și rânduri dolofane, și totul mergea foarte încet. Apăsam 
prea tare, și penița de la toc se crăcăna și zgâria hârtia. În plus, nu știam ce secret aș putea să pun pe 
hârtie. Ceilalți s-au plictisit de atâta studiat pereții și tavanul, dar, până la urmă, cu opinteli și îndemnuri 
repetate, neștiind exact dacă nu încalec literele și rândurile, am răzbit și eu. Tanti ne-a luat foile și le-a 
amestecat, până n-am mai știut care a cui e. 
Apoi ne-a chemat lângă soba cu cahle* albe, a deschis ușa de fier și a apropiat prima hârtie de 
flacără. Eram cu ochii pe foaia de hârtie și așteptam cu speranță, neștiind exact ce-o să se întâmple. A 
durat mult. Totuși, la un moment dat, miraculos, au început să se vadă niște litere dolofane, tremurate, 
plasate alandala, scrise cu un fel de maro. Tanti a citit: 

— „Brașov, orașul meu natal, 
              Oraș cu flori de munte, 
               Aș vrea să fiu al tău stegar 
                Să-ți scriu poezii sute.” 
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A. 

 
 
 
 
 
 

 La liniuța de la z se făcuse o pată groaznică, un Kleks, cum îi spuneau cei care făceau școală 
germană, adică toți ceilalți în afară de mine. Tanti m-a lăudat, mi-a spus doar că să-ți se scrie cu 
liniuță, că ție îți scriu. Era prima strofă dintr-o poezie numită Orașul natal, pe care ne-o dăduse 
învățătoarea ca temă pentru acasă la ora de citire și pe care încă n-o arătasem nimănui. Simțeam, 
cumva, încă de pe atunci, că orice poezie e un secret și că n-am știut ce să zic când ceilalți au râs de 
mine: 

— Auzi, „Aș vrea să fiu al tău stegar!” au început să se hlizească, ce prostie-i asta? 
— Și ce-i secret aici? E inversul unui secret! N-ai respectat regula jocului! a adăugat Doru. 
— Și nici nu rimează, a spus Dina. Natal rimează cu ..., cu... oricum nu rimează cu stegar. […] 
— Rimează cu madrigal și jurnal, a zis Tanti. 
— Rimează cu fatal, a zis Nenea Ionel. Sau cu total. Sau cu banal. Sau cu normal. Sau cu 

anormal. 
— Aș vrea să-ți fiu fatal, a zis unul din băieți și toți au râs, mai puțin eu. 
— Aș vrea să nu mai fiu total banal, cum sunt acum... 

                                                                                                       (Ioana Pârvulescu, Inocenții) 
*cahle, s.f. Placă de teracotă sau de faianță folosită la construcția sobelor 

        

TEXTUL 2   
Există anumite obiecte care și-au lăsat amprenta asupra noastră, de-a lungul timpului. Deși 

poate la momentul de față, majoritatea persoanelor nu acordă o importanță deosebită instrumentelor 
de scris, ei bine, acestea fac parte din viața noastră și, fără doar și poate, din parcursul nostru 
profesional. 

 Cine nu își amintește de stilourile cu care învățăm în perioada copilăriei să ondulăm formele 
literelor pe hârtie? Cum au apărut aceste produse? În rândurile ce urmează ți-am pregătit un mic istoric 
al acestora: 

Strămoșul stiloului de astăzi datează încă din Antichitate. 
Odată cu inventarea papirusului, Egiptul Antic (aproximativ în anul 3000 î.H.) este prima locație 

din lume în care s-a folosit un concept de stilou. 
Totuși, acesta era format fie din bucăți de trestie, fie din bucăți de papură, constituind un 

instrument de scris destul de primitiv. Forma sa cuprindea o gaură tubulară în cadrul zonei centrale, 
astfel încât să poată absorbi o cantitate infimă de ,,cerneală" (o soluție color populară în acea 
perioadă). 
 Perfecțiunea instrumentelor de scris s-a accentuat în Evul Mediu. 
 Această perioadă istorică a consemnat o evoluție notabilă a scrisului, dar și a procesului de 
realizare a stilourilor. 
 Așadar, obiectele folosite în Egiptul Antic, confecționate din trestie și din papură erau acum 
înlocuite de cele realizate din pene de pasăre. Astfel cum ne putem da seama din scrierile Sfântului 
Isidor din Sevilla, oamenii urmau un adevărat ritual în ceea ce privește transformarea unei pene într-un 
„stilou” veritabil. După degresarea sa, aceasta era spălată și lăsată să se usuce, procedeu ce putea fi 
repetat de mai multe ori pentru a ajunge la rezultatul dorit.  

https://poenari.ro// 
 

1. Transcrie, din textul 1, doi termeni din câmpul lexical al scrisului.                           2 puncte 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  
                                                        2 puncte      
Atitudinea copiilor față mezină este de: 

a) admirație 
b) încurajare 
c) ironie 
d) indiferență. 
Răspunsul corect: 

 
 

4. Scrie într-un enunț răspunsul corect, valorificând informațiile din textul 2.              2 puncte 

 De când datează strămoșul stiloului de astăzi? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Textul 2  
Enunțul Adevărat Fals 

1. Conceptul de stilou s-a folosit prima oară în Egipt.     
2. Primele instrumente de scris erau formate din trestie sau din bucăți 

de papură. 
    

3.  Cerneala din Antichitate este incoloră.     
 
 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  
                                                        2 puncte 
    Activitatea surprinsă este: 

a) o oră de dictare 
b) un concurs de poezie 
c) un experiment la ora de științe 
d) un joc de magie. 

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  
Textul 1 

Enunțul Adevărat Fals 

1. Fetița era în clasa a II-a la Școala Germană.     
2. Bunica propune un joc cu lămâi.     
3. Tanti o critică pe fetiță pentru că nu respectă regulile jocului.     
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6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului-narator identificată în fragmentul de 
mai jos, precum și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:  

Eu eram în clasa a doua, scriam cu litere și rânduri dolofane, și totul mergea foarte încet. Apăsam 
prea tare, și penița de la toc se crăcăna și zgâria hârtia. În plus, nu știam ce secret aș putea să pun pe 
hârtie. Ceilalți s-au plictisit de atâta studiat pereții și tavanul, dar, până la urmă, cu opinteli și îndemnuri 
repetate, neștiind exact dacă nu încalec literele și rândurile, am răzbit și eu.        6 puncte 

                                                                             
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Crezi că jocurile organizate în familie pot face învățarea mai ușoară? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 
de cuvinte, valorificând textul 1.                                 6 puncte 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

9. Asociază fragmentul din „Inocenții” de Ioana Pârvulescu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca 
lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare morală/ culturală comună, prin referire la 
câte o secvență relevantă din fiecare text.                                             6 puncte 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

În enunțul „Partea rămasă pe coajă am ronțăit-o eu ”, există: 
a) trei diftongi și un hiat.  
b) doi diftongi și un hiat.  
c) doi diftongi și două hiaturi. 

            d) doi diftongi, un  hiat și un triftong.  
   
 Răspunsul corect:                     
 
 

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

 a) ,,mama-mare ”, oricum. 
 b) ,,cumva”, ,,liniuță”.  
 c) ,,ceșcuță”, ,,pentru că”.  
 d) ,,într-adevăr”, ,, îndemnuri”. 

 
 Răspunsul corect:                     
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 3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                              2 puncte   

     Cuvintele subliniate în versurile „Brașov, orașul meu natal/ Oraș cu flori de munte,/ Aș vrea să fiu al tău 
stegar/ Să-ți scriu poezii sute.”  sunt utilizate, în ordine, cu:                       
       a)  sens figurat,sens propriu. 
       b) sens figurat, sens figurat. 
       c) sens propriu, sens figurat. 
       d) sens propriu, sens propriu. 
 

          Răspunsul corect: 
 

 
                                                      
                                

  4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                   2 puncte 
  Sensul structurii subliniate în enunțul ,,a luat tocul și-a scris o propoziție, fără să stea pe gânduri” este:                      
 a)  fără a greși. 
 b) fără a se îngrijora. 
 c) fără a șovăi. 
 d) fără a se pierde. 
        

  Răspunsul corect:    
 

 
                                  

5. Rescrie enunțul următor, trecând verbele la persoana a II-a singular, fără a le modifica timpul: ,,Aș vrea să 
nu mai fiu total banal, cum sunt acum... ”                                                                                              6 puncte 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

         

 

6. Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul comun ,,stilou” să fie în cazul dativ (1) și o propoziție 
afirmativă, în care pronumele interogativ ,,ce” să fie complement direct (2).                   6 puncte 
______________________________________________________________________________________ 

1.____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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8. Enunțul următor reprezintă o postare de pe Blogul Poenari. Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură! 

    Primul pas care trebuie săl parcurgem este să reflectăm pentru puțin timp la ceeace reprezintă fințele 
dragi în viața noastră, cum le putem valorifica personalitățile, unicile caracteristici, aspirațile și dorințele. 
                                                                                                                              6 puncte 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Scrie opinia ta despre importanța instrumentelor de scris sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții 

aflate în raport de coordonare disjunctivă.                                                                                            6 puncte 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                   20 de puncte 
 

 Imaginează-ți că te-ai înscris la un concurs de creație literară cu tema ,,Povești de Crăciun cu părinți 
și copii”.  
 Scrie un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară 
la care participă un copil și părinții acestuia, incluzând o secvență dialogată, de minimum patru replici, și una 
descriptivă, de minimum 30 de cuvinte. 
 

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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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Decembrie 2022 
Limba și literatura română 

    BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE                           Varianta 3 
 

                                  Simulare județeană  
 
 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: „coli”, „caiet etc”.      2 x 1p = 2 puncte 
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d           2 puncte 
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c            2 puncte 
4. scrierea  răspunsului corect: Strămoșul stiloului de astăzi datează din Antichitate.       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 1 punct = 6 puncte 
 
Textul 1 

  
Enunțul Adevărat Fals 

1. Fetița era în clasa a II-a la Școala Germană.   X 

2. Bunica propune un joc cu lămâi.     X 

3. Tanti o critică pe fetiță pentru că nu respectă regulile jocului.      X 

 
Textul 2  
 

Enunțul Adevărat Fals 
1. Conceptul de stilou s-a folosit prima oară în Egipt.  X   
2. Primele instrumente de scris erau formate din trestie sau din bucăți 

de papură. 
 X   

3.  Cerneala din Antichitate este incoloră.    X 
 
6. Precizarea unei trăsături morale și a mijlocului de caracterizare (de exemplu: emotivă, indecisă; 
caracterizare indirectă (fapte, gesturi) etc.                           6 puncte  
– precizarea oricărei 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 - scrisul.)          6 puncte
                                                                                               
- precizarea temei                              2 puncte 
- câte 1 punct pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text (prezentare adecvată, 
prin valorificarea unei secvențe relevante din fiecare text – 1 punct; încercare de prezentare – 0 
puncte)                    2 x 1 punct = 2 puncte 

     Varianta  
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- respectarea normelor de exprimare, 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 

Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. 
 

8.  Motivarea răspunsului la întrebarea dată:     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 
Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. Nu este necesară formularea unei 
concluzii sau utilizarea conectorilor de tipul „în primul rând”, „în al doilea rând” etc. 
 
9. Asocierea fragmentului din Inocenții de Ioana Pârvulescu cu un alt text studiat la clasă sau citit ca 
lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori culturale/ morale comune (de exemplu: educația etc.)       
                                                     6 puncte 
 - identificarea valorii morale/ culturale în textul dat -                                                          1 punct 
 - precizarea unui alt text literar asociat fragmentului din Inocenții de Ioana Pârvulescu, 
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 
   Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. 
 

B. 
  1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d                                                          2 puncte 
  2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a                                                          2 puncte                  

3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                                                          2 puncte 
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                                                          2 puncte 
 
5. Rescrierea enunțului dat cu trecerea verbelor la persoana a II-a, numărul singular, fără modificarea 
timpului (Ai vrea să nu mai fii total banal, cum ești acum...)                                                      6 puncte                 

-  câte 1 punct pentru trecerea la persoana a II-a, numărul singular a fiecărui verb - 3 x 1punct = 3 
puncte 
- rescrierea enunțului - 2 puncte 
- respectarea normelor de exprimare, de punctuație și a ortografiei (0 greșeli-1 punct; 1 sau mai 
multe greșeli -0 puncte) - 1 punct 

 
6. Alcătuirea unei propoziții negative, în care substantivul comun ,,stilou” este în cazul dativ (de 
exemplu: Stiloului nu îi trebuie cerneală./ Acestui stilou nu îi trebuie cerneală.) și a unei propoziții 
afirmative, în care pronumele interogativ ,,ce” este complement direct (de exemplu: Ce ai cumpărat? 
etc.)                                                                                                                                            6 puncte                 

– câte un punct pentru respectarea tipului de enunț cerut: propoziție negativă și o frază  
                                                                                                                          2 x 1 punct = 2 puncte 

- câte un punct pentru utilizarea substantivul comun ,,stilou” în cazul dativ și respectarea funcției 
sintactice indicate                                                                                         2 x 1 punct = 2 puncte 

– câte 1 punct  pentru corectitudinea  logică și gramaticală a enunțului                           2 x 1 punct = 2 puncte 
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7. Scrierea frazei alcătuite din două propoziții principale, în care se menționează opinia despre 
importanța instrumentelor de scris.                                                                                            6 puncte 

– scrierea unei opinii despre importanța instrumentelor de scris – 1 punct 
– alcătuirea unei fraze din două propoziții – 1 punct 
– alcătuirea unei fraze din două propoziții principale  – 2 puncte 
– utilizarea unei conjuncții coordonatoare disjunctive – 1 punct 
– corectitudine logică și gramaticală a frazei- 1 punct 

 

 8. Rescrierea enunțului dat, corectând greșelile de orice natură (Primul pas care trebuie săl parcurgem 
este să reflectăm pentru puțin timp la ceeeace reprezintă fințele dragi în viața noastră, cum le putem 
valorifica personalitățile, unicile caracteristici, aspirațile și dorințele.)  

- Primul pas pe care trebuie să-l parcurgem este să reflectăm pentru puțin timp la ceea ce reprezintă 
ființele dragi în viața noastră, cum le putem valorifica personalitățile, unicele caracteristici, aspirațiile și 
dorințele. 

- 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 sau mai multe greșeli – 0 puncte  

                         6 puncte 

 
 

SUBIECTUL AL II-LEA   (20 de puncte) 
 
Scrierea unui text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să fie prezentată o întâmplare reală sau 
imaginară la care participă un copil și părinții acestuia, incluzând o secvență dialogată, de minimum 
patru replici, și una descriptivă, de minimum 30 de cuvinte. 
 
Conținutul compunerii – 12 puncte 
− adecvarea conținutului la cerință (scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare petrecută în 
mijlocul familiei): în totalitate – 4 puncte; parțial, cu divagații – 2 puncte                      4 puncte 
- respectarea trăsăturilor tiparului narativ (de exemplu: succesiunea logică a evenimentelor, 
participanți, încadrare în timp și spațiu): în totalitate – 4 puncte; parțial, cu divagații – 2 puncte; lipsa 
tiparului narativ – 0 puncte                             4 puncte 
− includerea în compunere a secvenței descriptive: cu respectarea regulilor de alcătuire a descrierii și a 
limitei indicate (minimum 30 de cuvinte) – 2 puncte; cu respectarea regulilor de alcătuire a descrierii, 
dar fără respectarea limitei inferioare – 1 punct; fără respectarea regulilor de alcătuire a descrierii – 0 
puncte                    2 puncte  
– includerea în compunere a secvenței dialogate: cu respectarea regulilor de alcătuire a dialogului) – 2 
puncte; cu respectarea regulilor de alcătuire a dialogului, dar fără respectarea limitei inferioare – 1 
punct; fără respectarea regulilor de alcătuire a dialogului – 0 puncte                                  2 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 
  

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

 
 

Propunători: 
prof. Selma Bolat,  

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța 
prof. Florentina Reșit, 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța 

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

     Varianta  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța  
 SIMULARE JUDEȚEANĂ 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
Decembrie 2022 

Matematică 
 

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

  

 

 

 

1.  Rezultatul calculului  2 + 216: 2 este: 
a) 19 

b) 110 

c) 20 

d) 109 

 5p 

  

 

 

 

2. Un obiect costă 240 lei. După o ieftinire cu 15%, noul preț este: 
a) 204 lei 

b) 36 lei 

c) 276 lei 

d) 225 lei 
 

 5p 

  

 

 

 

3.  Dacă 𝑎𝑎3 =
5𝑏𝑏 

 , atunci rezultatul calculului 30-2ab este egal cu : 

a) 8 

b) 2 

c) 15 

d) 0 

5p 4. Scris sub formă de fracție ordinară ireductibilă, numărul 2,(3) este egal cu: 
a) 

23 10  

b) 
 73  

c) 
730 

d) 
239  

5p 

  

 

 
 

5. Suma numerelor întregi din intervalul (−4,√5 ] este egală cu: 

a) -9 

b) -7 

c) -3 

d) 0  
  

 5p 

 

 

6. Ana, Gelu, Maria și Radu, au calculat media aritmetică a numerelor    𝑎𝑎 = 2√3 + √2  și         
 𝑏𝑏 = √12 − √2. Rezultatele obținute de ei sunt trecute în tabelul următor: 

Ana Gelu Maria Radu 
2√2 4√3 + √2 4√3 2√3 

      Dintre cei patru elevi, cel care a obținut rezultatul corect este: 
a) Ana 
b) Gelu 
c) Maria 
d) Radu 
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SUBIECTUL  al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                    (30 puncte) 
  

 5p 
  
 
 
 
 
 

 

1. A, B, C, D, E  sunt puncte coliniare, în această ordine, astfel încât B este mijlocul segmentului 
AC și D este mijlocul segmentului CE. Valoarea raportului  

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴  este egală cu:  
a) 0,2                                                                                      

b)2                                                                                                                                                          

c) 0,5 

d) 0,(3) 
  

 5p 
  
 
 
 
 
 

 

2. Unghiurile AOB și BOC sunt adiacente suplementare, semidreapta OD este bisectoarea 
unghiului BOC și măsura unghiului AOD este de 1540  . Măsura unghiului BOD este egală cu: 
 
a) 360    

b) 180                                                         

c) 260  

d) 130 
  
 5p 
  
  
 
 
 
 
 

3. Triunghiul dreptunghic ABC are înălțimea AD egală cu 6 cm. Dacă CD=4BD, atunci aria 
triunghiului ABC este egală cu: 
  
a) 45 cm2 

b) 90 cm2 

c) 135 cm2  

d) 120 cm2 

 

  
 5p 
 
 
 
 
 
 

 

4. În triunghiul isoscel ABC, AB=AC, măsura unghiului A este de 360 și BD este bisectoarea 
unghiului ABC . Dacă latura BC are lungimea egală cu 12 cm, 
atunci lungimea segmentului BD este egală cu: 
 

a) 12√2 cm 

b) 11 cm 

c) 6√2 cm 

d) 12 cm 
 

  

 5p 
  
 
 
 
 
 

 

5.  Punctele A, B, C, D sunt pe cerc astfel încât arcul AD are măsura de 960 și arcul BC are 
măsura de 700.  Dacă 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = {𝐸𝐸}, atunci măsura unghiului DEC este egală cu:  
 
                         

a) 970 

b) 830                                                                                                                                                                                       

c) 730 

d) 1070 
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 5p 
 

 

6. În figura alăturată este reprezentat cubul 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐴𝐴′𝐵𝐵′. 
Măsura unghiului dintre dreptele B’D’ și AC este egală cu: 
 
a) 00 

b) 1800 

c) 900 

d) 450 

 

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

1. Vlad și-a propus să rezolve în vacanță, un set de probleme.Dacă ar rezolva câte trei probleme 
pe zi, i-ar rămâne nerezolvate 11 probleme. Dacă ar rezolva câte șapte probleme pe zi, i-ar 
rămâne șapte zile libere. 
 
(2p) a) Este posibil ca setul să conțină 66 de probleme? Justifică răspunsul. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

(3p) b) Calculează numărul total de probleme pe care trebuie să le rezolve Vlad. 
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 5p 
 
 
 
 
 
 

 

2. Se consideră numerele  𝑎𝑎 = ��√3 − 2�2 și 𝑏𝑏 =
√2�2√2+√6�2  . 

(2p) a) Arată că 𝑏𝑏 = 2 + √3 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Arată că numărul 𝑛𝑛 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 − 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏  este  număr natural. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
 

                                  

                                   
 

  
 5p 
  
  
 
 
 

3. Se consideră expresia 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = (2𝑥𝑥 − 1)2 − 3(𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 + 1) − (𝑥𝑥 + 3)2 
(2p) a) Arată că 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = −10𝑥𝑥 − 5  
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(3p) b) Dacă mulțimea  𝐴𝐴 = {𝒙𝒙 ∈ ℝ/  |15− 𝐸𝐸(𝑥𝑥)| ≤ 10}, calculează 𝐴𝐴 ∩ ℤ. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 
 5p 
 
 
 
  
 

 

4. Triunghiul dreptunghic ABC are ipotenuza BC=25 cm și 
 cateta AC=20 cm.  
 
 
 
 
     
 (2p) a) Arată că aria triunghiului ABC este egală cu 150 cm2. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Dacă punctul D se află pe latura AB astfel încât BD=2AD, iar DE⊥ BC, E ∈ BC,  
calculează perimetrul patrulaterului ADEC.    
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 5p 
  
 
 
 
 

 

5. În figura alăturată este reprezentat  dreptunghiul ABCD cu 
AB=12 cm. Triunghiul isoscel BCE cu BE=EC=12 cm, are 
măsura unghiului BEC=1200 .  

                   

 

                                     

(2p) a) Arată că BC=12√3 cm. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

(3p) b) Demonstrează că sin(∢𝐴𝐴𝐵𝐵T)=√217 , unde {T}=𝐴𝐴𝐸𝐸 ∩ 𝐵𝐵𝐴𝐴. 
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 5p 

  
6. Piramida patrulateră regulată VABCD are latura bazei de 

8 cm și muchiile laterale egale cu  6√2 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2p) a)Arată că suma lungimilor muchiilor piramidei este 
mai mică de 68 cm.   

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

(3p) b) Se consideră M mijlocul muchiei BC și 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = {𝑂𝑂}. Dacă T este mijlocul muchiei 
VC, 𝐵𝐵𝐵𝐵 ∩ 𝑉𝑉𝑉𝑉 = {𝑃𝑃} și 𝐴𝐴𝐵𝐵 ∩ 𝑉𝑉𝑂𝑂 = {𝑄𝑄}, demonstrează că dreapta QP este paralelă cu planul 
(ABC). 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța  
Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 

Decembrie 2022 
Matematică  

Barem de evaluare și de notare 
Simulare județeană 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (30 puncte) 
1. b)  5p 

2. a)  5p 

3. d)  5p 

4. b)  5p 

5. c)  5p 

6. d)  5p 

SUBIECTUL al II-lea                   (30 puncte) 
1. c)  5p 

2. c)  5p 

3. a)  5p 

4. d)  5p 

5. a)  5p 

6. c)  5p 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                              (30 puncte) 
1. 

 
  
 
 

a) Dacă ar fi 66 de probleme în set ⟹ (66 − 11) ⋮ 3 
55 nu este divizibil cu 3  ⟹ nu pot fi 66 de probleme în set 

1p 
1p 

b) Notăm cu x numărul de zile și cu y numărul de probleme ⟹ �3𝑥𝑥 + 11 = 𝑦𝑦
7(𝑥𝑥 − 7) = 𝑦𝑦 

y=56 

1p 
1p 
1p 

2. 
 
 

a)  𝑏𝑏 =
4+2√32  

      𝑏𝑏 = 2 + √3 

1p  
1p 

b) 𝑎𝑎 = �√3− 2� = 2 − √3 
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 16 ș𝑖𝑖 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 = 1 
n=15 ⟹ 𝑛𝑛 ∈ ℕ 

1p 
1p 
1p 

3. 
 
  
  
 

a) 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 4𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 1− 3(𝑥𝑥2 − 1) − (𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 + 9) 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = −10𝑥𝑥 − 5 
1p   
1p 

b) |15 + 10𝑥𝑥 + 5| ≤ 10  ⟹  |10𝑥𝑥 + 20| ≤ 10 𝒙𝒙 ∈ [−𝟑𝟑;−𝟏𝟏] 𝑨𝑨 ∩ ℤ = {−𝟑𝟑;−𝟐𝟐;−𝟏𝟏} 

1p  
1p  
1p 

4. 
 
 
 
  

a) Triunghiul ABC dreptunghic ⟹ 𝐴𝐴𝐵𝐵2 = 𝐵𝐵𝐴𝐴2 − 𝐴𝐴𝐴𝐴2 ⟹  𝐴𝐴𝐵𝐵 = 15 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝒜𝒜∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐵𝐵∙𝐴𝐴𝐴𝐴2  =150 cm2 

1p 
1p 

b)∢𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∢𝐵𝐵𝐸𝐸𝐵𝐵 ș𝑖𝑖 ∢𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 = ∢𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵⟹∆𝐵𝐵𝐸𝐸𝐵𝐵~∆𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑈𝑈.𝑈𝑈. ) 𝐵𝐵𝐸𝐸𝐵𝐵𝐴𝐴 =
𝐸𝐸𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴    ⟹𝐵𝐵𝐸𝐸 = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐 ș𝑖𝑖 𝐵𝐵𝐸𝐸 = 8 𝑐𝑐𝑐𝑐. 

 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 5 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐴𝐴𝐸𝐸 = 19 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 = 52 𝑐𝑐𝑐𝑐 

1p  
1p 
1p 

5. 
  

a) ∆𝐵𝐵𝐸𝐸𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ⟹ ∢𝐸𝐸𝐵𝐵𝐴𝐴 = ∢𝐸𝐸𝐴𝐴𝐵𝐵 = 300.𝐸𝐸𝐸𝐸 ⊥ 𝐵𝐵𝐴𝐴, 𝐸𝐸 ∈ 𝐵𝐵𝐴𝐴⟹ 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐. (𝐵𝐵∢300) 

Triunghiul CEF dreptunghic ⟹ 𝐸𝐸𝐴𝐴 = 6√3 𝑐𝑐𝑐𝑐 ș𝑖𝑖 𝐵𝐵𝐴𝐴 = 12√3 cm. 

1p  
1p 
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b) ∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ,∢𝐴𝐴𝐵𝐵𝐸𝐸 = 1200ș𝑖𝑖 ∢𝐵𝐵𝐸𝐸𝐴𝐴 = 300 ⟹  ∢𝐵𝐵𝐸𝐸𝐴𝐴 = 900 ⟹ 𝐵𝐵𝐴𝐴 = 8√3 𝑐𝑐𝑐𝑐. 
Fie 𝐵𝐵𝑃𝑃 ⊥ 𝐴𝐴𝐵𝐵 ⟹ DCTP dreptunghi ⟹ 𝐵𝐵𝑃𝑃 = 𝐵𝐵𝐴𝐴 = 12 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐴𝐴 = 8√3 𝑐𝑐𝑐𝑐    ⟹𝐵𝐵𝐵𝐵 = 4√21 𝑐𝑐𝑐𝑐. 

În ∆𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 (∢𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵) =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃 =

√217   ⟹ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 (∢𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵) =
√217  

1p   
 
1p 
 
1p 

6. 
 

 

a) Suma muchiilor =(32+24√2) cm 

32 + 24√2 < 68 ⇔  24√2 < 36 ⇔  2√2 < 3 ⇔  √8 < √9 

1p 
1p 

b) P și Q centre de greutate în ∆𝑉𝑉𝐵𝐵𝐴𝐴 și ∆𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴  𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 =
𝑉𝑉𝑄𝑄𝑄𝑄𝑂𝑂 =

2

1
   ⟹ Conf. R. T. Thales  𝑃𝑃𝑄𝑄 ∥ 𝑉𝑉𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑄𝑄 ∥ 𝑉𝑉𝑂𝑂,𝑉𝑉𝑂𝑂 ⊂ (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴),𝑃𝑃𝑄𝑄 ⊄ (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴) ⟹PQ ∥ (ABC) 

1p 
 

1p 
 

1p 
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SIMULARE JUDEȚEANĂ 
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Decembrie 2022 
Matematică  

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

  

 

 

 

1. Rezultatul calculului 2022− 2022: 1011 este egal cu: 

a) 0 

b) 1011 

c) 2020 

d) 3033 

 5p 

  

 

 

 

2. Dacă 
𝑥𝑥5 =

11𝑦𝑦   cu  𝑦𝑦≠ 0, atunci 10𝑥𝑥𝑦𝑦 + 55 este egal cu: 

a) 55 

b) 550 

c) 555 

d) 605 
 

 5p 

  

 

 

3. Mulțimea 𝐴𝐴 = �𝑥𝑥 ∈ 𝑹𝑹 − 3 < 2x− 3 ≤ 5�, scrisă ca interval, este egală cu: 

a) (−3; 1] 

b) (−3; 1) 

c) (0; 4] 

d)  (0; 4) 

5p 4. În tabelul de mai jos este prezentată statistica temperaturilor maxime ale zilei, înregistrate în județul 

Constanța în perioada 5 – 11 decembrie 2022: 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Temperatura maximă 90 C 80 C 90 C 100 C 70 C 80 C 50 C 
 

Media temperaturilor maxime din această săptămână a fost: 

a) 70 C 

b) 80 C 

c) 90 C 

d) 100 C 

 

 5p 

  

 
 

5. În intervalul [−2022; +2023), numărul de numere naturale este egal cu: 

a) 2023 

b) 2022 

c) 2021 

d) 2024 
  

 5p 
6. Paula afirmă că: „Pătratul numărului 29 este 841”. Afirmația Paulei este: 

a) adevărată 
b) falsă 

 
SUBIECTUL al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                    (30 puncte) 
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 5p 
  
 
 
 
 
 

 

1. În figura alăturată punctele A, B, C și D sunt coliniare, în această ordine, astfel încât 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 cm, 𝐴𝐴𝐵𝐵 =

5 cm, 𝐵𝐵𝐶𝐶 = 1 𝑐𝑐𝑐𝑐. Punctul E este mijlocul segmentului AB, iar punctul F este mijlocul segmentului ED. 

Lungimea segmentului FC este egală cu: 

a) 2 cm  

b) 4 cm 

c) 5 cm 

d) 3 cm 

  

 5p 
  
 
 
 
 
 

2. În figura alăturată, 𝐴𝐴𝐶𝐶 este înălțime în triunghiul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐶𝐶 ∈ 𝐴𝐴𝐵𝐵, unghiul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 are măsura de 600 și 𝐴𝐴𝐵𝐵 

este bisectoarea unghiului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐵𝐵 ∈ 𝐴𝐴𝐵𝐵. Dacă 𝐴𝐴𝐶𝐶 ∩ 𝐴𝐴𝐵𝐵 = {𝐹𝐹}, atunci măsura unghiului 𝐴𝐴𝐹𝐹𝐵𝐵 este egală 

cu: 

a) 900 

b) 600 

c) 450 

d) 300 

 
  
 5p 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC cu AB = 6 cm și AC = 9 cm. Mediatoarea laturii BC 

intersectează latura AC în punctul P. Perimetrul triunghiului 

ABP este egal cu: 

                                                                               

 

 
 

  
 5p 
 
 
 
 
 
 

 

4. În figura alăturată 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 este un dreptunghi, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6√2 
cm, 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 6 cm, iar 𝑀𝑀 este mijlocul laturii 𝐴𝐴𝐴𝐴. Distanța de la 𝑀𝑀 la diagonala AC este egală cu: 
 

a) √6 cm 

b) 2√2 cm 

c) 3 cm 

d) 2 cm 
  

 5p 
  
 
 
 
 
 

 5.  În figura alăturată, 𝑃𝑃𝑃𝑃 este tangentă cercului de centru 𝑂𝑂,𝑃𝑃𝐴𝐴 = 2 ∙ 𝑂𝑂𝐴𝐴 și 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 4√2 cm. Raza cercului 
este egală cu: 

a) √2 cm 

b) 2√2 cm 

c) 2 cm 

d) 3 cm 

a) 21 cm 

b) 15 cm 

c) 12 cm 

d)  18 cm 
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 5p 
 

 

 

6. În figura alăturată este reprezentată prisma patrulateră regulată 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴′𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐶𝐶′ cu 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6 cm și 𝐴𝐴𝐴𝐴′ = 6√3  cm. Măsura 

unghiului dintre 𝐴𝐴𝐶𝐶′ și 𝐴𝐴′𝐵𝐵 este egală cu: 

a) 900 

b) 750 

c) 600 

d) 450 

 
 

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

1. Numerele naturale 96, 127 și 158 împărțite la același număr natural nenul 𝑛𝑛 dau resturile 6, 7 și 

respectiv 8. 

(2p) a) Este posibil ca numărul natural 𝑛𝑛 să fie 18? Justificați răspunsul dat.   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

(3p) b) Determină valorile numărului natural 𝑛𝑛 care îndeplinește condițiile din enunț. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

   

  
5p 
 
 
 
 
 
 

 

2. 𝐵𝐵(𝑥𝑥) = (5𝑥𝑥 + 2)2 − (3𝑥𝑥 − 4)2 − 4(2𝑥𝑥 − 1)(2𝑥𝑥 + 1)− 10(4𝑥𝑥 − 1) 

 (2p) a) Arată că 𝐵𝐵(𝑥𝑥) = 4𝑥𝑥 + 2. 
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(3p) b) Determină numărul întreg 𝑎𝑎 pentru care 𝐵𝐵�𝑎𝑎√3� + 𝐵𝐵(2√3 + 1) este număr întreg. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

  
 5p 
  
  
 
 
 

3. Se dau numerele 

1

7 2 7
7

2 8
a

−
 

= ⋅ +  
 

 și  ( ) ( )
1

2 1
( 2 2) 20

40
b

−
 = − ⋅ − +  
 

 

(2p) a) Arată că 
2

2
a = . 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

(3p) b) Determină cel mai mic număr natural nenul n pentru care 𝑛𝑛 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 este pătrat perfect. 
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 5p 
 
 
 
  
 

 

4. În figura alăturată, 𝐶𝐶,𝐵𝐵 și 𝐹𝐹 sunt mijloacele laturilor 𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐴𝐴𝐴𝐴 

și respectiv 𝐴𝐴𝐵𝐵 ale triunghiului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵, 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 cm, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5 cm și 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 8 cm. 

 

(2p) a) Arată că patrulaterul 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐶𝐶𝐴𝐴 este un trapez. 

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Calculează perimetrul patrulaterului 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐶𝐶𝐴𝐴 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

  
 5p 
  
 
 
 
 

 

5. În pătratul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶, punctele 𝐵𝐵,𝐹𝐹 ∈ 𝐶𝐶𝐵𝐵, 𝐶𝐶𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐵𝐵, iar  𝐴𝐴𝐹𝐹 ∩ 𝐴𝐴𝐵𝐵 = {𝐾𝐾}. 

(2p) a) Arată că raportul ariilor triunghiurilor 𝐵𝐵𝐾𝐾𝐹𝐹 și 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐴𝐴 este  
1

9
 . 
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 (3p) b) Dacă suma ariilor triunghiurilor 𝐵𝐵𝐾𝐾𝐹𝐹 și 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐴𝐴 este 20 cm2, demonstrează că aria pătratului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 
este 48 cm2. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

  
 5p 

 

6. În figura alăturată este reprezentat  tetraedru regulat 

VABC cu AB = 12 cm. Punctele D și E sunt 

mijloacele laturilor BC și respectiv VA.  

(2p) a) Arată că aria triunghiului ABC este egală cu 

36√3 cm2.  
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(3p) b) Determină măsura unghiului format de dreptele DE și AB. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
Decembrie 2022 

Matematică  
Barem de evaluare și de notare 

Simulare județeană 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (30 puncte) 
1. c)   5p 

2. d)   5p 

3. c)  5p 

4. b)  5p 

5. a)  5p 

6. a)  5p 
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SUBIECTUL al II-lea           (30 puncte) 
1. d) 5p 

2. b) 5p 

3. b) 5p 

4. a) 5p 

5. c) 5p 

6. c) 5p 

SUBIECTUL al III-lea     (30 puncte) 
1. a) 96 : 18 = 5 rest 6 

127 : 18 = 7 rest 1, 1≠7 ⇒ numărul n nu poate fi 18 
1p 
1p 𝒃𝒃) 96 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐1 + 6 cu 𝑛𝑛 > 6;  127 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐2 + 7 cu 𝑛𝑛 > 7; 158 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐3 + 8 cu 𝑛𝑛 > 8 

90 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐1 ; 120 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐2 ; 150 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐3 cu 𝑛𝑛 > 8 
cel mai mare divizor comun al numerelor 90;120 și 150 este 30, deci 𝑛𝑛 ∈ {30; 15; 10} 

1p 
1p 
1p 

2. a) (5𝑥𝑥 + 2)2 = 25𝑥𝑥2 + 20𝑥𝑥 + 4, (3𝑥𝑥 − 4)2 = 9𝑥𝑥2 − 24𝑥𝑥 + 16 𝐵𝐵(𝑥𝑥) = 25𝑥𝑥2 + 20𝑥𝑥 + 4− 9𝑥𝑥2 + 24𝑥𝑥 − 16− 16𝑥𝑥2 + 4− 40𝑥𝑥 + 10 = 4𝑥𝑥 + 2 

1p 
1p 

b) 𝐵𝐵�𝑎𝑎√3� = 4𝑎𝑎√3 + 2𝐵𝐵�𝑎𝑎√3� + 𝐵𝐵�2√3 + 1� = 4𝑎𝑎√3 + 2 + 8√3 + 4 + 2 = √3(4𝑎𝑎 + 8) + 8 √3(4𝑎𝑎 + 8) ∈ 𝑍𝑍⇔ 4𝑎𝑎 + 8 = 0 ⇔ 𝑎𝑎 = −2

1p 
1p 
1p 

3. 
a) 𝑎𝑎 = √7 ∙ �√7√2

+
2√7

2√2
�−1

= √7 ∙ �2√7√2
�−1

𝑎𝑎 = √7 ∙ √2

2√7
=
√2

2

1p 

1p 

b) ( ) ( )
1

1
2 2 20

40
b

−
 = − ⋅ − +  
 𝑏𝑏 = 20√2 𝑛𝑛 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 = 𝑛𝑛 ∙ 20 = 𝑛𝑛 ∙ 22 ∙ 5 este pătrat perfect și 𝑛𝑛 ∈ 𝑵𝑵∗,𝑛𝑛 cel mai mic ⇒ n = 5 

1p 

1p 
1p 

4. a) 𝐵𝐵𝐹𝐹 este linie mijlocie în triunghiul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 
     𝐵𝐵𝐹𝐹 ∥ 𝐴𝐴𝐵𝐵 ⇒ 𝐵𝐵𝐹𝐹 ∥ 𝐴𝐴𝐶𝐶 ⇒ 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐶𝐶𝐴𝐴 este trapez 

1p 
1p 

b) 𝐴𝐴𝐵𝐵 – mediană în ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,∢𝐴𝐴 = 900 ⇒ 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 2,5 cm𝐹𝐹𝐶𝐶 și 𝐵𝐵𝐹𝐹 – linii mijlocii în ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 ⇒ 𝐹𝐹𝐶𝐶 = 2,5 cm și  𝐵𝐵𝐹𝐹 = 4 cm𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3 cm, deci 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 4− 3 = 1 cm și 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10 cm

1p 
1p 
1p 

5. a) 𝐵𝐵𝐹𝐹 ∥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ ∆𝐵𝐵𝐾𝐾𝐹𝐹~∆𝐴𝐴𝐾𝐾𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴 
 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴�2 = �13�2 =

19
1p 

1p 

b) 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  = 9 ∙ 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 ⇒ 10 ∙ 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = 20 ⇒ 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = 2 cm2, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  = 18 cm2

Spre exemplu, dacă ℎ1,ℎ2 sunt înălțimile triunghiurilor 𝐵𝐵𝐾𝐾𝐹𝐹, respectiv 𝐴𝐴𝐾𝐾𝐴𝐴, avem:

 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = 
12 ∙ 𝐵𝐵𝐹𝐹 ∙ ℎ1 =

12 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴3 ∙ ℎ1 =
𝐴𝐴𝐴𝐴∙ℎ16 = 2, iar 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 

𝐴𝐴𝐴𝐴∙ℎ22 =18 

     𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ ℎ1 = 12, 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ ℎ2 = 36 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ1 + ℎ2) = 48 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 48 cm2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸 . 

1p 

1p 

1p 

6. 
a) 𝐴𝐴∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝑙𝑙2√34 =
𝐴𝐴𝐴𝐴2√34𝐴𝐴∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

122√34 =
144√34 = 36√3 

1p 

1p 

b) Fie F mijlocul laturii AC, D mijloc BC ⇒DF linie mijlocie în ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵⇒DF//AB ⇒ ∢(𝐶𝐶𝐵𝐵,𝐴𝐴𝐴𝐴) =∢(𝐶𝐶𝐵𝐵,𝐶𝐶𝐹𝐹) =  ∢𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 
BE mediană în ∆𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 echilateral ⇒ BE înălțime ⇒BE = 6√3 și află DE = 6√2 ∆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐹𝐹 dreptunghic isoscel ⇒ ∢𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 = 450 

1p 

1p 
1p 
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SIMULARE JUDEȚEANĂ 
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Decembrie 2022 
Matematică  

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

1. Rezultatul calculului –12 + 93 este egal cu: 

a) – 9 

b)  39 

c) – 15 

d)  15  

 5p 
  
 
 
 
 

2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 şi 36 este: 

a)  1 

b)  12 

c)  72 

d)  144 
 

 5p 
  
 
 
 

3.  Dacă 
b

a 1
5
= ,  atunci rezultatul calculului 52 −⋅⋅ ba  este:    

a) -3 

b)  0 

c)  5 

d) -5 

5p 4. Cei 7 băieţi ai unei clase reprezintă 25% din numărul total de elevi. Numărul fetelor este: 

a) 27 

b) 30 

c) 28 

d) 21 

 
 5p 
  
 
 
 
 

 

5. Adina a efectuat calculul 3√18− 2√8. Rezultatul obținut de Adina este: 

a) √10 

b) 3√2 

c) 2√2 

d) 5√2   
  

 5p 
 

 

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

este: 

a) adevărată 

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

5p 1. În figura de mai jos, punctele A, M, B, N și C sunt coliniare. Dacă M este mijlocul lui 

segmentului AB, 
3

,
2

3 BC
NC

AB
BC =

⋅
=  și MN =15 cm, atunci lungimea  segmentului AB 

este egală cu: 
a) 15 cm 

b) 10 cm 

c) 11 cm 

d) 6 cm 

5p 2.  Unghiurile  AOB, BOC, COD, DOE și AOE sunt unghiuri  în 
jurul unui punct. Dacă ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 = ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,  ∡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐵𝐵 = 3 ⋅∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ș𝑖𝑖 ∡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 ⋅∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 200 , atunci măsura 
unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∡BOC și ∡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐵𝐵 
este egală cu: 
a) 760 

b) 740 

c) 750  

d) 730 

5p 3. Dreptele 𝑎𝑎 și 𝑏𝑏 din figură sunt paralele.  
Valoarea lui 𝑥𝑥 este egală cu:  
a) 200 

b) 300  

c) 400 

d) 500 

5p 4. Fie ABCD un paralelogram, AB =6 cm , AD⊥𝐴𝐴𝐷𝐷,∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷 = 300.  
Atunci aria paralelogramului ABCD este: 

a)  4,5  𝑐𝑐𝑐𝑐2 

b) 9  𝑐𝑐𝑐𝑐2 

c) 9√3  𝑐𝑐𝑐𝑐2 

d) 4,5√3  𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

5p 5. Punctele A, B, C sunt situate pe un cerc și AM este mediană în 
triunghiul ABC. 
Dacă  AM  este 2 cm și 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 2 ⋅𝐴𝐴𝐴𝐴  , atunci lungimea cercului este 
egală cu:  

a) 2𝜋𝜋 cm 

b) 6𝜋𝜋 cm 

c) 4𝜋𝜋 cm 

d) 1𝜋𝜋 cm   
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5p 6. ABCD𝐴𝐴′𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐷𝐷′ este o prismă patrulateră regulată cu AB=6 
cm și A𝐴𝐴′=4 cm, suma tuturor muchiilor prismei este egală cu:  

a) 10 cm 

b) 64 cm 

c) 40 cm 

d) 56 cm 

 

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

1. Mai mulţi copii vor să cumpere o minge. Dacă fiecare participă cu câte 20 de lei, nu ajung 5 
lei. Dacă fiecare participă cu câte 30 de lei, sunt în plus 25 de lei. 
(2p) a) Verifică dacă numărul copiilor care vor să cumpere mingea poate fi egal cu 4. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

(3p) b) Calculați câți lei costă mingea. 
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2. Se consideră numerele reale: a = 
√2−1√2 +

√3−√2√6 +
√4−√3√12   și b=[0,(3)+0,25+

512]: �92�−1. 

(2p) a) Arătați că a = 
12 . 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
(3p) b) Calculați media geometrică a numerelor a și b . 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

  
 5p 
  
  
 
 
 

 
3. Se consideră expresia E(x)= (𝑥𝑥 + 2)2 + 3(𝑥𝑥 − 5)(𝑥𝑥 + 5)− (2𝑥𝑥 − 3)2, 𝑥𝑥 ∈ ℝ. 
(2p) a) Calculați E(0). 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Determinaţi elementele mulțimii A={x∈ ℕ ∕ |𝐴𝐴(𝑥𝑥)| < 4}. 
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 5p 
 
 
 
  
 

 

4. Rombul ABCD are aria 120 𝑐𝑐𝑐𝑐2 și AC= 10 𝑐𝑐𝑐𝑐. 

 

 

 

 

 

(2p) a) Calculaţi lungimea diagonalei BD.  

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Dacă 𝐴𝐴𝐵𝐵 ∩ 𝐴𝐴𝐷𝐷 = {𝐴𝐴} şi E este simetricul lui O faţă de AD, calculaţi aria patrulaterului 
AEDC. 
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 5. În figura alăturată este reprezentat un triunghi ABC 

cu AC=20 cm, ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 = 900 și ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 = 600 .  

 Punctul D este pe dreapta AB astfel încât B este  

mijlocul segmentului AD.  

 

 

(2p) a) Arătați că perimetrul triunghiului ACD este egal cu 
 60 cm. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Fie O este mijlocul laturii BC. Paralela prin C la AB taie AO în E. Arătați că ,BCPO ⊥
unde { } .DCBEP ∩=  
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 6. DCBAABCD ′′′′ este o prismă dreaptă cu baza pătratul 

ABCD , =AB 4 cm și 22=′AA cm.  Punctul O  este 

punctul de intersecție a dreptelor AC și BD , iar E  este 

punctul de intersecție a dreptelor DA′ și DA ′ . 

 

 

(2p) a)  Calculați lungimea segmentului DA ′ .                       

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

(3p) b) Demonstrați că sinusul unghiului dintre dreptele CB ′ și EO este egal cu 
3

22
 . 
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Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
Decembrie 2022 

Matematică  
Barem de evaluare și de notare 

Simulare județeană 

 
SUBIECTUL I                                                                                                   (30 puncte) 
1. d  5p 

2. c  5p 

3. c  5p 

4. d  5p 

5. d  5p 

6. b  5p 

SUBIECTUL al II-lea                  (30 puncte) 
1. b  5p 

2. a  5p 

3. c  5p 

4. c  5p 

5. c  5p 

6. b  5p 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (30 puncte) 
1. 

 
  
 
 

a) Fie n numărul copiilor . Dacă n = 4, atunci trebuie verificată relația: 4∙20+5=4∙30-25 
         85≠95, rezultă că nu pot fi 4 copii 

1p 
1p 

b) Fie n numărul copiilor ⇒   2530520 −⋅=+⋅ nn  
3010 =⋅n ⇒n=3 

655320 =+⋅ ⇒mingea costă 65 de lei 

1p 
1p 
1p 

2. 
 
 

a) 
6

332
6

3223
2

22 −
+

−
+

−
=a  

2
1

6
3

6
323236

==
−+−

=a  

1p 
 
1p 

b) b
9
2

:
12
5

100
25

9
3







 ++=  

2
9

2
9

1 =⋅=b  

( )
2
3

4
9

, ==⋅= babamg  

1p 
 
1p 
 
1p 

3. 
 
  
  

a) E(0)= 22+3(-25)-9  
E(0)= - 80 

1p 
1p 

b) E(x)=𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 4 + 3(𝑥𝑥2 − 25) − (4𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 9) = 16𝑥𝑥 − 80 
841676480164480164)( <<⇔<−<−⇔<−⇔< xxxxE  

841676 << x  și ∈x N { }5 5x A⇒ = ⇒ = . 

1p 
1p 
1p 
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4. 
 
 
 
  

a) A ABCD=
𝐵𝐵𝐵𝐵∙𝐴𝐴𝐴𝐴2   

cmBDcm
cmBD

24120
2
10 2 =⇒=
⋅

 

1p 
1p 

b) E este simetricul lui O faţă de AD⇒AD este mediatoarea segmentului EO⇒AO=AE, 
DO=DE(prop. mediatoarei) 

)..( LLLAEDAOD ∆≡∆  , )..( LLLCODAOD ∆≡∆  

290
2

33 cm
ODAO

AA AODAEDC =
⋅

⋅=⋅=  

 
1p 
1p 
 

1p 

5. 
  
 
 
 

a)Arată că triunghiul ACD este echilateral. 
cmAClPACD 6033 =⋅=⋅=  

1p 
1p 

b) Arată că ABEC și BCED sunt paralelograme 
PO linie mijlocie în triunghiul BCD 
PO║AB și AB⊥BC⇒PO⊥BC 

1p 
1p 
1p 

6. 
 

 

a) Cu teorema lui Pitagora în triunghiul DCD′  dreptunghic în D avem: 

( ) 222222 422 +=′⇒+′=′ CDDCDDCD  

Finalizare, 62=′CD cm 

 
1p 
1p 

      b)  EO linie mijlocie în triunghiul CDEOACD ′⇒′ ⇒∡� CB ′ , EO� = ∡� CB ′ , CD′ � =∡� DA ′ , CD′ �  

228
2

cm
ODAC

A CDA =
′⋅

=′  

Finalizare, 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠∡ CDA ′ =
3

22
 

1p 
 
 
1p 
 
 
1p 
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Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)  

 

Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 1 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția 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: 
 
 Așezat cu labele sale colosale pe nisip, Sfinxul, marele sfinx sculptat din ordinul faraonului Kefren, se 
uită de 47 de veacuri spre același punct iluzoriu cu ochii lui de piatră împăienjeniți de singurătatea deșertului. 
Îi știam bine fața mutilată de nisipuri, mă familiarizasem cu ea în nenumărate reproduceri, și, totuși, pe 
măsură ce treceau orele de când mă aflam lângă indiferența lui, îmi exaspera tot mai mult întrebările 
interioare.  
 Nilul era undeva aproape, bântuit de fantome arheologice. Mai mult îl bănuiam teoretic, pentru că 
niciun sunet umed nu-i semnala existența în aerul acela ars de febră. Pe cerul african, nori uscați, care nu 
puteau rodi decât nisip în loc de ploaie, atârnau imobili, fascinați parcă de ochiul hipnotic de lynx al Saharei.  
 Deșertul îmi provoca o acută senzație de sete și de pericol. Dar fabuloasa enigmă de piatră cu trup de 
leu și chip de om surâdea mai departe metafizic, imperturbabil. Lângă secolele ei, ceasul meu de la mână 
mergea cu pași mărunți și timizi.  
 M-am retras pe esplanada pavată din fața statuii, întrebându-mă ce-a putut să simtă acel emir din Evul 
Mediu care a vrut să-i distrugă cu tunul surâsul păgân. Probabil, însă, era și el victima confuziei care se face 
îndeobște între monstrul pervers și crud din mitologia greacă, sfinxul trimis de Hera să-i pedepsească pe 
tebani, pe care l-a învins Oedip, și acel „androsfinx”, sfinxul masculin, pomenit de Herodot, apărut ca un 
principiu solar și protector în zoolatria Egiptului antic. Derutați de asemănarea exterioară, deși în mitologia 
elină sfinxul avea totdeauna cap de femeie, grecii i-au botezat la fel. Deosebirea e însă fundamentală. În 
valea Nilului, plăsmuirea aceasta bizară s-a născut din alte gânduri, „enigmă în sine și pentru sine”, cum 
spunea Hegel.  
  La Karnak, unde Amon însuși – uzurpatorul lui Osiris în ierarhia zeilor – s-ar fi încarnat în felinele 
sculptate pentru a-și proteja templul, sfincșii par aproape domestici. Aici, însă, la Ghizeh, cred că Oedip ar fi 
tăcut sau ar fi răcnit disperat în speranța de-a vedea măcar o clipă imensa hieroglifă construită pe nisip, 
întorcându-și ochii de piatră spre el. 
 În fața acestor ochi inexorabili ce caută un punct inexistent, deșertul e o abstracțiune fără timp, o 
singurătate egală cu ea însăși, o moarte provizorie a geografiei. El nu-și mai amintește de niciun pas câți l-au 
străbătut. Rătăcind uneori somnambulic, nisipurile recad istovite când încetează vântul, lovite de aceeași 
amnezie incurabilă. Mitul fetei morgana ar putea fi memoria cețoasă pe care și-o caută zadarnic deșertul. 

Octavian Paler, Misterul Sfinxului în volumul Drumuri prin memorie. Egipt. Grecia 
 

*zoolatrie – religie primitivă bazată pe divinizarea animalelor 
*esplanadă – suprafața aflată în fața unei cladiri importante sau a unui ansamblu arhitectural 
*inexorabil – care nu poate fi înduplecat, neînduplecat  
 
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 mutilată de nisipuri.                                                               6 puncte  
2. Menționează două aspecte ale înfățișării Sfinxului, utilizând informaţiile din textul dat.             6 puncte               
3. Precizează reacția lui Octavian Paler la încercarea de mutilare a Sfinxului, justificându-ți răspunsul cu 
o secvență semnificativă din textul dat.                                                                                            6 puncte  
4. Explică un motiv al neliniștii lui Octavian Paler în deșert.                                                           6 puncte               
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea lui Octavian Paler față de singurătatea deșertului, 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 familiarizarea cu alte culturi 
îmbogățește sau nu propria viziune asupra lumii, raportându-te atât la informațiile extrase din fragmentul 
Misterul Sfinxului de Octavian Paler, 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, respectarea precizării privind numărul minim 
de cuvinte.   6 puncte 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos: 
 

El nu răspundea sau întorcea vorba. Şi ea, gândindu-se la tot ce o desparte de acest copil, râdea de 
momentana ei îngrijorare şi îl lăsa protectoare să îi sărute mâna. Era oarecare nevinovăție în această 
cochetărie a ei, dar de asemenea un mic gust de cruzime. Sub toate aparențele cuviincioase ale situației era 
totuși un accent de patimă, pe care ea - femeie - nu putea să-l ignore. Își făcea socoteli liniștitoare: «Suntem 
veri. E mai mic ca mine cu patru ani. E la urma urmelor un băiat de liceu, abia intrat în clasa a șaptea. Eu, mai 
curând sau mai târziu, mă mărit. Nu. Nu. E limpede că el nu se poate gândi la nimic.» De vreme ce în jocul lor 
inocența era presupusă, restul nu era decât o copilărie sau un amuzament. 

         (Mihail Sebastian, Orașul cu salcâmi) 
           

 

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, 
aparținând lui Mihai Eminescu. 
 

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, Decembrie 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 modelată/transformată de 
nisipuri.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                               6 puncte              
2. menționarea oricăror două aspecte ale înfățișării Sfinxului (de exemplu: Sfinxul are labe colosale/ochi de 
piatră/fața mutilată de nisipuri/trup de leu și chip de om) – 2 puncte + 2 puncte; formularea răspunsului în 
enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                        6 puncte               
3. precizarea unei reacții a lui Octavian Paler la încercarea de mutilare a Sfinxului (de exemplu: Reacția lui 
Octavian Paler privind fața mutilată a Sfinxului este de consternare/delimitare față de atitudinea emiru lui 
medieval.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (M-am retras pe esplanada pavată din 
fața statuii, întrebându-mă ce-a putut să simtă acel emir din Evul Mediu care a vrut să-i distrugă cu tunul 
surâsul păgân.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                                6 puncte   
4. explicarea unui motiv al neliniștii lui Octavian Paler în deșert (de exemplu: Neliniștea lui Octavian Paler în 
deșert este motivată de atmosfera amenințătoare dată de aerul ars de febră/senzația de sete și de pericol, 
etc.) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în 
enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 puncte                                      6 puncte             
5. prezentarea, în 30 – 50 de cuvinte, a atitudinii lui Octavian Paler față de singurătatea deșertului: (de 
exemplu: Octavian Paler adoptă o atitudine solemnă/de respect față de o singurătate egală cu ea însăși, 
evadată din materialitate, etc.): indicarea atitudinii solemne/de respect – 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   
‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din text – 1 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 
greșeli – 0 p.)                                                                                                                                            1 punct 
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‒ 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) 
 

Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat                                                                             6 puncte  
– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte   
– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana a 
III-a, etc.  
• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte  
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte  
• încercare de valorificare a fragmentului – 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 
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) 
 

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 p.)                                                                      2 puncte 

– ortografia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)                               2 puncte 
– punctuaţia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)                              2 puncte 
– așezarea în pagină, lizibilitatea                                                                                                           1 punct 
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În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus.    

Propunători: 
prof. dr. Nicoleta Rotaru – Terteleac, 

Colegiul Tehnic Energetic din Constanța 
prof. dr. Laura Ududec, 

Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța 
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Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 2022 
Proba E. a) 

Limba şi literatura română 
 

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

Varianta 2 
 
 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: 
 Curând după aceea, pe la sfârșitul anului 1863 sau pe la începutul anului 1864 se întoarse și 
Maiorescu din Berlin și eu m-am grăbit să mă duc să-l văd. Acum încă, după aproape 26 de ani, acea 
întâlnire mi-a rămas foarte vie în memorie. Maiorescu ocupa un apartament într-o casă, astăzi dărâmată, de 
la intrarea bisericii Trei Ierarhi. L-am găsit în cabinetul său de lucru, înaintea unei mese lungi, plină de cărți și 
manuscripte, foarte ocupat cu afaceri de administrație ale școlilor din Iași, căci făcea parte din comitetul de 
inspecție școlară. 
 Vizita mea nu păru a-i fi plăcută, poate fiindcă-l turbura în ocupațiile sale. Maiorescu îmi vorbi cum se 
vorbește cu un tânăr fără importanță; la întrebările mele despre cele ce se petrec în Berlin, unde era pe atunci 
o mare agitație din cauza conflictului dintre guvernul lui Bismark și parlamentul progresist, Maiorescu 
răspunse foarte scurt, cu indiferență, și schimbă vorba. Efectul pe care mi-l făcu era foarte departe de ceea 
ce mă așteptam; eu îmi scurtai vizita și ieșii nemulțumit cu încredințarea că lăudatul profesor este un pedant 
și cu sentimentul că acest om nu-mi va fi niciodată prieten, și nici chiar simpatic. Dar lucrurile se schimbară 
foarte repede. Peste câteva zile Maiorescu, întorcându-mi vizita, se întinse cu mine în lungi convorbiri, apoi 
ne puserăm să jucăm șah, pe urmă reîncepurăm a discuta, așa încât el uită alte vizite ce vrea să facă și 
petreceam împreună mai multe ceasuri. Din acel minut am început să-i fiu prieten, cele întâi sentimente ale 
mele schimbându-se cu totul. 
 Astfel efectul ce-mi făcură la început și Maiorescu, și Pogor - acei cu care mai târziu m-am împrietenit 
atât de mult - a fost fără îndoială rău, oricât s-ar zice că întâia impresiune este cea hotărâtoare. 
 După mai multe întâlniri cu Carp, Pogor și Maiorescu, primii odată un mic răvășel de la acest din urmă 
prin care mă invită să vin seara la dânsul, unde Carp avea să facă o lectură. El trebuia să ne cetească 
traducerea tragediei Macbeth în versuri. Față erau cinci tineri, Maiorescu, Carp, N. Burghele, acum secretar al 
Consiliului de miniștri, eu și Theodor Rosetti, pe care mi se pare că în acea seară l-am văzut pentru întâia 
oară. 
 Deși Pogor, pe care toți îl așteptau, fusese împiedecat de a veni, lectura se urmă, și, lucru ciudat!, 
traducerea a fost găsită bună și plăcu la toți. Se făcură câteva observații, mai mult în  detaliu, și eu m-am 
întors acasă foarte mulțumit de acea seară literară. Mai târziu, de câte ori am recitit acea traducere, m-am 
mirat de lipsa de critică ce a domnit atunci în întrunirea noastră.[...] Oricum ar fi, în acea seară, se poate zice 
că a fost întâia ședință a Junimii, fără ca cei prezenți să se fi gândit încă la înființarea unei societăți literare. 

Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea 
 
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 în detaliu.                                                                          6 puncte             
2. Menționează când se întoarce Maiorescu de la Berlin, așa cum rezultă din primul paragraf al 
fragmentului.                                                                                                                               6 puncte              
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3. Precizează numărul tinerilor prezenți la lectura traducerii lui Macbeth, justificându-ți răspunsul cu o 
secvență semnificativă din text.                                                                                                  6 puncte              
4. Explică motivul pentru care Negruzzi își scurtează vizita la Maiorescu.                                 6 puncte             
5. Prezintă, în 30 - 50 de cuvinte, cum decurge vizita lui Maiorescu la Negruzzi, așa cum reiese din al 
doilea paragraf al textului.                                                                                                           6 puncte             

 
B.     Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă,în cadrul relațiilor dintre 
doi oameni, contează prima impresie, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din Amintiri din 
Junimea, de Iacob Negruzzi, cât și la experiența personală sau culturală.                                                                                           
 
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 aibă minimum 150 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al II-lea    (10 puncte) 
 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 
 

Căzusem în plasa poliției laolaltă cu alți coate-goale. Mă ținuseră închis într-un beci întunecos. Nu mă 
bătuseră. Nu-mi luaseră banii. Nu-mi luaseră nici măcar cuțitul cu teacă de care eram obișnuit să nu mă 
despart niciodată. După trei zile și trei nopți fuseserăm dați în seama nemților. 
 Acum... Acum era bine. Scăpasem de umezeala și de șobolanii beciului. Îmi venea să fluier de 
bucurie, însă nu fluieram. Tăceam. Și, tăcând, mergeam alături de ceilalți arestați, în cârd, între baionete. Nu 
știam unde o să ajung. Dar parcă știi vreodată când pleci la drum unde o să ajungi? Un flăcău de pe la noi din 
Omida, Axente Ursu Găman, plecase într-o duminică dimineața călare pe calul lui costeliv și pintenog la 
Caravaneți, un sat pe jumătate bulgăresc, pe Călmățui în sus, să stea de vorbă cu o fetișcană oacheșă, Petca 
Vancu Vene, cu care voia să se însoare. 

Zaharia Stancu, Jocul cu moartea 
 

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). 
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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, Decembrie 2022 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura română 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 2 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia 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 amănunțite, 
detaliate) - 4 puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct                                              6 puncte                    
2. menționarea perioadei când se întoarce Maiorescu de la Berlin, așa cum rezultă din primul 
paragraf al fragmentului (de exemplu: sfârșitul anului 1863, începutul anului 1864) - 4 puncte; 
formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație - 1 punct                                                                                      6 puncte 
3. precizarea numărului de tineri (de exemplu: cinci tineri)  - 2 puncte; justificarea răspunsului cu o 
secvență semnificativă din text (Față erau cinci tineri, Maiorescu, Carp, N. Burghele, acum secretar 
al Consiliului de miniștri, eu și Theodor Rosetti) - 2 puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 
punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct 
                                                                                                                                              6 puncte                     
4. explicarea motivului pentru care Negruzzi își scurtează prima vizită la Maiorescu (de exemplu: 
Negruzzi este nemulțumit de atitudinea lui Maiorescu, acesta din urmă părându-i-se antipatic)  - 4 
puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor 
de ortografie și de punctuație - 1 punct                                                                                 6 puncte 
5. prezentarea modului în care decurge vizita lui Maiorescu la Negruzzi (de exemplu: amical) - 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, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct                                                                  6 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.)   2 puncte 
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‒ 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 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte) 
 
Conținut -  6 puncte 
 - prezentarea perspectivei narative în fragmentul dat 

 precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă de tip subiectiv - 2 puncte 
 prezentarea perspectivei narative indicate, de exemplu, redactare la persoana I etc.: 

prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat  - 4 
puncte/prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat -2 puncte/simpla indicare a 
unor particularități ale perspectivei narative, fără raportare la fragmentul dat a -1 punct 

 
Redactare - 4  puncte 
- utilizarea limbii literare - 1 punct, logica înlănțuirii ideilor - 1 punct; ortografia - 1 punct (0-1 greșeli 
ortografice - 1 punct, 2 sau mai multe greșeli - 0 puncte); punctuația - 1 punct (0-1 greșeli de 
punctuație - 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 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)  2 puncte 
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)   
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                                                                                                                                              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. Elena Manea,  
Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova 

prof. Carmen Rugină, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța 
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Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 3 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția 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: 
 
1872. 
Viena. 
Primăvara. 

Eminescu audiază ca student, de mai bine de doi ani și jumătate, cursurile Facultății de Filosofie. 
Dovedise capacitate organizatorică în cadrul cercului studențesc România Jună și este cunoscută inițiativa sa 
pentru renumita sărbătoare de la Putna, realizată cu un an în urmă. Cu privire la congresul de la Putna, unii 
istorici literari consideră că ideea comemorării zidirii ctitoriei Măriei sale Ștefan cel Mare ar fi Ioan Slavici, 
președinte al comunității studenților români din Viena, în timp ce alții atribuie gândul aniversării lui             
Al. Mureșanu, din Brașov. Apreciem ca plauzibilă ipoteza că autorul impresionantei adunări și al pelerinajului 
putnean a fost Eminescu, pentru că personalitatea lui Ștefan cel Mare apare obsedant în conștiința lui. Lucrul 
se documentează și prin proiectele pieselor lui de teatru (Dodecameronul dramatic), în câteva poeme și 
articole publicate la Timpul. De altă parte, este greu de închipuit că în 1871 un arădean sau brașovean să fi 
profesat o venerație egală cu a lui Eminescu pentru apărătorul maicii Moldove. Poetul funcționase ca secretar 
în comitetul de organizare al sărbătorii, întreprinsese acțiuni inimoase, redactase corespondență de utilitate 
protocolară și de agitație, ostenise ca nimeni altul pentru întâlnirea studenților români de  pretutindeni la cripta 
marelui oștean. Cu modestia ce-l caracteriza față de sine însuși și față de alții, comportare dovedită 
întotdeauna față de Slavici, mai vârstnic cu doi ani și cu studii sistematice, oricum, un temperament mai 
distant, nu ținuse să fie președinte. 

În pregătirea festivității spre slava învingătorului de la Podul Înalt, poetul, pregătit prin cultura sa 
istorică, a vibrat intens, ca ori de câte ori își apropia evii de luptă ai românilor pentru independența națională.  
                                                                            Augustin Z. N. Pop, Mărturii... Eminescu – Veronica Micle  
 
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 greu de închipuit.                                                                  6 puncte 
2. Menționează numele cercului studențesc în care Mihai Eminescu a fost membru, utilizând informațiile  
     din textul dat.                                                                                                                               6 puncte               

3. Precizează ce personalitate istorică a fost comemorată la congresul de la Putna, justificându-ți 
      răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.                                                                  6 puncte  
4. Explică un motiv pentru care, în viziunea autorului, Mihai Eminescu se implică în organizarea  
      congresului de la Putna.                                                                                                               6 puncte               
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Mihai Eminescu față de Ioan Slavici, așa cum reiese din        
      textul dat.                                                                                                                                      6 puncte 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă implicarea în activități 
extrașcolare este sau nu importantă în formarea tinerilor, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 
extras din volumul Mărturii... Eminescu – Veronica Micle de Augustin Z. N. Pop, cât și din experiența 
personală sau culturală.                                                                                                                  20 de puncte 
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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, respectarea precizării privind numărul minim 
de cuvinte.   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. 
 

Prin a vieții mare poate, mintea mea o rătăcesc, 
Și de bunăvoie singur cu speranțe m-amăgesc, 
Îmi creez năluci de aur, întâmplări nepomenite, 
Urmărindu-le sub farmec, cu privirile uimite. 
Poezie! Tu, atuncea, și când umblu, și când stau, 
Îmi pui aripile-albastre ce avânturile-mi dau; 
Nu e stavilă pe care să n-o trec prin cugetare 
Și-ntâmplările-așteptate le aștept fără-ncetare! 
Aci dau de o comoară ce se află-n al meu drum 
Și mă-mbăt de bogăție cum te-mbeți de un parfum. 
Aci văd că tot poporul mă ridică la mărire, 
Fermecat de-o vorbă numai, de-o mișcare, de-o privire, 
Aci sutele de veacuri ce-au să nască vin pe rând 
Cu minuni strălucitoare ca să umple al meu gând. 
[…] 

                                                         Alexandru Macedonski, Aripi 
 

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 particularitățile de construcție a unui 
personaj într-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/sau de limbaj ale basmului cult 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,  
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, Decembrie 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 este nerealist, de 
necrezut) – 4 puncte, formularea răspunsului în enunț – 1 punct, corectitudinea exprimării, 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct                                                6 puncte               
2. Menționarea numelui cercului studențesc (România Jună) - 4 puncte, formularea răspunsului în 
enunț - 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 
punct.                                                                                                                                        6 puncte                
3. Precizarea personalității istorice care s-a comemorat la Putna (Ștefan cel Mare) - 4 puncte, 
formularea răspunsului în enunț - 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație – 1 punct.                                                                                6 puncte               
4. Explicarea unui motiv pentru care, în viziunea autorului, Mihai Eminescu se implică în organizarea 
congresului de la Putna (de exemplu: Mihai Eminescu se implică în organizarea congresului de la 
Putna pentru că îl admiră pe Ștefan cel Mare, apărătorul Moldovei). - 4 puncte, formularea 
răspunsului în enunț -1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de 
punctuație – 1 punct.                                                                                                         6 puncte               
5. Prezentarea atitudinii lui Mihai Eminescu față de Ioan Slavici (de exemplu: respect, modestie) - 4 
puncte, formularea răspunsului în enunț -1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație – 1 punct.                                                                                        6 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   
‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din 
text – 1 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 greșeli – 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 
 numirea ideii poetice – 2 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată, 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 
 utilizare limbii române – 1 punct, logica înlănțuirii ideilor – 1 punct, ortografie – 1 punct ( 0-1 greșeli 
– 1 punct, 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte), punctuația – 1 punct ( 0-1 greșeli – 1 punct, 2 sau 
mai multe greșeli – 0 puncte). 
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) 

 
Conținut – 18 puncte  
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales                              6 puncte 

 prezentarea adecvată și nunțată – 6 puncte/ prezentare ezitantă – 3 puncte/prezentare schematică 
sau superficială – 1 punct 
- evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate    6 puncte 
 menționarea oricărei trăsături a personajului ales -                                                              2 puncte 

 ilustrarea trăsăturii menționate, prin oricare două episoade/secvențe comentate – 2 puncte+2 
puncte = 4 puncte/simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare – 1 punct +1 
punct = 2 puncte 
- câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, 
semnificative pentru construcția personajului ales -                                         2 x 3 puncte = 6 puncte 

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

Redactare – 12 puncte 
- existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere –                                            1 punct 
- logica înlănțurii ideilor –                                                                                                             1 punct 
- abilități de analiză și argumentare –                                                                                        3 puncte 
 Relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relevante – 3 

puncte/relație parțial adecvată între idei și argumente, formulare de judecăți parțial relevante – 2 
puncte/schematism – 1 punct 
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-  utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțurilor, varietate a lexicului, 
sintaxă adecvată – 2 puncte, vocabular restrâns, monoton – 1 punct                                      2 puncte 

-  ortografie (0-1 greșeli – 2 puncte, 2 greșeli – 1 punct, 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) –  
                                                                                                                                                  2 puncte 

-  punctuație (0-1 greșeli – 2 puncte, 2 greșeli – 1 punct, 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) –  
                                                                                                                                                  2 puncte 

-  așezarea în pagină, lizibilitate –                                                                                                 1 punct 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de 
cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 
 

Propunători: 
prof. Luminița Belcin, 

prof. dr. Amalia Roșioru, 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța 
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Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 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: 
 
 Așezat cu labele sale colosale pe nisip, Sfinxul, marele sfinx sculptat din ordinul faraonului Kefren, se 
uită de 47 de veacuri spre același punct iluzoriu cu ochii lui de piatră împăienjeniți de singurătatea deșertului. 
Îi știam bine fața mutilată de nisipuri, mă familiarizasem cu ea în nenumărate reproduceri, și, totuși, pe 
măsură ce treceau orele de când mă aflam lângă indiferența lui, îmi exaspera tot mai mult întrebările 
interioare.  
 Nilul era undeva aproape, bântuit de fantome arheologice. Mai mult îl bănuiam teoretic, pentru că 
niciun sunet umed nu-i semnala existența în aerul acela ars de febră. Pe cerul african, nori uscați, care nu 
puteau rodi decât nisip în loc de ploaie, atârnau imobili, fascinați parcă de ochiul hipnotic de lynx al Saharei.  
 Deșertul îmi provoca o acută senzație de sete și de pericol. Dar fabuloasa enigmă de piatră cu trup de 
leu și chip de om surâdea mai departe metafizic, imperturbabil. Lângă secolele ei, ceasul meu de la mână 
mergea cu pași mărunți și timizi.  
 M-am retras pe esplanada pavată din fața statuii, întrebându-mă ce-a putut să simtă acel emir din Evul 
Mediu care a vrut să-i distrugă cu tunul surâsul păgân. Probabil, însă, era și el victima confuziei care se face 
îndeobște între monstrul pervers și crud din mitologia greacă, sfinxul trimis de Hera să-i pedepsească pe 
tebani, pe care l-a învins Oedip, și acel „androsfinx”, sfinxul masculin, pomenit de Herodot, apărut ca un 
principiu solar și protector în zoolatria Egiptului antic. Derutați de asemănarea exterioară, deși în mitologia 
elină sfinxul avea totdeauna cap de femeie, grecii i-au botezat la fel. Deosebirea e însă fundamentală. În 
valea Nilului, plăsmuirea aceasta bizară s-a născut din alte gânduri, „enigmă în sine și pentru sine”, cum 
spunea Hegel.  
  La Karnak, unde Amon însuși – uzurpatorul lui Osiris în ierarhia zeilor – s-ar fi încarnat în felinele 
sculptate pentru a-și proteja templul, sfincșii par aproape domestici. Aici, însă, la Ghizeh, cred că Oedip ar fi 
tăcut sau ar fi răcnit disperat în speranța de-a vedea măcar o clipă imensa hieroglifă construită pe nisip, 
întorcându-și ochii de piatră spre el. 
 În fața acestor ochi inexorabili ce caută un punct inexistent, deșertul e o abstracțiune fără timp, o 
singurătate egală cu ea însăși, o moarte provizorie a geografiei. El nu-și mai amintește de niciun pas câți l-au 
străbătut. Rătăcind uneori somnambulic, nisipurile recad istovite când încetează vântul, lovite de aceeași 
amnezie incurabilă. Mitul fetei morgana ar putea fi memoria cețoasă pe care și-o caută zadarnic deșertul. 

Octavian Paler, Misterul Sfinxului în volumul Drumuri prin memorie. Egipt. Grecia 
 

*zoolatrie – religie primitivă bazată pe divinizarea animalelor 
*esplanadă – suprafața aflată în fața unei cladiri importante sau a unui ansamblu arhitectural 
*inexorabil – care nu poate fi înduplecat, neînduplecat  
 
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 mutilată de nisipuri.                                                               6 puncte  
2. Menționează două aspecte ale înfățișării Sfinxului, utilizând informaţiile din textul dat.             6 puncte               
3. Precizează reacția lui Octavian Paler la încercarea de mutilare a Sfinxului, justificându-ți răspunsul cu 
o secvență semnificativă din textul dat.                                                                                            6 puncte  
4. Explică un motiv al neliniștii lui Octavian Paler în deșert.                                                           6 puncte               
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea lui Octavian Paler față de singurătatea deșertului, 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 familiarizarea cu alte culturi 
îmbogățește sau nu propria viziune asupra lumii, raportându-te atât la informațiile extrase din fragmentul 
Misterul Sfinxului de Octavian Paler, 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, respectarea precizării privind numărul minim 
de cuvinte.   6 puncte 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos: 
 

El nu răspundea sau întorcea vorba. Şi ea, gândindu-se la tot ce o desparte de acest copil, râdea de 
momentana ei îngrijorare şi îl lăsa protectoare să îi sărute mâna. Era oarecare nevinovăție în această 
cochetărie a ei, dar de asemenea un mic gust de cruzime. Sub toate aparențele cuviincioase ale situației era 
totuși un accent de patimă, pe care ea - femeie - nu putea să-l ignore. Își făcea socoteli liniștitoare: «Suntem 
veri. E mai mic ca mine cu patru ani. E la urma urmelor un băiat de liceu, abia intrat în clasa a șaptea. Eu, mai 
curând sau mai târziu, mă mărit. Nu. Nu. E limpede că el nu se poate gândi la nimic.» De vreme ce în jocul lor 
inocența era presupusă, restul nu era decât o copilărie sau un amuzament. 

         (Mihail Sebastian, Orașul cu salcâmi) 
           

 

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, 
aparținând 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, Decembrie 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 modelată/transformată de 
nisipuri.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                               6 puncte              
2. menționarea oricăror două aspecte ale înfățișării Sfinxului (de exemplu: Sfinxul are labe colosale/ochi de 
piatră/fața mutilată de nisipuri/trup de leu și chip de om) – 2 puncte + 2 puncte; formularea răspunsului în 
enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                        6 puncte               
3. precizarea unei reacții a lui Octavian Paler la încercarea de mutilare a Sfinxului (de exemplu: Reacția lui 
Octavian Paler privind fața mutilată a Sfinxului este de consternare/delimitare față de atitudinea emirului 
medieval.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (M-am retras pe esplanada pavată din 
fața statuii, întrebându-mă ce-a putut să simtă acel emir din Evul Mediu care a vrut să-i distrugă cu tunul 
surâsul păgân.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și 
punctuație – 1 punct                                                                                                                                6 puncte   
4. explicarea unui motiv al neliniștii lui Octavian Paler în deșert (de exemplu: Neliniștea lui Octavian Paler în 
deșert este motivată de atmosfera amenințătoare dată de aerul ars de febră/senzația de sete și de pericol, 
etc.) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în 
enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 puncte                                      6 puncte             
5. prezentarea, în 30 – 50 de cuvinte, a atitudinii lui Octavian Paler față de singurătatea deșertului: (de 
exemplu: Octavian Paler adoptă o atitudine solemnă/de respect față de o singurătate egală cu ea însăși, 
evadată din materialitate, etc.): indicarea atitudinii solemne/de respect – 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   
‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din text – 1 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 
greșeli – 0 p.)                                                                                                                                            1 punct 
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‒ 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) 
 

Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat                                                                             6 puncte  
-  precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte   
- evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana a 

III-a etc.  
• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte  
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte  
• încercare de valorificare a fragmentului – 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  

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) 
 

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 p.)                                                                      2 puncte 

– ortografia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)                               2 puncte 
– punctuaţia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)                              2 puncte 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

                     
Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română                                                                           Varianta 1 
Barem de evaluare şi de notare    
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic  

– 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. Nicoleta Rotaru – Terteleac, 

Colegiul Tehnic Energetic din Constanța 
prof. dr. Laura Ududec, 

Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța 
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Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 2022 
Proba E. a) 

Limba şi literatura română 
 

 
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

Varianta 2 
 
 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: 
 Curând după aceea, pe la sfârșitul anului 1863 sau pe la începutul anului 1864 se întoarse și 
Maiorescu din Berlin și eu m-am grăbit să mă duc să-l văd. Acum încă, după aproape 26 de ani, acea 
întâlnire mi-a rămas foarte vie în memorie. Maiorescu ocupa un apartament într-o casă, astăzi dărâmată, de 
la intrarea bisericii Trei Ierarhi. L-am găsit în cabinetul său de lucru, înaintea unei mese lungi, plină de cărți și 
manuscripte, foarte ocupat cu afaceri de administrație ale școlilor din Iași, căci făcea parte din comitetul de 
inspecție școlară. 
 Vizita mea nu păru a-i fi plăcută, poate fiindcă-l turbura în ocupațiile sale. Maiorescu îmi vorbi cum se 
vorbește cu un tânăr fără importanță;la întrebările mele despre cele ce se petrec în Berlin, unde era pe atunci 
o mare agitație din cauza conflictului dintre guvernul lui Bismark și parlamentul progresist, Maiorescu 
răspunse foarte scurt, cu indiferență, și schimbă vorba. Efectul pe care mi-l făcu era foarte departe de ceea 
ce mă așteptam; eu îmi scurtai vizita și ieșii nemulțumit cu încredințarea că lăudatul profesor este un pedant 
și cu sentimentul că acest om nu-mi va fi niciodată prieten, și nici chiar simpatic. Dar lucrurile se schimbară 
foarte repede. Peste câteva zile Maiorescu, întorcându-mi vizita, se întinse cu mine în lungi convorbiri, apoi 
ne puserăm să jucăm șah, pe urmă reîncepurăm a discuta, așa încât el uită alte vizite ce vrea să facă și 
petreceam împreună mai multe ceasuri. Din acel minut am început să-i fiu prieten, cele întâi sentimente ale 
mele schimbându-se cu totul. 
 Astfel efectul ce-mi făcură la început și Maiorescu, și Pogor - acei cu care mai târziu m-am împrietenit 
atât de mult - a fost fără îndoială rău, oricât s-ar zice că întâia impresiune este cea hotărâtoare. 
 După mai multe întâlniri cu Carp, Pogor și Maiorescu, primii odată un mic răvășel de la acest din urmă 
prin care mă invită să vin seara la dânsul, unde Carp avea să facă o lectură. El trebuia să ne cetească 
traducerea tragediei Macbeth în versuri. Față erau cinci tineri, Maiorescu, Carp, N. Burghele, acum secretar al 
Consiliului de miniștri, eu și Theodor Rosetti, pe care mi se pare că în acea seară l-am văzut pentru întâia 
oară. 
 Deși Pogor, pe care toți îl așteptau, fusese împiedecat de a veni, lectura se urmă,și, lucru ciudat!, 
traducerea a fost găsită bună și plăcu la toți. Se făcură câteva observații, mai mult în detaliu, și eu m-am 
întors acasă foarte mulțumit de acea seară literară. Mai târziu, de câte ori am recitit acea traducere, m-am 
mirat de lipsa de critică ce a domnit atunci în întrunirea noastră.[...] Oricum ar fi, în acea seară, se poate zice 
că a fost întâia ședință a Junimii, fără ca cei prezenți să se fi gândit încă la înființarea unei societăți literare. 
                                                                                                                    Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea 
 

 
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  în detaliu.                                                                         6 puncte             
2. Menționează când se întoarce Maiorescu de la Berlin, așa cum rezultă din primul paragraf al 
fragmentului.                                                                                                                               6 puncte              
3. Precizează numărul tinerilor prezenți la lectura traducerii lui Macbeth, justificându-ți răspunsul cu o 
secvență semnificativă din text.                                                                                                  6 puncte             
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4. Explică motivul pentru care Negruzzi își scurtează vizita la Maiorescu.                                 6 puncte             
5. Prezintă, în 30 - 50 de cuvinte, cum decurge vizita lui Maiorescu la Negruzzi, așa cum reiese din al 
doilea paragraf al textului.                                                                                                           6 puncte             

 
 
B.     Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă, în cadrul relațiilor dintre 
doi oameni, contează prima impresie, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din Amintiri din 
Junimea, de Iacob Negruzzi, 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 aibă minimum 150 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 
 
 Căzusem în plasa poliției laolaltă cu alți coate-goale. Mă ținuseră închis într-un beci întunecos. Nu mă 
bătuseră. Nu-mi luaseră banii. Nu-mi luaseră nici măcar cuțitul cu teacă de care eram obișnuit să nu mă 
despart niciodată. După trei zile și trei nopți fuseserăm dați în seama nemților. 
 Acum... Acum era bine. Scăpasem de umezeala și de șobolanii beciului. Îmi venea să fluier de 
bucurie, însă nu fluieram. Tăceam. Și, tăcând, mergeam alături de ceilalți arestați, în cârd, între baionete. Nu 
știam unde o să ajung. Dar parcă știi vreodată când pleci la drum unde o să ajungi? Un flăcău de pe la noi din 
Omida, Axente Ursu Găman, plecase într-o duminică dimineața călare pe calul lui costeliv și pintenog la 
Caravaneți, un sat pe jumătate bulgăresc, pe Călmățui în sus, să stea de vorbă cu o fetișcană oacheșă, Petca 
Vancu Vene, cu care voia să se însoare. 

Zaharia Stancu, Jocul cu moartea 
 

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 Mihai Eminescu. 
 
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.). 
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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, Decembrie 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 amănunțite, 
detaliate) - 4 puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct                                              6 puncte                    
2. menționarea perioadei când se întoarce Maiorescu de la Berlin, așa cum rezultă din primul 
paragraf al fragmentului (de exemplu: sfârșitul anului 1863, începutul anului 1864) - 4 puncte; 
formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație - 1 punct                                                 6 puncte                    
3. precizarea numărului de tineri (de exemplu: cinci tineri) - 2 puncte; justificarea răspunsului cu o 
secvență semnificativă din text (Față erau cinci tineri, Maiorescu, Carp, N. Burghele, acum secretar 
al Consiliului de miniștri, eu și Theodor Rosetti) - 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 
punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct 
                                                                                                                                              6 puncte                    
4. explicarea motivului pentru care Negruzzi își scurtează prima vizită la Maiorescu (de exemplu: 
Negruzzi este nemulțumit de atitudinea lui Maiorescu, acesta din urmă părându-i-se antipatic)  - 4 
puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor 
de ortografie și de punctuație - 1 punct                                                                                 6 puncte 
5. prezentarea modului în care decurge vizita lui Maiorescu la Negruzzi ( de exemplu: amical) - 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, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct                                                                  6 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 
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‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe 
greşeli – 0 p.)   2 puncte 
‒ 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 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte) 
 
Conținut -  6 puncte 
 - prezentarea perspectivei narative în fragmentul dat 

 precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă de tip subiectiv - 2 puncte 
 prezentarea perspectivei narative indicate, de exemplu, redactare la persoana I 

etc.:prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat  - 4 
puncte/prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat -2 puncte/simpla indicare a 
unor particularități ale perspectivei narative, fără raportare la fragmentul dat  -1 punct 
 

Redactare - 4  puncte 
- utilizarea limbii literare - 1 punct, logica înlănțuirii ideilor - 1 punct; ortografia - 1 punct (0-1 greșeli 
ortografice - 1 punct, 2 sau mai multe greșeli - 0 puncte); punctuația - 1 punct (0-1 greșeli de 
punctuație - 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 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)  2 puncte 
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)  
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 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. Elena Manea,  

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova 
prof. Carmen Rugină, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța 
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Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 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: 
 
1872. 
Viena. 
Primăvara. 

Eminescu audiază ca student, de mai bine de doi ani și jumătate, cursurile Facultății de Filosofie. 
Dovedise capacitate organizatorică în cadrul cercului studențesc România Jună și este cunoscută inițiativa sa 
pentru renumita sărbătoare de la Putna, realizată cu un an în urmă. Cu privire la congresul de la Putna,  unii 
istorici literari consideră că ideea comemorării zidirii ctitoriei Măriei sale Ștefan cel Mare ar fi Ioan Slavici, 
președinte al comunității studenților români din Viena, în timp ce alții atribuie gândul aniversării lui Al. 
Mureșanu, din Brașov. Apreciem ca plauzibilă ipoteza că autorul impresionantei adunări și al pelerinajului 
putnean a fost Eminescu, pentru că personalitatea lui Ștefan cel Mare apare obsedant în conștiința lui. Lucrul 
se documentează și prin proiectele pieselor lui de teatru (Dodecameronul dramatic), în câteva poeme și 
articole publicate la Timpul. De altă parte, este greu de închipuit că în 1871 un arădean sau brașovean să fi 
profesat o venerație egală cu a lui Eminescu pentru apărătorul maicii Moldove. Poetul funcționase ca secretar 
în comitetul de organizare al sărbătorii, întreprinsese acțiuni inimoase, redactase corespondență de utilitate 
protocolară și de agitație, ostenise ca nimeni altul pentru întâlnirea studenților români de pretutindeni la cripta 
marelui oștean. Cu modestia ce-l caracteriza față de sine însuși și față de alții, comportare dovedită 
întotdeauna față de Slavici, mai vârstnic cu doi ani și cu studii sistematice, oricum, un temperament mai 
distant, nu ținuse să fie președinte. 

În pregătirea festivității spre slava învingătorului de la Podul Înalt, poetul, pregătit prin cultura sa 
istorică, a vibrat intens, ca ori de câte ori își apropia evii de luptă ai românilor pentru independența națională.  
                                                                              Augustin Z. N. Pop, Mărturii... Eminescu – Veronica Micle  
 
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 greu de închipuit.                                                                   6 puncte 
2. Menționează numele cercului studențesc în care Mihai Eminescu a fost membru, utilizând informațiile  
     din textul dat.                                                                                                                                6 puncte              

3. Precizează ce personalitate istorică a fost comemorată la congresul de la Putna, justificându-ți 
       răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.                                                                  6 puncte  
4. Explică un motiv pentru care, în viziunea autorului, Mihai Eminescu se implică în organizarea  
       congresului de la Putna.                                                                                                              6 puncte               
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Mihai Eminescu față de Ioan Slavici, așa cum reiese din        
       textul dat.                                                                                                                                     6 puncte 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă implicarea în activități 
extrașcolare este sau nu importantă în formarea tinerilor, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 
extras din volumul Mărturii... Eminescu – Veronica Micle de Augustin Z. N. Pop, cât și din experiența 
personală sau culturală.                                                                                                                  20 de puncte 
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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, respectarea precizării privind numărul minim 
de cuvinte.   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. 

Prin a vieții mare poate, mintea mea o rătăcesc, 
Și de bunăvoie singur cu speranțe m-amăgesc, 
Îmi creez năluci de aur, întâmplări nepomenite, 
Urmărindu-le sub farmec, cu privirile uimite. 
Poezie! Tu, atuncea, și când umblu, și când stau, 
Îmi pui aripile-albastre ce avânturile-mi dau; 
Nu e stavilă pe care să n-o trec prin cugetare 
Și-ntâmplările-așteptate le aștept fără-ncetare! 
Aci dau de o comoară ce se află-n al meu drum 
Și mă-mbăt de bogăție cum te-mbeți de un parfum. 
Aci văd că tot poporul mă ridică la mărire, 
Fermecat de-o vorbă numai, de-o mișcare, de-o privire, 
Aci sutele de veacuri ce-au să nască vin pe rând 
Cu minuni strălucitoare ca să umple al meu gând. 
[…] 

                                                                                                      Alexandru Macedonski, Aripi 
                         

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 relația dintre două personaje într-un 
basm cult studiat. 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje; 
- evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate; 
- analiza a două elemente de structură,  de compoziție și/sau de limbaj ale basmului cult studiat, semnificative 
pentru evoluția relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, 
relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, 
limbaj etc.). 
 
Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conținutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților component – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct, logica înlănțuirii ideilor – 1 punct, abilități de analiză și argumentare – 3 puncte, utilizarea 
limbii literare – 2 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuația – 2 puncte, așezarea în pagină, lizibilitate – 1 
punct). 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să 
dezvolte subiectul propus.  
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Simulare județeană – Probă scrisă la limba şi literatura română  Varianta 3 
Barem de evaluare şi de notare    
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic 

Simulare județeană - Examenul naţional de bacalaureat, Decembrie 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 este nerealist, de 
necrezut) – 4 puncte, formularea răspunsului în enunț – 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct                                                6 puncte               
2. Menționarea numelui cercului studențesc (România Jună) – 4 puncte, formularea răspunsului în enunț 
–1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct.   
                                                                                                                                                       6 puncte                
3. Precizarea personalității istorice care s-a comemorat la Putna (Ștefan cel Mare) – 4 puncte, 
formularea răspunsului în enunț –- 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie 
și de punctuație – 1 punct.                                                                                  6 puncte               
4. Explicarea unui motiv pentru care, în viziunea autorului, Mihai Eminescu se implică în organizarea 
congresului de la Putna (de exemplu: Mihai Eminescu se implică în organizarea congresului de la Putna 
pentru că îl admiră pe Ștefan cel Mare, apărătorul Moldovei). – 4 puncte, formularea răspunsului în 
enunț – 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct. 
                                                                                                                                                       6 puncte                
5. Prezentarea atitudinii lui Mihai Eminescu față de Ioan Slavici (de exemplu: respect, modestie) – 4 
puncte, formularea răspunsului în enunț – 1 punct, corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație – 1 punct.                                                                                             6 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   
‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din text – 1 
p.; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p. 
                                                                                                                    3 puncte + 1 punct = 4 puncte                
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‒ 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 
greșeli – 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 
 numirea ideii poetice – 2 puncte 
 comentarea adecvată și nuanțată, 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 
 utilizare limbii române – 1 punct, logica înlănțuirii ideilor – 1 punct, ortografie – 1 punct ( 0-1 greșeli – 1 
punct, 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte), punctuația – 1 punct ( 0-1 greșeli – 1 punct, 2 sau mai multe 
greșeli – 0 puncte). 
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) 

 
Conținut – 18 puncte  
-prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje  
                                                                                                                               2 x 3 puncte = 6 puncte 
 prezentarea adecvată și nuanțată – 3 puncte/ prezentare ezitantă – 2 puncte/prezentare schematică 
sau superficială – 1 punct 
- evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe commentate 
                                                                                                                                                        6 puncte 
 evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje -                                                        2 puncte 

 evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje,prin oricare două episoade/secvențe 
comentate – 2 puncte+2 puncte = 4 puncte/simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de 
rezumare – 1 punct +1 punct = 2 puncte 
- câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, 

semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaje 
                                                                                                                         2 x 3 puncte = 6 puncte 

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru evoluția relației dintre cele două 
personaje – 3 puncte/analiza fiecărui element ales, fără justificarea relevanței pentru evoluția relației 
dintre cele două personaje – 2 puncte/ abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 
 
Redactare – 12 puncte 
- existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere –                                                 1 punct 
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- logica înlănțurii ideilor –                                                                                                            1 punct 
- abilități de analiză și argumentare –                                                                                       3 puncte 

 relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relevante – 3 
puncte/relație parțial adecvată între idei și argumente, formulare de judecăți parțial relevante – 2 
puncte/schematism – 1 punct 

 utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțurilor, varietate a lexiculu i, 
sintaxă adecvată – 2 puncte, vocabular restrâns, monoton – 1 punct                                     2 puncte 

 ortografie (0-1 greșeli – 2 puncte, 2 greșeli – 1 punct, 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) –  
                                                                                                                                                 2 puncte 

 punctuație (0-1 greșeli – 2 puncte, 2 greșeli – 1 punct, 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 
                                                                                                                                                       2 puncte 
 așezarea în pagină, lizibilitate –                                                                                                 1 punct 

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

 
Propunători: 

prof. Luminița Belcin, 
prof. dr. Amalia Roșioru, 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța 
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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 
  

 5p 
  
 
 
 5p 
   
 5p 
 

 5p 
  
 5p 
 

1.  Fie funcţia :f →R R , 2( ) 2 3 5f x x x= − − + . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . 

2. Se consideră ecuația  2 1 0x mx− + = , având soluțiile reale 1x  și  2x . Determinați m∈R  pentru care      

               ( )2
1 2

1 2

1 1
4 3 x x

x x

 
+ − = + 

 
. 

3. Să se determine numărul întreg x,  ştiind că numerele 3 11, 7x x+ +  şi 5 x−  sunt termeni consecutivi, 
în această ordine, ai unei  progresii geometrice. 
4. Să se calculeze numărul funcțiilor injective { } { }4,3,2,1,02,1,0: →f  cu proprietatea că 0)0( ≠f . 

5. Aria triunghiului echilateral ABC este  egală cu 16 3 . Calculați AB BC⋅
 

. 

6. Știind că Rx∈  și 
4
1

=tgx , calculați 





 +

4
2

π
xtg . 

 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 
 
 

 5p 
 5p 
 

 5p 
  
  
 

 
 

 5p 
 5p 
 5p 

1. Se consideră matricea 

1 1

( ) 1 1 ,

1 1

m

A m m m

m

 
 = ∈ 
 
 

R . 

a) Calculați ( )( )det 3A − . 

b) Determinați valorile reale ale lui  m pentru care matricea ( )A m  este inversabilă. 
c) Determinați perechile de numere întregi nenule ( ),a b  pentru care suma elementelor matricei 

( ) ( )A a A b⋅  este egală cu 24. 
2. Pe mulțimea ( )∞= ,0G  se definește legea de compoziție asociativă și cu element neutru, 

3 log5 y
xyx =∗ . 

a) Arătați că 51255 =∗ . 
b) Să se arate că legea ""∗  este comutativă. 
c) Determinați Gx∈  care sunt egale cu simetricele lor în raport cu legea de compoziție ""∗  

 
SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
  
 
 

 5p 
 5p 
  
 5p 
  
  
 
 5p 
 

 5p 
  
 5p 

1. Se consideră funcția ( ) Rf →− 3,3: , 
x

x
xf

−
+

=
3
3

ln)( . 

a). Să se determine ecuațiile asimptotelor la graficul funcției f . 

b). Să se studieze monotonia funcției f . 

c) Să se calculeze 





⋅

∞→ x
fx

x

1
lim . 

2. Fie funcția :f →R R , ( ) 2
x

f x e
−=  și :F →R R  o primitivă a sa. 

a) Calculați ( )( )x x f x dx− + −∫ . 

b) Să se arate că orice primitivă a funcției f are exact un punct de inflexiune. 

c)  Să se calculeze ( )
20

cos (1)
lim
x

F x F

x→

−
. 

   

 



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, decembrie 2022 
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) 
 5p 
  

1. 2 0a = − <  Im ( , ]Vf y⇒ = −∞  

49
, ,

4 8a

∆   = −∞ − = −∞     
 

2p 
 

3p 

 5p 
  

2. Ecuația are rădăcini reale ( ] [ )2 4 0 , 2 2,m m⇒∆ = − ≥ ⇒ ∈ −∞ − +∞  

1 2S x x m= + = , 1 2 1P x x= =  

2 24 3 4 3
S

S m m
P
− = ⇒ − =  

1 1m⇒ = , care nu convine  și 32 =m , care convine 

1p 
 

1p 
 
 

3p 

 5p 
  

3. ( ) ( )( )2
7 3 11 5x x x+ = + −  

 22 5 3 0x x⇒ + − =  cu soluţiile  1
1
2

x = ∉Z , 2 3x = − ∈Z { }3x⇒ ∈ −  

2p 
 
3p 

 5p 
 

4. Numărul funcțiilor injective { } { }4,3,2,1,02,1,0: →g  este 3
5A  

numărul funcțiilor injective { } { }4,3,2,12,1: →h  este 2
4A  

numărul cerut va fi egal cu 482
4

3
5 =− AA  

2p 
 

2p 
 

1p 
 5p 
  5. 

2 3
16 3 8

4
a

a= ⇒ =  

cos ; 64 cos 60 32AB BC BA BC BA BC BA BC
∧ 

⋅ = − ⋅ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ = − 
 


       

 

2p 
 
 

3p 

 5p 
6. 

15

8

1

2
2

2
=

−
⋅

=
xtg

tgx
xtg  

7
23

21
12

4
2 =

−
+

=





 +

xtg

xtg
xtg

π
 

3p 
 
 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea                                  (30 puncte) 
 

5p 1.a) ( )
3 1 1 3 1 1

( 3) 1 3 1 det ( 3) 1 3 1

1 1 3 1 1 3

A A

− − 
 − = − ⇒ − = − 
 − − 

 

( )( )det 3 27 1 1 3 3 3 16A − = − + + + + + = −  

 
2p 

 
 

3p 

  
 
 5p 
  

b) ( ) ( )1 2 3 2 1

3 1

1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 0 1

L L L C C

C C

m m m m

m m m m m m

m m m m

+ + −

−

+ + +
= + + − ⇒

−
= =  

( ) ( )( )2
det ( ) 2 1A m m m= + −  

( )A m este inversabilă ( ) { }det ( ) 0 \ 2,1A m m⇔ ≠ ⇔ ∈ −R  

 
3p 

 
 
 

2p 

  
  
 5p 
  

c) ( ) ( )
2 1 1

1 2 1

1 1 2

ab a b a b

A a A b a b ab a b

a b a b ab

+ + + + + 
 = + + + + + 
 + + + + + 

 

( ) ( ) ( )( )3 2 6 1 24 2 2 8ab a b a b+ + + + = ⇒ + + =  

 
1p 

 
 

2p 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }, 1,6 , 6, 1 , 3, 10 , 4, 6 , 6, 4 , 10, 3a b ∈ − − − − − − − − − −  2p 

 5p 
 

2. a) ==∗ 3 125log551255  

          553 3 =  

3p 
 

2p 
 5p 
  b) ( ) =====∗

⋅⋅⋅⋅ yxyx
y

y
xxyx

5555
5

5
loglog

3

1
log

3

1
loglog

3

1
3 log 55  

     ( ) xyy
xxy

xy

∗===
⋅⋅⋅⋅ 555

55 log
3

1
log

3

1
logloglog

3

1

55 , "", ∗⇒∈∀ Gyx  comutativă 

3p 
 
 

2p 

 5p 
 

c) ( )∞∈= ,0125e  element neutru pentru ""∗  

     ( ) ⇒=⇒=⇒=⇒=∗ 9log125125125 2
5

3log3 log 55 xxxxx
xx  

      1253log5 =⇒±= xx  sau 
125

1
=x , care convin 

1p 
 

2p 
 

2p 
SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
 5p 
  

1.a) Cum fD  este mărginit, atunci fG  nu are asimptote orizontale, nici oblice 

30ln
3
3

lnlim
3
3

−=⇒−∞==
−
+

+

−>
−→

x
x

x

x
x

 asimptotă verticală la dreapta 

      3ln
3

3
lnlim

3
3

=⇒∞=∞=
−
+

<
→

x
x

x

x
x

 asimptotă verticală la stânga 

1p 
 
2p 

 
 
2p 

 
 5p 
  b)

 
)3,3(,

9
6

)( 2
' −∈∀

−
= x

x
xf  

    Cum ( ) fxfxx ⇒>⇒>−⇒−∈ 0)(093,3 '2  strict crescătoare pe ( )3,3−  

2p 
 

3p 

 5p 
  c) =








−
+

⋅=





⋅

∞→∞→ 13
13

lnlim
1

lim
x

x
x

x
fx

xx
 

      
3
2

ln
13
13

lnlim 13

2
lim

==







−
+ −

∞→

∞→ x

xx

x

xe
x

x
 

2p 
 
 

3p 

 5p 
2.a) ( )( )

1 2
2 2

2 3
x xx x x

x x f x dx xdx x dx e dx e
− −− + − = − + = − − +∫ ∫ ∫ ∫ C  

2p 
 

 5p 
  

b) Fie :G →R R  o primitivă a funcției f G⇒  este derivabilă pe R  și ( ) ( )' ,G x f x x= ∀ ∈R  

( ) ( ) 2'' ' 2 x
G x f x xe

−= = −  

( ) ( ]'' 0, ,0G x x≥ ∀ ∈ −∞ ⇒ funcția G este convexă pe ( ],0−∞  

( ) [ )'' 0, 0,G x x≤ ∀ ∈ +∞ ⇒ funcția G este concavă pe [ )0,+∞  

0 0x⇒ = punct de inflexiune al primitivei G. 

 
 
 
2p 

 
 

1p 

 5p 
 

 

c) :F →R R  o primitivă a funcției f ⇒ F  este derivabilă pe R  și ( ) ( )' ,F x f x x= ∀ ∈R
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
0

'0

20 0 0'

cos 1 cos cos ' cos sin
lim lim lim

2 2x x x
l H

F x F F x x f x x

x x x→ → →

− −
= ==  

e

e

x

xe
x

x 2
1

1
2

sin
2

lim
1cos

0

2

−=⋅−=









⋅

− −−

→
 

1p 
 
 

2p 
 
 
 

2p 
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Dacă Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 
Varianta 2 

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

SUBIECTUL I                                        (30 puncte) 
 5p 
 5p 
  
  
 5p 
   

 5p 
 5p 
  
 

 5p 
 

1. Dacă log6 3 = a , exprimați 𝐸𝐸 = log3 2  în funcție de a. 
2. Fie funcțiile  𝑓𝑓, 𝑔𝑔: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 și  𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 𝑚𝑚. Determinați  𝑚𝑚 ∈ 𝑅𝑅 pentru care  

(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑔𝑔)(𝑥𝑥) > 0, ∀𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅. 

3. Determinați rangul termenului care conține  𝑥𝑥14 în dezvoltarea binomului �𝑥𝑥 +
1√𝑥𝑥�20

, 𝑥𝑥 > 0. 

4. Să se determine numărul funcțiilor 𝑓𝑓: {1,2,3} → {1,2,3,4} știind că 𝑓𝑓(3) este număr par. 
5. Determinați parametrii reali a și b astfel încât ecuațiile    𝑑𝑑1: (a + 2)x − 3y + 1 = 0 și    

   𝑑𝑑2: 2𝑥𝑥 + (𝑏𝑏 − 1)𝑦𝑦 + 2 = 0 să reprezinte aceeași dreaptă. 
6. Arătați că numărul 𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 7𝜋𝜋12 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 23𝜋𝜋12   este rational. 

 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 
 

 5p 
 5p   

 5p 
  
  
 

 

 
 5p 
 5p 
 

 5p 
  

1.  Fie matricea 𝐴𝐴(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = � 1 1 1

2𝑎𝑎 2𝑏𝑏 2𝑐𝑐
3𝑎𝑎2 3𝑏𝑏2 3𝑐𝑐2� ∈ 𝑀𝑀3(𝑅𝑅). Notăm cu 𝐷𝐷(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) determinantul acestei 

matrice. 
a) Calculați D(0,1, −1) =?. 
b) Aflați 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 pentru care matricea 𝐴𝐴(0,1, 𝑥𝑥) are rangul egal cu 2. 
c) ) Arătați că dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi și 𝐷𝐷(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 0 atunci triunghiul este 
isoscel. 
 

2. Fie matricea 𝐴𝐴 = �3 −2

3 −2
� ∈ 𝑀𝑀2(𝑅𝑅) și mulțimea 𝐺𝐺 = �𝑋𝑋(𝑟𝑟) = 𝐼𝐼2 + 𝑟𝑟 ∙ 𝐴𝐴|𝑟𝑟 ∈ 𝑅𝑅 − {−1}�. 

a) Demonstrați că G este parte stabilă a lui 𝑀𝑀2(𝑅𝑅) în raport cu legea multiplicativă. 
b) Admitem că (𝐺𝐺,∙) este grup abelian. Determinați inversul elementului 𝑋𝑋(𝑟𝑟) ∈ 𝐺𝐺. 

c) Rezolvați ecuația �𝑋𝑋(𝑟𝑟)�3
= 𝐼𝐼2 + 7 ∙ 𝐴𝐴 , unde 𝑋𝑋(𝑟𝑟) ∈ 𝐺𝐺. 

 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

  
 5p 
 5p 
  
 5p 
  

  
 5p 
 5p 
 

 5p 

1. Se consideră funcția 𝑓𝑓: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = √2𝑥𝑥 − 1
3 − √2𝑥𝑥 + 1

3 . 
a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x=0. 
b) Determinați ecuația asimptotei orizontale la graficul funcției f, spre +∞. 

c) Calculați 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑛𝑛→∞ �𝑓𝑓(1)+𝑓𝑓(2)+...+𝑓𝑓(𝑛𝑛)− √2𝑛𝑛+13 � √2𝑛𝑛3
.  

2.  Fie 𝑓𝑓, 𝐹𝐹: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥2+𝑥𝑥+1√𝑥𝑥2+1  și 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = (𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏) ∙ √𝑥𝑥2 + 1. 

a) Determinați 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑅𝑅 astfel încât F să fie o primitivă a funcției f.  
b) Pentru 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 1 demonstrați că orice primitivă a funcției f este strict crescătoare pe R. 
c) Pentru 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 1 să se arate că funcția F are un singur punct de inflexiune. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E.c) 

Matematică M_mate-info 

Barem de evaluare și de notare 
Varianta 2 

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

SUBIECTUL I                                     (30 puncte) 
 5p 
  

𝟏𝟏. 𝐸𝐸 = 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔3 2 =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙6 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙6 3  𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔6 2 = 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔6 �63� = 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔6 6 − 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔6 3 = 1 − 𝑎𝑎. 𝐸𝐸 =

1−𝑎𝑎𝑎𝑎   

2p 
 

3p 
 5p 
  

𝟐𝟐.  (𝑓𝑓°𝑔𝑔)(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓�𝑔𝑔(𝑥𝑥)� = 2(𝑥𝑥2 − 𝑚𝑚) + 𝑚𝑚 = 2𝑥𝑥2 − 𝑚𝑚  

2𝑥𝑥2 − 𝑚𝑚 > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇔ � ∆𝑥𝑥< 0𝑎𝑎 = 2 > 0(𝐴𝐴)(∀)𝑚𝑚 ∈ 𝑅𝑅  

Din ∆𝑥𝑥< 0 ⇒ 8𝑚𝑚 < 0 ⇒ 𝑚𝑚 ∈ (−∞, 0) 

2p 
 

2p 
 

1p 
 5p 
  𝟑𝟑. 𝑇𝑇𝑘𝑘+1 = 𝐶𝐶20𝑘𝑘 ∙ 𝑥𝑥20−𝑘𝑘 ∙ � 1√𝑥𝑥�𝑘𝑘

= 𝐶𝐶20𝑘𝑘 ∙ 𝑥𝑥40−3𝑘𝑘2  

40 − 3𝑘𝑘
2

= 14 ⇒ 𝑘𝑘 = 4 ∈ [0; 20] ∩ 𝑁𝑁 𝑇𝑇5 = 𝐶𝐶204 ∙ 𝑥𝑥14. Rangul termenului care-l conține pe 𝑥𝑥14 este 5.  

2p 
 

2p 
1p 

 5p 
 

4. Pentru 𝑓𝑓(3) = 2 avem 4 ∙ 4 ∙ 1 = 16 funcții. 
    Pentru 𝑓𝑓(3) = 4 avem 4 ∙ 4 ∙ 1 = 16 funcții. 
 În total numărul funcțiilor pentru care 𝑓𝑓(3) este număr par este 32. 

2p 
2p 
1p 

 5p 
  𝟓𝟓. 𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑2 ⇒ 𝑎𝑎 + 2

2
=

−3𝑏𝑏 − 1
=

1

2
 

 
𝑎𝑎 + 2

2
=

1

2
⇒ 𝑎𝑎 = −1 ∈ 𝑅𝑅 

 
−3𝑏𝑏 − 1

=
1

2
⇒ 𝑏𝑏 = −5 ∈ 𝑅𝑅 

3p 
 

1p 
 

1p 

 5p 𝟔𝟔. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 7𝜋𝜋
12

= 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑠𝑠 �𝜋𝜋
2

− 7𝜋𝜋
12

� = −𝑐𝑐𝑙𝑙𝑠𝑠 𝜋𝜋
12

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 23𝜋𝜋
12

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �2𝜋𝜋 − 𝜋𝜋
12

� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �− 𝜋𝜋
12

� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜋𝜋
12

 

m=−𝑐𝑐𝑙𝑙𝑠𝑠 𝜋𝜋12 ∙  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜋𝜋12 = − 12 ∙ 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑠𝑠 �2 ∙ 𝜋𝜋12� = − 12 ∙ 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑠𝑠 �𝜋𝜋6� = − 12 ∙ 12 = − 14 ∈ 𝑄𝑄 

2p 
 
1p 
 
2p 

SUBIECTUL  al II-lea                                  (30 puncte) 
  
 
 5p 
  

1. a) D(0,1, −1) = �1 1 1

0 2 −2

0 3 3

� 𝐷𝐷(0,1, −1) = 12 

2p 
 

  3p 

  
 
 5p 
  

 𝐛𝐛)   𝐴𝐴(0,1, 𝑥𝑥) = �1 1 1

0 2 2𝑥𝑥
0 3 3𝑥𝑥2� 

Există minorul 𝑑𝑑 = �1 1

0 2
� = 2 ≠ 0 ⇒ rang𝐴𝐴(0,1, 𝑥𝑥) ≥ 2 

rang𝐴𝐴(0,1, 𝑥𝑥) = 2 ⇔  𝐷𝐷(0,1, 𝑥𝑥) = 0 𝐷𝐷(0,1, 𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 1) ⇒ 𝑥𝑥1 = 0 ∈ 𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑥𝑥2 = 1 ∈ 𝑅𝑅  

1p 
 
 

  1p 
  1p 
       
  2p     

  
  
 5p 
  

c)  D(a, b, c) = 6 ∙ � 1 1 1𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑎𝑎2 𝑏𝑏2 𝑐𝑐2� 𝐷𝐷(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 6(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)(𝑐𝑐 − 𝑎𝑎)(𝑐𝑐 − 𝑏𝑏) 𝐷𝐷(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 0 ⇒ 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎  deci triunghiul este isoscel. 

1p 
 
 

2p 
2p 

 5p 
 

2.a) 𝑋𝑋(𝑝𝑝) ∙ 𝑋𝑋(𝑞𝑞) = 𝑋𝑋(𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 + 𝑝𝑝 ∙ 𝑞𝑞) = 𝑋𝑋�(𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) − 1�, (∀)𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ∈ 𝑅𝑅 − {−1} 2p 
 

1p 
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Presupunem că (∃)𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ∈ 𝑅𝑅 − {−1} astfel încât (𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) − 1 = −1 ⇔ (𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) =

0 ⇔ 𝑝𝑝 = −1(𝐹𝐹)𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑞𝑞 = −1(𝐹𝐹) ⇒ 𝑝𝑝𝑝𝑝. (𝐹𝐹) ⇒ (∀)𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ∈ 𝑅𝑅 − {−1} , (𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) − 1 ≠ −1 

(∀)𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ∈ 𝑅𝑅 ⇒ (𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) − 1 ∈ 𝑅𝑅 

Deci 𝑋𝑋�(𝑝𝑝 + 1)(𝑞𝑞 + 1) − 1� = 𝑋𝑋(𝑝𝑝) ∙ 𝑋𝑋(𝑝𝑝) ∈ 𝐺𝐺 

   
  1p 
  1p 

 5p 
  

b) 𝑋𝑋(0) ∈ 𝐺𝐺 este element neutru  
(∀)𝑋𝑋(𝑟𝑟) ∈ 𝐺𝐺  (∃)𝑋𝑋(𝑟𝑟′) ∈ 𝐺𝐺  astfel încât 𝑋𝑋(𝑟𝑟) ∙ 𝑋𝑋(𝑟𝑟′) = 𝑋𝑋(𝑟𝑟′) ∙ 𝑋𝑋(𝑟𝑟) = 𝑋𝑋(0) = 𝐼𝐼2  𝑋𝑋�(𝑟𝑟 + 1)(𝑟𝑟′ + 1) − 1� = 𝑋𝑋(0), (∀)𝑋𝑋(𝑟𝑟) ∈ 𝐺𝐺 ⇒ 𝑟𝑟′ + 1 =

1𝑟𝑟+1 ⇒ 𝑟𝑟′ =
1𝑟𝑟+1 − 1 ∈ 𝑅𝑅 − {−1} ⇒ 𝑋𝑋−1(𝑟𝑟) =  𝑋𝑋(𝑟𝑟′) = 𝑋𝑋 �− 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1

� ∈ 𝐺𝐺. 

2p 
2p 

 
 

1p 

 5p 
 

c) 𝑋𝑋3(𝑟𝑟) = 𝑋𝑋(7) �𝑋𝑋(𝑟𝑟)�3
= 𝑋𝑋((𝑟𝑟 + 1)3 − 1) 

(𝑟𝑟 + 1)3 − 1 = 7 ⇒ (𝑟𝑟 + 1)3 = 8 ⇒ 𝑟𝑟 = 1 ∈ 𝑅𝑅 − {−1} 

Deci ) 𝑋𝑋(1) ∈ 𝐺𝐺 este soluția ecuației. 

1p 
2p 
1p 
1p 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
 5p 
  

1. a) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =
23 �(2𝑥𝑥−1)23 − 23 �(2𝑥𝑥+1)23 , 𝑥𝑥 ≠ ±

12 

 𝑓𝑓′(0) = 0 ∈ 𝑅𝑅  
deci ecuația tangentei este 𝑇𝑇: 𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(0) = 𝑓𝑓′(0) ∙ (𝑥𝑥 − 0), 𝑓𝑓(0) = −2 𝑇𝑇: 𝑦𝑦 = −2 

 2p 
 

 1p 
 1p 
 1p 

 5p 
  

b) lim𝑥𝑥→+∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 ∈ 𝑅𝑅 𝒚𝒚 = 0 asimptotă orizontală la 𝐺𝐺𝑓𝑓 spre +∞ 

 3p 
 2p 

 5p 
  

c) 𝑓𝑓(1) + 𝑓𝑓(2)+. . . +𝑓𝑓(𝑠𝑠) = 1 − √2𝑠𝑠 + 1
3  

 lim𝑛𝑛→+∞ ��1 − 1√2𝑛𝑛+13 �− √2𝑛𝑛+13 � √2𝑛𝑛3− √2𝑛𝑛+13
= 

 =  𝑒𝑒 lim𝑛𝑛→∞�− � 2𝑛𝑛2𝑛𝑛+13 �
 = 𝑒𝑒−1 =

1𝑒𝑒 

1p 
 

2p 
 
 
2p 

 
 5p 2.a) F este o primitivă a funcției f ⇒ 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇔ ⇔ 2𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑎𝑎√𝑥𝑥2 + 1

=
2𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1√𝑥𝑥2 + 1

, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇒ 𝑎𝑎 = 1 ș𝑙𝑙 𝑏𝑏 = 1 ∈ 𝑅𝑅 

1p 
 

2p 
 

2p 

 5p 
  

b) Fie 𝐺𝐺: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 o primitivă oarecare a funcției f. 𝐺𝐺(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 + 1) ∙ √𝑥𝑥2 + 1 + 𝑐𝑐, 𝑐𝑐 ∈ 𝑅𝑅 

 G strict crescătoare pe R ⇔ � 𝐺𝐺′(𝑥𝑥) > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝐺𝐺′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇔ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 

  2𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1 > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 pentru că ∆= −7 < 0, √𝑥𝑥2 + 1 > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 

Deci 𝐺𝐺′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥2+𝑥𝑥+1√𝑥𝑥2+1 > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇒ G este strict crescătoare pe R. 

1p 
 

2p 
 

1p 
 

  1p 

 5p 
 

 

c) 𝐹𝐹′′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥3+3𝑥𝑥+1

(𝑥𝑥2+1)∙√𝑥𝑥2+1 , (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 

 𝐹𝐹′′(𝑥𝑥)=0 ⇒ 2𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥 + 1 = 0 

 Fie 𝑔𝑔: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥 + 1, derivabilă 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥2 + 3 > 0, (∀)𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ⇒g strict 

crescătoare pe R ⇒g  injectivă pe R 

 lim𝑥𝑥→−∞ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = −∞, lim𝑥𝑥→+∞ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = +∞  Aplicând șirul lui Rolle pentru funcția g  obținem că 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 0 are o singură rădăcină 𝑥𝑥0 ∈𝑅𝑅. Astfel 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹′′(𝑥𝑥) = 0 are o singură rădăcină 𝑥𝑥0 ∈ 𝑅𝑅. Deoarece  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑥𝑥→−∞ 𝐹𝐹′′(𝑥𝑥) < 0 și 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑥𝑥→+∞ 𝐹𝐹′′(𝑥𝑥) > 0 ⇒ F are un singur punct de inflexiune 𝑥𝑥0 ∈ 𝑅𝑅. 

1p 
 
 

  1p 
 
  
   1p 
 
   2p 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 

Proba E.c) 
Matematică M_mate-info 

Varianta 3 

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

SUBIECTUL I                        (30 puncte) 
 

 5p 
 

 5p 
  
 

 5p 
  

 5p 
 

 5p 
  
 
 

 5p 
 

1. Aflați numerele reale pentru care [ ]2 3x + = . 

2. Fie functiile  :f →R R , ( ) 2 2f x x= +  și :g →R R , ( ) 2 6 7g x x x= − + .Determinați punctele 

de intersecție ale graficului funcției f g cu axa Ox . 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația:. ( ) ( )2 4log 2 log 2x x+ = + . 

4. Aflați câte obiecte se pot lua în considerare astfel încât, grupate câte 3, să formeze 84 de grupe. 
5. În sistemul de coordonate xOy , se consideră punctul  ( ),8C a , a∈Z  . Găsiți valoarea lui a știind 

că punctul C este coliniar cu punctele ( )1; 1A − și ( )1; 7B − − . 

6. Știind că (0, )
2

a
π

∈ iar 
1
2

tga = ,  , calculați cos a . 

 
SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 

 5p 
 

 5p 
  

 5p 
  
 
  
 

 5p 
  
 5p 
  
 5p 
 

1.  Se considera matricea 𝐴𝐴(𝑥𝑥) = �1 0 log2 𝑥𝑥
0 𝑥𝑥 0

0 0 1

� ,         𝑥𝑥 ∈ (0,∞). 

a) Arătati că det �𝐴𝐴(4) ∙ 𝐴𝐴 �14�� = 1. 

b) Demonstrați că 𝐴𝐴(𝑥𝑥) ∙ 𝐴𝐴(𝑦𝑦) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥 ∙ 𝑦𝑦), oricare ar fi  𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ (0,∞). 

c) Calculați 𝐴𝐴 � 12022� ∙  𝐴𝐴 � 12021� ∙ … ∙ 𝐴𝐴 �12� ∙ 𝐴𝐴(1) ∙ 𝐴𝐴(2) ∙ … ∙ 𝐴𝐴(2021) ∙ 𝐴𝐴(2022). 

2. Pe mulțimea 1
/

2
 
 
 

R , definim legea de compoziție ( )1
2 1

3
x y x y xy= ⋅ + − + ,

1
, /

2
x y

 ∀ ∈  
 

R  . 

a) Arătați că ( ) ( )1 1 3
2 1 1 2

3 2 2
x y x y

 = ⋅ ⋅ − ⋅ − + 
 

 , 
1

, /
2

x y
 ∀ ∈  
 

R ; 

b) Aflați elementul neutru al acestei legi de compoziție.; 

c) Determinați numerele întregi m și n pentru care 
4
3

m n = . 

  
SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
  
 

 5p   

 5p 
 5p 
  
 
  
 5p 
 

 5p 

  
 5p 

1.  Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥1+|𝑥𝑥|

. 

a) Calculați lim𝑥𝑥→−∞𝑓𝑓(𝑥𝑥); 

b) Studiați derivabilitatea funcției în punctul 𝑥𝑥 = 0; 
c) Determinați mulțimea valorilor funcției 𝑓𝑓. 

2.  Se consideră funcția ( ): 0,f ∞ → R  , ( ) 4 x
f x

x

−
=   

a) Determinați mulțimea primitivelor lui 𝑓𝑓 pe intervalul ( )0,∞ ; 

b) Arătați că orice primitivă a funcției f  este strict monotonă pe intervalul ( )0,4 ; 

c) Găsiți primitiva F  pentru care ( )9 7F =  și pentru ea,  calculați
( )

30
0

1
lim
x
x

F x

x→
>

−
. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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) 
 5p 
   

1.[ ] [ )2 3 2 3, 4x x+ = ⇒ + ∈  

[ )1,2x⇒ ∈  

3p 
 
2p 

 5p 
  

2. ( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 2( ) 6 7 2 6 7 2 2 12 16f g x f g x f x x x x x x= = − + = − + + = − +  

{ }22 12 16 0 2,4
f g

G Ox x x x∩ ⇒ − + = ⇒ ∈ . Punctele sunt ( ) ( )2,0 , 4,0A B . 

2p 
 
3p 

 5p 
  

3. ( )2 0 2,x x+ > ⇒ ∈ − ∞  

( ) ( ) { }2
2 4log 2 log 2 2 2 3 2 0 2, 1x x x x x x x+ = + ⇒ + = + ⇒ + + = ⇒ ∈ − −  

( ) { } { }2, 2, 1 1x∈ − ∞ ∩ − − = −  

 
 
3p 
 
2p 

 5p 
 4.      3 84, 3

n
C n= ≥

( )
!

84
3! 3 !

n

n
⇒ =

⋅ −
 

   ( )( ) 3 21 2 2 3 7 9n n n n− − = ⋅ ⋅ ⇒ =  

3p 
 
 
2p 

 5p 
  

5.   A,B,C coliniare

1 1 1

1 7 1 0

8 1a

−
⇔ − − = ⇔  

6 24 0a⇔ − = 4a⇒ =  

3p 

 

2p 

 5p 
6. (0, ) cos 0

2
a a

π
∈ ⇒ >  

2 2
2

1 4 2 5
1 cos cos

cos 5 5
tg a a a

a
+ = ⇒ = ⇒ =  

2p 
 
 
3p 

SUBIECTUL  al II-lea                        (30 puncte) 
 5p 
  1. a) A(4) = �1 0 log2 4

0 4 0

0 0 1

�     A �14� = �1 0 log2 14
0

14 0

0 0 1

� 

A(4) ∙ A �14� = I3 ,      det �A(4) ∙ A �14�� = 1 

2p 
 
 
 
3p 

 5p 
  b) A(x) ∙ A(y) = �1 0 log2 x

0 x 0

0 0 1

� ∙ �1 0 log2 y

0 y 0

0 0 1

�= 

= �1 0 log2 x + log2 y

0 xy 0

0 0 1

�=�1 0 log2 xy

0 xy 0

0 0 1

�=A(xy) 

 

2p 
 
 
 
3p 

 5p 
  

c) 𝐴𝐴(𝑥𝑥) ∙ 𝐴𝐴(𝑦𝑦) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥 ∙ 𝑦𝑦),    𝐴𝐴(𝑦𝑦) ∙ 𝐴𝐴(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴(𝑦𝑦 ∙ 𝑥𝑥),  𝐴𝐴(𝑥𝑥 ∙ 𝑦𝑦) = 𝐴𝐴(𝑦𝑦 ∙ 𝑥𝑥), 𝐴𝐴(𝑥𝑥) ∙ 𝐴𝐴(𝑦𝑦) =

 𝐴𝐴(𝑦𝑦) ∙ 𝐴𝐴(𝑥𝑥) si cum inmultirea matricelor este o operatie asociativa, rezulta ca 𝐴𝐴 � 12022� ∙  𝐴𝐴 � 12021� ∙ … ∙ 𝐴𝐴 �12� ∙ 𝐴𝐴(1) ∙ 𝐴𝐴(2) ∙ … ∙ 𝐴𝐴(2021) ∙ 𝐴𝐴(2022) = �𝐴𝐴 � 12022� ∙ 𝐴𝐴(2022)� ∙
     ∙ �𝐴𝐴 � 12021� ∙ 𝐴𝐴(2021)� ∙ … ∙ �𝐴𝐴 �12� ∙ 𝐴𝐴(2)�  ∙ 𝐴𝐴(1)= 𝐴𝐴(1) ∙ 𝐴𝐴(1) ∙ … ∙ 𝐴𝐴(1) ∙ 𝐴𝐴(1)�������������������𝑑𝑑𝑑𝑑 2022 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 

= [𝐴𝐴(1)]2022 = I32022=I3 

2p 
 
 
 
 
 
3p 
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 5p 
 

2. a) 
( ) ( )1 1 3 1 2 2 4 1 3
2 1 1 2

3 2 2 3 2

1 2( 2 1)
3 2

x y xy
x y

x y xy
x y

+ − − +   ⋅ ⋅ − ⋅ − + = ⋅ =   
   

+ − +
= ⋅ = 

 

2p 
 
 
3p 

 5p 
  

b) Studiem dacă e G∃ ∈  astfel încât ,x e x e x x G= = ∀ ∈  . 

 Legea ”  ” este o lege de compoziție internă pe
1

/
2

 
 
 

R  :
)1 1

, / /
2 2

a

x y x y
   ∈ ⇒ ∈   
   

R R ; 

  Legea ”  ” este o lege de compoziție comutativă : x y y x=  , 
1

, /
2

x y
 ∀ ∈  
 

R  pentru că 

adunarea și înmulțirea numerelor reale sunt comutative;  
   Studiem dacă e G∃ ∈  astfel încât ,x e x e x x G= = ∀ ∈  .    

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 3
2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1

3 2 2
e x x e x x e x x

 = ⇔ ⋅ ⋅ − ⋅ − + = ⇔ − ⋅ − = ⋅ − 
 

  

( ) ( ) 1
2 1 2 2 0 1 /

2
x e e

 − ⋅ + = ⇒ = − ∈  
 

R  

2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3p 

 5p 
 c)        c)  

4
3

m n = , ,m n∈Z ( ) ( )2 1 1 2 5m n⇒ − ⋅ − =  

( ) ( ) ( ) ( ){ }( , ) 1, 2 , 0,3 , 3,0 , 2,1m n ∈ − −  

2p 
 
 
3p 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
 5p 
  

1.a) Daca 𝑥𝑥 → −∞, 𝑥𝑥 < 0, |𝑥𝑥| = −𝑥𝑥 

lim𝑥𝑥→−∞𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim𝑥𝑥→−∞ 𝑥𝑥
1 + |𝑥𝑥|

= lim𝑥𝑥→−∞ 𝑥𝑥
1− 𝑥𝑥 = −1 

2p 
3p 

 5p 
  

b) 𝑓𝑓′(0) = lim𝑥𝑥→0 𝑓𝑓(𝑥𝑥)−𝑓𝑓(0)𝑥𝑥−0 = 

= lim𝑥𝑥→0 𝑥𝑥1+|𝑥𝑥|
−0𝑥𝑥−0 = lim𝑥𝑥→0 11+|𝑥𝑥|

= 1, f este derivabila in 0 si 𝑓𝑓′(0) = 1 

 

2p 
 
3p 

 5p 
  

c) Deoarece  𝑓𝑓 este exprimata prin operatii cu functii elementare, 𝑓𝑓 este continua  pe ℝ si 
derivabila pe ℝ− {0}.  Dar conform b) 𝑓𝑓  este derivabila si in 0, asadar este derivabila pe ℝ.  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =

1
(1−𝑥𝑥)2 > 0, daca  𝑥𝑥 < 0 si𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =

1
(1+𝑥𝑥)2 > 0 daca  𝑥𝑥 ≥ 0.  𝑓𝑓 este strict crescatoare si 

cum lim𝑥𝑥→−∞𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −1, iar lim𝑥𝑥→∞𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1, ( )Im 1,1f = −   

2p 
 
3p 
 

 5p 2.a) f este compunere de funcții elementare , deci este continua pe ( )0,∞  și admite primitive pe 

( )0,∞ : ( ) 4 1
4

x
f x dx dx dx xdx

x x

−
= = −∫ ∫ ∫ ∫

3
2

' 2
8 2 4

3 3
x x

x K x K
 = − + = − + 
 

 

2p 
 
 
 
 
3p 

 5p 
  

b) F find primitivă, este derivabilă pe ( )0,∞  și ( ) ( ) ( )' , 0,F x f x x= ∀ ∈ ∞ . 

Pe intervalul ( )0, 4 funcția ( ) 4 0g x x= − > , iar ( ) 0h x x= > , deci  

( ) ( )
( )

0
g x

f x F
h x

= > ⇒  strict crescătoare pe ( )0, 4  

2p 
 
 
 
3p 

 5p 
 

 
c) ( ) 9

9 7 2 3 4 7 1
3

F K K
 = ⇒ ⋅ − + = ⇒ = 
 

 

30 0 0
0 0 0

2 4 1 1 2 4 2 4
3 3 3

lim lim lim
x x x
x x x

x x x
x

x xx→ → →
> > >

     − + − ⋅ − ⋅ −     
     = = = +∞  

2p 
 
 
 
 
3p 
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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, decembrie 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. Se consideră progresia aritmetică ( )
1≥nn

a   în care .7,3 31 == aa  Calculați suma primilor opt 
termeni ai progresiei aritmetice.

2. Calculați ( ) ( ) ( )10......21 fffS +++=  pentru funcția  ( ) 32 −= xxf .

3. Rezolvați în mulțimea numerelor  reale ecuației: ( ) ( )xx 6log8log 17
2

17 =+ . 

4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor natural de o cifră, acesta să
fie in divizor al lui 15.

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( )3,1A  și ( )1,1 −−B . Determinați ecuația dreptei
AB .

6. Arătați că :
2
3

4545sin230cos3 =−+ 
tg . 

SUBIECTUL  al II-lea               (30 puncte) 

 5p 

5p 
5p 
5p 

5p 
5p 

Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție  3222 +−−= yxxyyx  . 

1) Calculați 
4
1

4  . 

2) Rezolvați ecuația ( ) 111 =− xx  .
3) Arătați că legea  de compoziție “ ” este asociativă.
4) Determinați numărul real x  pentru care 142 =xx  .
5) Calculați ( ) ( ) ( )2022.....20212022  −− .

6) Demonstrați că oricare ar fi ( )+∞∈ ,1, yx , avem ( )+∞∈ ,1yx  .

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

5p 
5p 
5p 

5p 

5p 

5p 

Fie matricele  ( )RMA 212

11
∈







−−
−

= , ( )RMB 210

51
∈







=  și 








=

10

01
2I . 

1) Calculați suma elementelor matricii 2IBAABC −+= . 

2) Calculați 32
AA + .

3) Arătați că ( )2
254 3 IAAA +=+ . 

4) Să se arate că ( ) ( )3 det det 3
2

A I= − .

5) Aflați că numărul real pozitiv m  dacă ( ) 6det 2 =+ mIA . 

6) Calculați ( )( )BIAI −− 22det . 



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, decembrie 2022 
Proba E.c) 

Matematică M_pedagogic 

Barem de evaluare și de notare 
Varianta 1 

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

 
SUBIECTUL I                      (30 puncte) 
 5p 
  

1. 2213 =⇒+= rraa  

( ) ( ) 804173
2

881
8 =⋅+=

⋅+
=

aa
S  

2p 
 
3p 

 5p 
  

2. ( ) 10310....3212 ⋅−++++⋅=S  

803011030
2
1110

2 =−=−
⋅

⋅=S  

2p 
 
3p 

 5p 
  

3. 0,0862 >=+− xxx  

            .4,2 21 == xx  

2p 
3p 

 5p 
      4.

posibilecazurinumău
favorabilecazurinumău

P =  ; cazuri posibile ={ }9,....2,1,0 , număr cazuri posibile=10 

      { }15,5,3,115 =D , număr cazuri favorabile=3, 
10
3

=P  

3p 
 
 
2p 

 5p 
        5. ( )

AB

A

AB

A

xx

xx

yy

yy
AB

−
−

=
−
−

:  

( ) 12: += xyAB  

2p 
 
3p 

 5p 
6. =−⋅+⋅ 1

2
2

2
2
3

3  

   
2
3

1
2

23
=−

+
=  

2p 
 
 
3p 

SUBIECTUL  al II-lea                      (30 puncte) 
5p 
  1) =+⋅−⋅−⋅⋅= 3

4
1

242
4
1

42
4
1

4   

  
2
7

−=  

2p 
 
 
3p 

 5p 
  

2) ( )( ) Ryxyxyx ∈∀+−−= ,,1112  

( ) ( )( ) 1111221 =+−−=− xxxx   

.
2

213
,

2
213

21

+
=

−
= xx  

2p 
 
 
3p 

 5p 
  

  3) ( ) ( ) Rzyxzyxzyx ∈∀= ,,,  

       ( ) ( ) ( )( )( ) Rzyxzyxzyxzyx ∈∀+−−−== ,,,111122  

2p 
3p 

 5p 
 

  4) ( )( ) 1114122 =+−−⋅ xx  

       0;014;012 ==−=− x
xx . 

2p 
 
3p 

 5p 
  

  5) Dacă ( ) ( ) ( ) 012.....2022  −−−=a  și 2022....432 =b , aplicând    
asociativitatea operației “ ”, proprietate demonstrate anterior, precum și comutativitatea 
evidentă ( )Ryxxyyx ∈∀= ,, , ( ) 1111 ===+  bbba  

2p 
 
3p 

 5p   6) 01,011,1 >−>−⇒>> yxyx  
     verificarea 

2p 
3p 
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SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
5p 
  1)  








−−
−−

=







−−

=
12

69
;

112

41
BAAB  









−−
−−

=−+
134

29
2IBAAB . Suma elementelor = -28 

2p 
 
 
3p 

 5p 
  

2)  .3;3 3
2

2
AAIA ==  

 ( )2
32 3 IAAA +=+ . 

3p 
 
2p 

 5p 
  

3) AAIA
25

2
24 3;3 ==  

( )2
254 3 IAAA +=+  

3p 
 
2p 

 5p 
 

4) ( ) ( ) 9213det3 −=−−⋅=A  

( ) finalizareI ,9333det 2 =⋅=  

2p 
3p 

 5p 
  5) 








+−−
−+

=+
m

m
mIA

12

11
2 , 

( ) 3;63;3det 22
2 ==−−=+ mmmmIA  

2p 
 
 
3p 

 5p 
6) ( )( ) ;

100

00
;

00

50
;

22

10
2222 








−

=−−






 −
=−








=− BIAIBIAI  

( )( ) .0det 22 =−− BIAI  

3p 
 
 
2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordonator grup de lucru – M_ pedagogic:  
- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 
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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, decembrie 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 numărul  812545220320 +−−−=a  are partea întreagă egală cu 4.

2. Fie funcția 4)(,: 2 +=→ xxff RR . Calculați ( ) ( )ff 50 − .

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația ( ) ( )1log12log 2
2

4 +=++ xxx . 

4. Fie mulțimea { }101;...;3;2;1;0=A . Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea A
acesta să NU fie un pătrat perfect ?

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) ( ) ( )4;0 ,0;3 ,3;3 PNM −−− . Calculați lungimea
înălțimii din vârful  M  a triunghiului  MNP. 

6. Fie trapezul isoscel  ABCD, cmABCDABCDAB 5,,|| =< și ( ) 045ˆ =CDAm . Să se determine
aria trapezului știind că lungimea înălțimii acestuia este de cm4 . 

SUBIECTUL  al II-lea               (30 puncte) 

5p 

5p 
5p 
5p 

5p 

5p 

Pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție ( ) R∈∀+++⋅−⋅= yxyxyxyx ,,222 .

1) Arătați că 2211 = . 

2) Arătați că ( ) ( ) R∈∀+−⋅−= yxyxyx ,,222 .

3) Arătați că 12 +=e  este elementul neutru pentru legea dată.

4) Aflați numerele reale x  dacă 2222 =




 xxx

 . 

5) Aflați numerele naturale  n  știind că ( ) 22 ≤nn  .

6) Determinați numerele raționale a,b dacă 2
12

2

12

2
ba +=

++
 . 

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

5p 
5p 

5p 

5p 
5p 

5p 

Fie mulțimea matricelor ( ) ( ) { }{ }1;0;1|}1;0;1{
3,13 −∈==−

≤≤ ijjiij aaAM  și 
















−
−
−

=
110

011

001

B . 

1) Arătați că ( )}1;0;1{, 33 −∈MBI . 

2) Aflați cardinalul mulțimii ( )}1;0;1{3 −M . 

3) Calculați suma matricelor din mulțimea ( )}1;0;1{3 −M . 

4) Arătați că ( ) 1det =B .

5) Calculați suma elementelor matricei  C, ( ) 2
BBBC

t −⋅= , unde B
t este transpusa matricei  B.

6) Să se arate că ( ) 0det 3 ≤− xIB  pentru orice număr real 1≥x . 
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Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare  

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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 a=4

[a]=4 

4p 
1p 

 5p 2. Calculul ( ) ( ) 9450 −=− ff

( ) ( ) 150 =− ff
 

4p 

1p 

 5p 3.Ecuația ( ) ( )22 112 +=++ xxx

 { }0, s   1rezolvarea i ba xpro ∈

3p 
2p 

 5p 4.Numărul pătrate perfecte 11,

Numărul cazuri posibile 102, deci 91 cazuri favorabile și formula finală 
102
91

=P

2p 

3p 

 5p 
5. Calculul

2
9

=MNPA

Lungimea 5=NP și  înălțimea 
5
9

2p 

3p 

 5p 6.Calculul 13=DC

Aria 36=ABCDA

3p 
2p 

SUBIECTUL  al II-lea                (30 puncte) 
 5p 1.Calcul parțial corect

Finalizarea 
3p 
2p 

 5p 2.Verificarea relației 5p 

 5p 3.Verificarea elementului neutru 5p 

 5p 
4.Ecuația 022

3

=




 −

x

     Soluția 1=x  

3p 
2p 

 5p 5. Inecuația ( ) ( ) 0222 ≤−⋅− nn

     soluția { }n 12;
2
2

=∩







∈ N

2p 
3p 

 5p 
6.Calculul 236

12

2

12

2
−=

++


3,6 −== ba  

4p 
1p 

SUBIECTUL  al III-lea               (30 puncte) 
 5p 

   1.















=

100

010

001

3I

       Elementele matricelor sunt din mulțimea dată }1;0;1{−  

1p 

4p 

 5p    2.Fiecare element poate lua 3 valori 
      și conform cu principiul multiplicității avem 93 variante 

2p 
3p 
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5p    3.Matricea nulă este din mulțimea ( )}1;0;1{3 −M , dacă    
( ) ( )}1;0;1{}1;0;1{ 33 −∈−⇒−∈ MXMX

 deci suma este ( )}1;0;1{33 −∈MO

4p 

1p 

 5p    4.Calcul determinant  5p 

5p    5.Calcul ( )BBB
t⋅,2

     















=

111

111

010

C

, cu suma elementelor 7

3p 

2p 

 5p 

   6.
















−−
−−

−−
=−

x

x

x

xIB

110

011

001

3

( ) ( ) ( ) 1011det 2
3 ≥∀≤−−−=− xxxxIB  

3p 

2p 



Coordonator grup de lucru – M_ pedagogic:  
- 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  
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Arătați că √25 + √64− √169 = 0. 
2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:𝑅𝑅 → 𝑅𝑅, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (1− 2𝑎𝑎)𝑥𝑥 + 1, unde a este un număr real. Determinați 

numărul real a pentru care 𝑓𝑓(1) = 𝑓𝑓(−1). 
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația: log3(2𝑥𝑥 − 8) =

1log2 3. 
4. Prețul unui obiect este 1000 de lei. Determinați prețul obiectului după ce se ieftinește de două ori, 

succesiv, cu 10%. 
5. În reperul xOy se consider punctele A(1,4), B(-2,2) și C(4,2).Determinați lungimea medianei 

triunghiului ABC, corespunzătoare vârfului A. 
6. Calculați: √3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠60° ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠45°− 3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠30° ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠45°. 

 
SUBIECTUL  al II-lea                                   (30 puncte) 
 

5p 
5p 
5p 

 

5p 
5p 
5p 
 

1) Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție 𝑥𝑥Δy = 3xy + 7(x + y) + 14,∀x, y ∈ R. 
1. Arătați că (−3)∆3 = −13. 
2. Demonstrați că legea de compoziție ∆ este comutativă. 
3. Arătați că 𝑥𝑥∆𝑦𝑦 = 3 �𝑥𝑥 +

73� �𝑦𝑦 +
73� − 73 ,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅. 

4. Determinați numerele reale x pentru care 𝑥𝑥∆𝑥𝑥 = 𝑥𝑥. 
5. Arătați că 𝑥𝑥∆ 1𝑥𝑥 ≥ 31,∀𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅, 𝑥𝑥 > 0. 

6. Determinați numerele reale x pentru care 3𝑥𝑥∆3𝑥𝑥 = 83. 

 
SUBIECTUL al III-lea                         (30 puncte) 
  
 
5p 
5p 
 
 

5p 
  
 

5p 

5p 
 

5p 

 

1) Se consider matricele 𝐴𝐴 = �3 0

1 2
� și 𝑀𝑀(𝑥𝑥) = 𝐼𝐼2 + 𝑥𝑥𝐴𝐴, 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅. 

1. Arătați că detA=6. 

2. Arătați că 𝑀𝑀(𝑥𝑥) = �1 + 3𝑥𝑥 0𝑥𝑥 1 + 2𝑥𝑥� , 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅. 

 
3. Determinați x număr real pentru care detM(x)=0. 

 
4. Fie matricea N=M(1)∙M(1).Arătați că detN este pătratul unui număr natural. 

 
5. Fie matricea P=M(1)-M(2)+M(3)-M(4). Arătați că detP≠0. 

 
6. Determinați perechile (m,n) de numere naturale pentru care mM(n)+nM(m)= 𝐼𝐼2. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. √25 = 5,√64 = 4,√169 = 13 
       5+8-13=0 

3p 
2p 

 5p 
  

2. f(1)=2-2a; f(-1)=2a 
      2-2a=2a⇒4a=2⇒a=

12 2p 
3p 

 5p 
  

3. 2𝑥𝑥 − 8 > 0⇒ 𝑥𝑥 > 4 

              log3(2𝑥𝑥 − 8) = log3 2 
            2x-8=2⇒x=5 

2p 
 
3p 

 5p 
 

4. Prețul după prima ieftinire 1000− 10100 ∙ 1000 = 900 

Prețul final: 900− 10100 ∙ 900 = 810 lei 

3p 
 
2p 

 5p 
  

5. AM-mediană=> M mijloc BC=> 𝑥𝑥𝑀𝑀 =
𝑥𝑥𝐵𝐵+𝑥𝑥𝐶𝐶2 = 1, 𝑦𝑦𝑀𝑀 =

𝑦𝑦𝐵𝐵+𝑦𝑦𝐶𝐶2 = 2; M(1,2) 

AM=2 

3p 
2p 

 5p 6. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠30° =
12, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠45° =

√22 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠45° =
√22 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠60° =

√32  

Finalizare 0. 

3p 
2p 

SUBIECTUL  al II-lea                      (30 puncte) 
5p 
  

1. (−3)∆3 = 3(−3) ∙ 3 + 7(−3 + 3) + 14 = 
=-27+0+14=-13 

3p 
2p 

 5p 
  

2. 𝑥𝑥Δy = 3xy + 7(x + y) + 14 = 3yx + 7(y + x) + 14 = 
                      = y∆x =>  ∆ 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐ă. 

3p 
2p 

 5p 
  

3. 𝑥𝑥∆𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 7𝑥𝑥 + 7𝑦𝑦 + 14 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 7𝑥𝑥 + 7𝑦𝑦 +
423 = 3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 7𝑥𝑥 + 7𝑦𝑦 +

493 − 73 = 

3𝑥𝑥 �𝑦𝑦 +
7

3
�+ 7 �𝑦𝑦 +

7

3
� − 7

3
= (3𝑥𝑥 + 7) �𝑦𝑦 +

7

3
� − 7

3
= 3 �𝑥𝑥 +

7

3
� �𝑦𝑦 +

7

3
� − 7

3
 

2p 
 
3p 

 5p 
 

4. 𝑥𝑥Δx = 3𝑥𝑥2 + 7(x + x) + 14 = x => 3𝑥𝑥2 + 13𝑥𝑥 + 14 = 0 𝒙𝒙𝟏𝟏,𝟐𝟐 =
−𝟏𝟏𝟏𝟏± 𝟏𝟏𝟔𝟔 =>  𝒙𝒙𝟏𝟏 = −𝟕𝟕𝟏𝟏 ,𝒙𝒙𝟐𝟐 = −𝟐𝟐 

3p 
 
2p 

 5p 
  

5. 3x ∙ 1𝑥𝑥 + 7 �x +
1𝑥𝑥�+ 14 ≥ 31 =>  

7𝑥𝑥2−14𝑥𝑥+7𝑥𝑥 ≥ 0 7(𝑥𝑥−1)2𝑥𝑥 ≥ 0 adevărat pentru orice x>0. 

3p 
 
2p 

 5p 6. 3(3𝑥𝑥 +
73)2 − 73 = 83 =>  �3𝑥𝑥 +

73�2 =
2569  

3𝑥𝑥 > 0 =>  3𝑥𝑥 +
7

3
=

16

3
=> 𝑥𝑥 = 1 

2p 
 
3p 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
5p 
  

1. 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴 = �3 0

1 2
� = 3 ∙ 2− 0 ∙ 1 = 

                       =6-0=6 

3p 
 
2p 

 5p 
  

2. 𝑀𝑀(𝑥𝑥) = �1 0

0 1
�+ 𝑥𝑥 �3 0

1 2
� = �1 0

0 1
�+ �3𝑥𝑥 0

1 2𝑥𝑥� = 

= �1 + 3𝑥𝑥 0𝑥𝑥 1 + 2𝑥𝑥� 

3p 
 
2p 

 5p 
  

3. �1 + 3𝑥𝑥 0𝑥𝑥 1 + 2𝑥𝑥� = (1 + 3𝑥𝑥)(1 + 2𝑥𝑥)− 0 ∙ 𝑥𝑥 = 1 + 5𝑥𝑥 + 6𝑥𝑥2 

1 + 5𝑥𝑥 + 6𝑥𝑥2 = 0 =>  𝑥𝑥1 = −1

2
, 𝑥𝑥2 = −1

3
 

3p 
 
2p 

 5p 
 

4. 𝑁𝑁 = �4 0

1 3
� �4 0

1 3
� = �16 0

7 9
� 2p 

 
3p 
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𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 = �16 0

7 9
� = 122 

 5p 
  

5. 𝑃𝑃 = �4 0

1 3
� − �7 0

2 5
�+ �10 0

3 7
� − �13 0

4 9
� = �−6 0−2 −4

� 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 = 24 

3p 
 
2p 

 5p 6. �m + 3mn 0

mn m + 2mn
�+ �n + 3mn 0

mn n + 2mn
� = �1 0

0 1
� � m + n + 6mn = 1

2mn = 0 => mn = 0

m + n + 4mn = 1

|=> m + n = 1 => (0,1); (1,0) 

2p 
 
 
3p 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordonator grup de lucru – M_ pedagogic:  
- 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) Matematica pentru examenul de bacalaureat, Editura Clubul matematicienilor, Marian Andronache, Dinu
Șerbănescu, Marius Perianu, Claudiu Ciupală, Florian Dumitrel 
2) Bacalaureat 2022 Matematica, editura Paralela 45 educațional, Mihai Monea, Steluța Monea, Ioan Șerdrean,
Adrian Zanoschi 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Calculați ( ) ( )74log74log 33 ++− . 

2. Calculaţi ba +  ştiind că numerele 5 ; ;4 ; ;3 ba  sunt în această ordine, în progresie aritmetică. 
3. Determinați soluțiile naturale ale ecuației: ( ) 10242 3 =−xx . 
4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, 
acesta să aibă ambele cifre pare. 
5. Se consideră vectorii 𝑢𝑢�⃗ = 2𝚤𝚤 +𝑚𝑚𝚥𝚥 și �⃗�𝑣 = 5𝚤𝚤 − (𝑚𝑚 + 3)𝚥𝚥, unde 𝑚𝑚 ∈ ℝ. Determinați 
numerele reale 𝑚𝑚 pentru care vectorii 𝑢𝑢�⃗  și �⃗�𝑣 sunt ortogonali. 
6. Determinați 𝑥𝑥 ∈ [0, 2𝜋𝜋) pentru care  4 sin2 𝑥𝑥 + 8 cos 𝑥𝑥 = 7. 

 
SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  

 

 5p 
 

 5p 

 5p 
  
 
 
 
 5p 
 5p 
 
 5p 
 

1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( )0,0O  şi ( )3 2, 2 5 , .N− + ∈
n

A n n n  

a) Determinați ecuaţia dreptei 20 AA . 

b) Arătați că punctele 210 ,, AAA  sunt coliniare. 

c) Calculați aria triunghiului 1 1n n
OA A− + . 

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă  𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 =
13 (𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 4),∀ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ ℝ. 

Se consideră mulțimea 𝐻𝐻 = {𝑥𝑥 ∈ ℤ| 𝑥𝑥 = 3𝑘𝑘 + 1,𝑘𝑘 ∈ ℤ}. 
a) Arătați că 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 =

13 (𝑥𝑥 − 1)(𝑦𝑦 − 1) + 1,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ. 

b) Arătați că mulțimea 𝐻𝐻 este parte stabilă a lui ℝ în raport cu legea „ ∗ ”. 
c) Determinați elementele lui 𝐻𝐻, cu proprietatea că sunt egale cu simetricele lor în raport cu 
legea  „ ∗ ”. 

 
SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
  
 

 5p 
 5p   

 5p 
  
  
 
 
 5p 
 5p 
 5p 

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

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

b) Determinați ecuaţia asimptotei verticale la graficul funcţiei. 
c) Calculați )(lim xxf

x ∞→
. 

2. Se consideră funcțiile 𝑓𝑓,𝑔𝑔, ℎ:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥2+1 , 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) și  ℎ(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥2 + 1)�𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑓𝑓(−𝑥𝑥)�, care admit primitive. 

a) Calculați ∫𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥. 
b) Arătați că orice primitivă a funcției 𝑓𝑓 este strict crescătoare pe ℝ. 
c) Determinați primitiva 𝐻𝐻:ℝ → ℝ a funcției ℎ, cu proprietatea 𝐻𝐻(0) =

12. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. ( ) ( )74log74log 33 ++− = ( )( )7474log3 +− = 

= ( ) 29log716log 33 ==− . 

2p 
 
3p 

 5p 
  2. 

2
7

2
43

=⇒
+

= aa , 
2
9

2
54

=⇒
+

= bb .  

Deci 8=+ ba . 

3p 
 
2p 

 5p 
  

3. ( ) ( )3 102 2 3 10x x
x x

− = ⇔ − =  

1 2 oluţia n2, 5 atu, rac 5u  s lă xx x= − ==  

 

2p 
 
3p 

 5p 
 

4.  cazuri posibile 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 sunt cifre pare ⇒ 4 ∙ 5 = 20 numere, deci 20 cazuri favorabile ⇒ 𝑃𝑃 =
2090 =

29  
2p 
 
3p 

 5p 
  

5.    
Deci, 2 ∙ 5 −𝑚𝑚(𝑚𝑚 + 3) = 0 ⇔ −𝑚𝑚2 − 3𝑚𝑚 + 10 = 0 ⇒ 𝑚𝑚 ∈ {−2, 5} 

2p 
 
3p 

 5p 6. Ecuația se scrie, echivalent, 4 cos2 𝑥𝑥 − 8 cos 𝑥𝑥 + 3 = 0 ⇒ cos 𝑥𝑥 =
12 ∈ [−1, 1] și cos 𝑥𝑥 =

32 ∉ [−1, 1]. Cum  

2p 
 
3p 

SUBIECTUL  al II-lea                        (30 puncte) 
 5p 
  

1. a) ( ) ( )0 2 0 2

1

2,5 , 4,9 ; : 2 5 1 0

4 9 1

x y

A A A A− − =  

01932:20 =+− yxAA  

 
 
3p 
 
2p 
 

 5p 
  

b) 210 ,, AAA  sunt coliniare 1 0 2A A A⇔ ∈ . 

Verificare 

3p 
2p 

 5p 
  

c) ( ) ( )1 13 5,2 3 , 3 1,2 7
n n

A n n A n n− +− + + +  și 

3 5 2 3 1
1

, 3 1 2 7 1
2

0 0 1

n n

aria n n

− +
= ∆ ∆ = + +  

1 1
19

n nOA A
A

− +∆ =  

 
 
3p 
 
 
2p 

 5p 
 

2. a) 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 =
13 [(𝑥𝑥 − 1)(𝑦𝑦 − 1) + 3] ⇒ 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 =

1

3
(𝑥𝑥 − 1)(𝑦𝑦 − 1) + 1,∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℝ 

3p 
 
 
2p 

 5p 
  

b) 𝐻𝐻 este parte stabilă a lui ℝ în raport cu legea  dacă ∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐻𝐻 ⇒ 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∈ 𝐻𝐻 
Fie 𝑥𝑥 = 3𝑘𝑘 + 1,𝑦𝑦 = 3𝑝𝑝 + 1,𝑘𝑘,𝑝𝑝 ∈ ℤ ⇒ 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 3𝑘𝑘𝑝𝑝 + 1 ∈ 𝐻𝐻 

2p 
 
3p 

 5p 
 

c) Elementul neutru este 𝑒𝑒 = 4 = 3 ∙ 1 + 1 ∈ 𝐻𝐻 
Dacă 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥′ ∈ 𝐻𝐻, atunci  

2p 
 
3p 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
 5p 
  1. a) 

)1(
11

1
1

)(
+

−=−
+

=′
xxxx

xf , 0)(),0( <′⇒+∞∈ xfx , ),0( +∞∈∀x .  
 
3p 
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Deci f  este strict descrescătoare pe ),0( +∞ . 2p 

 5p 
  

b) ⇒∞=−+=
>
→

>
→

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

0
0

xxxf

x
x

x
x

  

dreapta 0=x  este asimptotă verticală. 

3p 
 
2p 

 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)  ∫𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 1𝑥𝑥2+1𝑑𝑑𝑥𝑥 

                              arctgx C= +    

2p 
3p 

 5p 
  

b) Fie 𝐹𝐹:ℝ → ℝ o primitivă a lui 𝑓𝑓. Atunci 𝐹𝐹 este derivabilă pe ℝ și 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) =𝑓𝑓(𝑥𝑥),∀𝑥𝑥 ∈ ℝ. 

Cum 𝑒𝑒𝑥𝑥 > 0,∀𝑥𝑥 ∈ ℝ și 𝑥𝑥2 + 1 > 0,∀𝑥𝑥 ∈ ℝ, atunci 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) =  
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥2+1 > 0,∀𝑥𝑥 ∈ ℝ, deci 

funcția 𝐹𝐹 este strict crescătoare pe ℝ. 

2p 
 
 
 
3p 

 5p 
 

 

c) ∫ℎ(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥 + ∁ ⇒ 𝐻𝐻(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, 𝑐𝑐 ∈ ℝ 𝐻𝐻(0) =
12⇔ 1 − 1 + 𝑐𝑐 =

12 ⇒ 𝑐𝑐 =
12 . Deci 𝐻𝐻(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥 +

12. 3p 
 
2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator grup de lucru - M_șt-nat:  
- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru –M_șt-nat:  
- Bacula Mariana, Liceul Tehnologic D. Leonida Constanța  
- Teodorov Corina-Loredana, Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea Constanța 
- Berechet Andreea, Colegiul Național Militar Al. I. Cuza Constanța  
- Goga Georgiana, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  
- Zîrnă Luiza, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța 

Bibliografie:  
1. Zanoschi A., Iurea Ghe., Bacalaureat 2021: matematica - M_mate-info, Editura Paralela 45, Pitesti 2020  
2. Andronache M., Serbanescu D., Matematica pentru examenul de bacalaureat, M1, Editura Art, Clubul 
matematicienilor, 2015 
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2Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Calculați suma 3 + 5 + 7 + ⋯+ 41. 
2. Determinați valorile parametrului real 𝑚𝑚 negativ pentru care dreapta 𝑥𝑥 = 2 este axă de 
simetrie a graficului funcției 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  𝑥𝑥2 − (𝑚𝑚2 − 2)𝑥𝑥 − 8. 

3.  Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 4𝑥𝑥 + 4
12−𝑥𝑥 = 3. 

4. Calculați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de 2 cifre, 
acesta să aibă cifrele pare și cifra zecilor să fie strict mai mică decât cifra unităților. 
5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 se consideră punctele 𝐴𝐴(1, 3) și 𝐵𝐵(5,11). Determinați coordonatele 
punctului 𝐶𝐶, știind că 𝐵𝐵𝐶𝐶�����⃗ =

14𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ . 

6.  Determinați 𝑥𝑥 ∈ �0,
𝜋𝜋2�, știind că cos𝑥𝑥+3 sin𝑥𝑥sin𝑥𝑥 = 4. 

 
SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 
 
 

 5p 
   

 5p 
 

 5p 
  
 
 
 

 5p 
 5p 
 5p 

1.  Fie matricea 𝐴𝐴(𝑚𝑚) = � 3 𝑚𝑚 1−1 1 2𝑚𝑚 1 −1

�  și sistemul de ecuații �3𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑧𝑧 = 3−𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 2𝑧𝑧 = 2𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 = −1
 unde 𝑚𝑚 

este număr real. 
  a) Arătați că det�𝐴𝐴(0)� = −10. 

  b) Determinați numerele reale 𝑚𝑚 pentru care matricea 𝐴𝐴(𝑚𝑚) are rangul 2. 

  c) Știind că sistemul are soluție unică (𝑥𝑥0,𝑥𝑥0, 𝑧𝑧0) și 𝑥𝑥0 + 𝑥𝑥0 + 𝑧𝑧0 =  2, determinați numerele 

reale 𝑚𝑚. 

2.  Pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție  𝑥𝑥 ∘ 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥𝑥𝑥 − 10𝑥𝑥 − 10𝑥𝑥 + 55. 
  a) Arătați că 𝑥𝑥 ∘ 𝑥𝑥 = 2(𝑥𝑥 − 5)(𝑥𝑥 − 5) + 5, pentru orice numere reale  𝑥𝑥 și 𝑥𝑥. 
  b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuația (𝑥𝑥 + 1) ∘ (𝑥𝑥 − 2) ≤ 4. 
  c) Determinați numerele întregi a și b astfel încât 𝑎𝑎 ∘ 𝑏𝑏 = 9. 

 
 
SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 

 

 

  
 
 5p 
 5p   

 5p 
  
  
 
 

 5p 
 5p 
 5p 

1.   Se consideră funcția  𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2. 

a) Arătați că 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥(3𝑥𝑥 − 4), oricare ar fi  𝑥𝑥 ∈ ℝ. 
b) Determinați punctele de extrem ale funcției 𝑓𝑓. 
c) Determinați numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcției 𝑔𝑔:ℝ → ℝ, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓2(𝑥𝑥). 
 

2.   Se consideră funcția  𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 3 + 5𝑥𝑥, 𝑥𝑥 ≤ 0

4 + 4𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑥𝑥, 𝑥𝑥 > 0
. 

a) Să se arate că funcția 𝑓𝑓 admite primitive pe ℝ. 
b) Să se determine primitiva 𝐺𝐺 a funcției 𝑓𝑓 pentru care 𝐺𝐺(2) = 15 − 𝑒𝑒2. 
c) Se consideră funcțiile 𝑔𝑔,𝐺𝐺:ℝ → ℝ,𝑔𝑔(𝑥𝑥) = (3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1)𝑒𝑒−3𝑥𝑥,𝐺𝐺 
(𝑥𝑥) = (𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐)𝑒𝑒−3𝑥𝑥. Știind că 𝐺𝐺 este o primitivă a funcției 𝑔𝑔, să se determine numerele 
reale 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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.  𝑟𝑟 = 2, numărul de termeni = 20 𝑆𝑆 =
(3 + 41)20

2
= 440 

2p 
3p 

 5p 
  

2.  − 𝑏𝑏2𝑎𝑎 = 2 ⇒ 𝑚𝑚2−22 = 2 𝑚𝑚 = −√6 

2p 
 
3p 

 5p 
  

3.  Notăm 4𝑥𝑥 = 𝑡𝑡 > 0.  𝑡𝑡2 − 3𝑡𝑡 + 2 = 0 ⇒ 𝑡𝑡 = 1 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 2 𝑥𝑥 = 0 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑥𝑥 =
1

2
 

 
3p 
 
2p 

 5p 
 

4.    nr. caz. posibile = 90 
nr. caz. favorabile = 6 𝑃𝑃 =

1

15
 

2p 
2p 
 
1p 

 5p 
  

5.   𝐵𝐵𝐶𝐶�����⃗ = (𝑥𝑥𝑐𝑐 − 5)𝚤𝚤 + (𝑥𝑥𝑐𝑐 − 11)𝚥𝚥 
1

4
𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ = 𝚤𝚤 + 2𝚥𝚥 𝐶𝐶(6,13) 

 

1p 
1p 
 
3p 

 5p 6.  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑥𝑥 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑥𝑥 ∈ �0,
𝜋𝜋
2
� ⇒ 𝑥𝑥 =

𝜋𝜋
4

 

2p 
 
3p 

SUBIECTUL  al II-lea                        (30 puncte) 
 5p 
  1.a)  det�𝐴𝐴(0)� = � 3 0 1−1 1 2

0 1 −1

�= 

 = −3 − 1 + 0 − 0− 6 − 0 = −10. 

2p 
 
3p 

 5p 
  

b)  det(𝐴𝐴(𝑚𝑚)) = 2𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 10,∀𝑚𝑚 ∈ ℝ 

 �1 2

1 −1
� = −3 ≠ 0 deci matricea 𝐴𝐴(𝑚𝑚) are rangul 2⇔ det�𝐴𝐴(𝑚𝑚)� = 0 ⇒

�𝑚𝑚1 =
1+√212𝑚𝑚2 =
1−√212 . 

2p 
 
3p 
 

 5p 
   c)  Sistemul are soluție unică (𝑥𝑥0,𝑥𝑥0, 𝑧𝑧0) ⇔𝑚𝑚 ∈ ℝ \ �1± √212 �. 

 Δ𝑥𝑥 = � 3 𝑚𝑚 1

2 1 2−1 1 −1

� = −6 ⇒ 𝑥𝑥 =
Δ𝑥𝑥detA =

−3𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 
 Δ𝑦𝑦 = � 3 3 1−1 2 2𝑚𝑚 −1 −1

� = 4𝑚𝑚 − 2 ⇒ 𝑥𝑥 =
Δ𝑦𝑦det𝐴𝐴 =

2𝑚𝑚−1𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 
 Δ𝑧𝑧 = � 3 𝑚𝑚 3−1 1 2𝑚𝑚 1 −1

� = 2𝑚𝑚2 − 4𝑚𝑚 − 12 ⇒ 𝑧𝑧 =
Δ𝑧𝑧detA =

𝑚𝑚2−2𝑚𝑚−6𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5  

 𝑥𝑥0 + 𝑥𝑥0 + 𝑧𝑧0 = 2 ⇔ −3𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 +
2𝑚𝑚−1𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 +

𝑚𝑚2−2𝑚𝑚−6𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 = 2 

 ⇒ 𝑚𝑚2−10𝑚𝑚2−𝑚𝑚−5 = 2 ⇒ 𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 = 0 ⇒ 𝑚𝑚 = 0 sau 𝑚𝑚 = 2. 

1p 
 
 
 
 
2p 
 
 
 
2p 

 5p 
 

2.a) 𝑥𝑥 ∘ 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 5) − 10(𝑥𝑥 − 5) + 5 
 = (2𝑥𝑥 − 10)(𝑥𝑥 − 5) + 5 = 2(𝑥𝑥 − 5)(𝑥𝑥 − 5) + 5, pentru orice numere reale 𝑥𝑥 și 𝑥𝑥 

3p 
2p 
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 5p 
  

b)    (𝑥𝑥 + 1) ∘ (𝑥𝑥 − 2) ≤ 4 ⇔ 2(𝑥𝑥 − 4)(𝑥𝑥 − 7) + 5 ≤ 4 
 2(𝑥𝑥2 − 11𝑥𝑥 + 28) + 5 ≤ 4 ⇔ 2𝑥𝑥2 − 22𝑥𝑥 + 57 ≤ 0 
 2𝑥𝑥2 − 22𝑥𝑥 + 57 = 0 

 𝑥𝑥1,2 ∈ �11−√72 ,
11+√72 � ⇒ 𝑥𝑥 ∈ �11−√72 ;

11+√72 � 
 
 
3p 
 
2p 

 5p 
 

c) 2(𝑎𝑎 − 5)(𝑏𝑏 − 5) + 5 = 9 
(𝑎𝑎 − 4)(𝑏𝑏 − 5) = 2 

 �𝑎𝑎 − 5 = 1𝑏𝑏 − 5 = 2
⇒ �𝑎𝑎 = 6𝑏𝑏 = 7

;   �𝑎𝑎 − 5 = 2𝑏𝑏 − 5 = 1
⇒ �𝑎𝑎 = 7𝑏𝑏 = 6

;  �𝑎𝑎 − 5 = −1𝑏𝑏 − 5 = −2
⇒ �𝑎𝑎 = 4𝑏𝑏 = 3

 

 �𝑎𝑎 − 5 = −2𝑏𝑏 − 5 = −1
⇒ �𝑎𝑎 = 3𝑏𝑏 = 4

 

 Perechile (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) care verifică ecuația sunt: (6,7); (7,6); (4,3); (3,4). 

 
2p 
 
 
 
3p 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
 5p 
  

1.a) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥3)′ − (2𝑥𝑥2)′ = 3𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 = 
 = 𝑥𝑥(3𝑥𝑥 − 4), oricare ar fi 𝑥𝑥 ∈ ℝ 

3p 
2p 

 5p 
  

b)   𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = 0 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑥𝑥 =
43 

 𝑓𝑓(0) = 0 

 𝑓𝑓 �43� = �43�3 − 2 ⋅ �43�2 =
6427− 2 ⋅ 169 =

64−9627 = − 3227. 𝑥𝑥1 = 0; 𝑥𝑥2 =
43 sunt puncte de extrem. 

 𝐴𝐴(0; 0)ș𝑠𝑠 𝐵𝐵 �43 ;
−3227 � sunt punctele de extrem ale graficului funcției 𝑓𝑓. 

𝑥𝑥 −∞ 0 4

3
 

+∞ 𝑓𝑓’(𝑥𝑥) +   +   +    +   +    +    0 −    −     −    − 0  +   +   +    +    +   +    +  𝑓𝑓(𝑥𝑥)          ↗             0         ↘     − 3227  ↗  

 
 
 
 
3p 
 
 
2p 

 5p 
  

c)   𝑔𝑔(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2)2 = 𝑥𝑥6 − 4𝑥𝑥5 + 4𝑥𝑥4 
 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥5 − 20𝑥𝑥4 + 16𝑥𝑥3 
 𝑔𝑔"(𝑥𝑥) = 30𝑥𝑥4 − 80𝑥𝑥3 + 48𝑥𝑥2 
 𝑔𝑔”(𝑥𝑥) = 0 ⇒ 2𝑥𝑥2(15𝑥𝑥2 − 40𝑥𝑥 + 24) = 0 
 𝑥𝑥2 = 0 ⇒ 𝑥𝑥1 = 0  𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 15𝑥𝑥2 − 40𝑥𝑥 + 24 = 0 ⇒ 

 ⇒ 𝑥𝑥2,3 =
20±2√1015 . 𝑥𝑥  −∞ 0 20 − 2√10

15
 

20 + 2√10

15
 

  +∞ 

 𝑔𝑔′′(𝑥𝑥) +    +    +    + 0   +  +   +  +  0   −     −      −     − 0   +     +    +     + 𝑔𝑔(𝑥𝑥)             ∪                            ∪                              ∩                                    ∪ 

Deci g are 2 puncte de inflexiune-𝑥𝑥2,3 =
20±2√1015 . 

 
2p 
 
 
 
 
3p 
 

 5p 2.a)   𝑓𝑓 este continuă pe (−∞, 0) și pe (0,∞) 𝑙𝑙𝑠𝑠(0) = 3, 𝑙𝑙𝑑𝑑(0) = 3,𝑓𝑓(0) = 3 ⇒ 𝑓𝑓 este continuă în 𝑥𝑥 = 0 𝑓𝑓 este continuă pe ℝ ⇒ 𝑓𝑓 admite primitive pe ℝ 

2p 
2p 
1p 

 5p 
  b)   𝐺𝐺(𝑥𝑥) = � 3𝑥𝑥 + 5

𝑥𝑥22 + 𝒞𝒞1, x ≤ 0

4𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥2 − 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝒞𝒞2,𝑥𝑥 > 0
 𝐺𝐺(2) = 15− 𝑒𝑒2 ⇒ 𝒞𝒞2 = −1 𝐺𝐺(𝑥𝑥) = � 3𝑥𝑥 + 5

𝑥𝑥2
2
− 2, x ≤ 0

4𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥2 − 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 1, 𝑥𝑥 > 0

 

2p 
 
 
1p 
 
 
2p 

 5p 
 

 

c)   𝐺𝐺′(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥),𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑎 = −1,𝑏𝑏 = −4

3
, 𝑐𝑐 = −7

9
 

2p 
 
3p 

 



Coordonator grup de lucru - M_șt-nat:  
- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru –M_șt-nat:  
- Bacula Mariana, Liceul Tehnologic D. Leonida Constanța  
- Teodorov Corina-Loredana, Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea Constanța 
- Berechet Andreea, Colegiul Național Militar Al. I. Cuza Constanța  
- Goga Georgiana, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  
- Zîrnă Luiza, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța 

Bibliografie: 
1. Zanoschi A., Iurea Ghe., Bacalaureat 2021: matematica - M_mate-info, Editura Paralela 45, Pitesti 2020
2. Andronache M., Serbanescu D., Matematica pentru examenul de bacalaureat, M1, Editura Art, Clubul
matematicienilor, 2015 



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, decembrie 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. Determinați numerele reale a și b știind că 2, a, b sunt termeni consecutivi într-o progresie geometrică,
iar 2, 17, a sunt termeni consecutivi într-o progresie aritmetică. 
2. Calculați distanța dintre punctele de intersecție a graficului funcției 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 6 cu axele
de coordonate Ox și Oy. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  2𝑥𝑥 + 4
𝑥𝑥+12 = 12. 

4. Fie mulțimea 𝐴𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Calculați probabilitatea ca, alegând o submulțime a mulțimii A,

aceasta să aibă două elemente. 
5. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul 𝐴𝐴(2,3) și este perpendiculară pe dreapta de ecuație
2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 5 = 0. 

6. Un triunghi ABC are un unghi cu măsura 120°, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 și 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4√3. Aflați raza cercului înscris în
triunghi. 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 

 5p 

 5p 
 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricea 𝐴𝐴 = �𝑥𝑥 + 1 2𝑥𝑥𝑥𝑥 2𝑥𝑥 + 1
�, unde 𝑥𝑥 este număr real.

a) Arătați că  det�𝐴𝐴(3)� = 10.

b) Verificați că  𝐴𝐴(𝑥𝑥) ∙ 𝐴𝐴(𝑦𝑦) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥𝑦𝑦), pentru orice numere reale 𝑥𝑥 și 𝑦𝑦.
c) Determinați numerele întregi  𝑎𝑎 și 𝑏𝑏 pentru care  𝐴𝐴(𝑎𝑎) ∙ 𝐴𝐴(𝑏𝑏) = 𝐴𝐴(1).

2. Pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție asociativă  𝑥𝑥 ∘ 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥𝑦𝑦 + 6𝑥𝑥 + 6𝑦𝑦 + 15.
a) Calculați 2−1 ∘ 3−1.

b) Determinați elementul neutru al legii de compoziție.
c) Aflați numărul real pozitiv n care verifică relația
 (−2022) ∘ (−2021) ∘ … ∘ 2021 ∘ 2022 + log7𝑛𝑛 = −1. 

SUBIECTUL  al III-lea               (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră funcția 𝑔𝑔:ℝ⟶ ℝ, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥𝑥𝑥2+2. 

a) Arătați că 𝑔𝑔′�√2� = 0.

b) Aflați ecuația asimptotei spre +∞ la graficul funcției 𝑓𝑓:ℝ⟶  ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 ∙ 𝑔𝑔(𝑥𝑥).

c) Arătați că �𝑔𝑔 �5𝜋𝜋3 �+ 𝑔𝑔(√5
3

)� ≤ √2. 

2. Se consideră funcţia 𝑓𝑓: (0,∞) → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
ln 𝑥𝑥√𝑥𝑥 . 

a) Calculați mulțimea primitivelor funcției 𝑔𝑔: (1,∞) → ℝ, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) =
𝑓𝑓(𝑥𝑥)ln 𝑥𝑥 . 

b) Arătați că funcţia 𝐹𝐹: (0,∞) → ℝ, 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 2√𝑥𝑥(ln 𝑥𝑥 − 2) este o primitivă a funcţiei 𝑓𝑓.

c) Arătați că orice primitivă 𝐺𝐺 a funcţiei 𝑓𝑓 este concavă pe [𝑒𝑒2,∞).
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Din condiția 

𝑎𝑎+22 = 17, avem 𝑎𝑎 = 32 

Din condiția 2, 32, b în progresie geometrică obținem 322 = 2 ∙ 𝑏𝑏, deci 𝑏𝑏 = 512 

2p 
3p 

 5p 2. Punctul de intersecție a graficului funcției 𝑓𝑓 cu axa Ox este 𝐴𝐴(−3,0), iar punctul de intersecție 
a graficului funcției 𝑓𝑓 cu axa Oy este 𝐴𝐴(0, 6) 𝐴𝐴𝐴𝐴 = �(𝑥𝑥𝐵𝐵 − 𝑥𝑥𝐴𝐴)2 + (𝑦𝑦𝐵𝐵 − 𝑦𝑦𝐴𝐴)2 = �32 + 62 = 3√5 

3p 
2p 

 5p 3. 2𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥+1 = 12, de unde  2𝑥𝑥(1 + 2) = 12 
2𝑥𝑥 = 4, deci 𝑥𝑥 = 2 

3p 
2p 

 5p 4. Mulțimea A are 26 = 64 submulțimi, deci sunt 64 de cazuri posibile 
Numărul submulțimilor cu două elemente este 𝐴𝐴62 = 15, deci sunt 15 cazuri favorabile 𝑃𝑃 =

nr. cazuri favorabile

nr. cazuri posibile
=

15

64

2p 

3p 

5p 5. Panta dreptei de ecuație 2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 5 = 0 este −2, deci panta perpendicularei este 
12 

Ecuația perpendicularei ce trece prin A este 𝑦𝑦 − 3 =
1

2
(𝑥𝑥 − 2) , adică 𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 + 4 = 0 

2p 
3p 

 5p 6. Triunghiul este obtuzunghic cu 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴, deci ∢𝐴𝐴 = 120°, ∢𝐴𝐴 = ∢𝐴𝐴 = 30°, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 
Aria 𝑆𝑆 = 4√3, de unde raza cercului înscris 𝑟𝑟 =

𝑆𝑆𝑝𝑝 = 4√3− 6

2p 
3p 

SUBIECTUL  al II-lea  (30 puncte) 
5p 1. a)  𝐴𝐴(3) = �4 6

3 7
�  ⇒ det�𝐴𝐴(3)� = �4 6

3 7
� = 4 ∙ 7− 3 ∙ 6 =

 = 28− 18 = 10 

3p 
2p 

5p 
 

b) 𝐴𝐴(𝑥𝑥) ∙ 𝐴𝐴(𝑦𝑦) = �𝑥𝑥 + 1 2𝑥𝑥𝑥𝑥 2𝑥𝑥 + 1
� ∙ �𝑦𝑦 + 1 2𝑦𝑦𝑦𝑦 2𝑦𝑦 + 1

� =

= �(𝑥𝑥 + 1)(𝑦𝑦 + 1) + 2𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑥𝑥 + 1)2𝑦𝑦 + 2𝑥𝑥(2𝑦𝑦 + 1)𝑥𝑥(𝑦𝑦 + 1) + 𝑦𝑦(2𝑥𝑥 + 1) 2𝑥𝑥𝑦𝑦 + (2𝑥𝑥 + 1)(2𝑦𝑦 + 1)
� =

= �3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 1 6𝑥𝑥𝑦𝑦 + 2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦
3𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 6𝑥𝑥𝑦𝑦 + 2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 + 1

� = 𝐴𝐴(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥𝑦𝑦), pentru orice numere reale 𝑥𝑥, 𝑦𝑦
3p 
2p 

 5p c) 𝐴𝐴(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 3𝑎𝑎𝑏𝑏) = 𝐴𝐴(1) ⇒ (3𝑎𝑎 + 1)(3𝑏𝑏 + 1) = 4 , 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℤ 
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) ∈ {(0,1), (1,0), (−1,−1)} 

2p 
3p 

5p 2. a)  2−1 ∘ 3−1 = 2 ∙ 12 ∙ 13 + 6 ∙ 12 + 6 ∙ 13 + 15 = 

=
1

3
+ 20 =

61

3

3p 
2p 

 5p b) 𝑥𝑥 ∘ 𝑒𝑒 = 2𝑥𝑥𝑒𝑒 + 6𝑥𝑥 + 6𝑒𝑒 + 15 = 2𝑒𝑒𝑥𝑥 + 6𝑒𝑒 + 6𝑥𝑥 + 15 = 𝑒𝑒 ∘ 𝑥𝑥 𝑥𝑥 ∘ 𝑒𝑒 = 𝑥𝑥, pentru orice număr real 𝑥𝑥 ⇒ (2𝑒𝑒 + 5)(𝑥𝑥 + 3) = 0, pentru orice număr real 𝑥𝑥, deci 𝑒𝑒 = − 52 
2p 
3p 

 5p c) 𝑥𝑥 ∘ (−3) = (−3) ∘ 𝑥𝑥 = −3, pentru orice număr real 𝑥𝑥 
(−2022) ∘ (−2021) ∘ … ∘ 2021 ∘ 2022 = −3 −3 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔

7
𝑛𝑛 = −1 ⇒ 𝑛𝑛 = 49 

2p 
3p 

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 
5p 
 1. a)  𝑔𝑔′(𝑥𝑥) =

(2𝑥𝑥)′�𝑥𝑥2+2�−(2𝑥𝑥)�𝑥𝑥2+2�′
(𝑥𝑥2+2)2 = 

=
4−2𝑥𝑥2

(𝑥𝑥2+2)2,  𝑥𝑥 ∈ ℝ  ⇒  𝑔𝑔′�√2� =
4−2∙√22

(√22+2)2 = 0 

2p 
3p 



Simulare județeană - Proba scrisă la matematică          Varianta 3   
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii  

5p b)  lim𝑥𝑥→+∞𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑥𝑥 = lim𝑥𝑥→+∞ 2𝑥𝑥2𝑥𝑥2+2 = 2 

lim𝑥𝑥→+∞(𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 2𝑥𝑥) = lim𝑥𝑥→+∞ −4𝑥𝑥𝑥𝑥2+2 = 0 , deci dreapta de ecuație 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 este asimptota oblică 
spre +∞ la graficul funcţiei  f 

2p 
3p 

 5p c) 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) ≤ 0, pentru orice 𝑥𝑥 ∈ �−∞,−√2� ⇒ 𝑔𝑔 este descrescătoare pe (−∞,−√2] 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) ≥ 0, pentru orice 𝑥𝑥 ∈ �−√2,√2� ⇒ 𝑔𝑔 este crescătoare pe [−√2,√2] 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) ≤ 0, pentru orice 𝑥𝑥 ∈ �√2, +∞� ⇒ 𝑔𝑔 este descrescătoare pe [√2, +∞) 

lim𝑥𝑥→−∞𝑔𝑔(𝑥𝑥) = lim𝑥𝑥→+∞𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 0 ⇒ − √22 ≤ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) ≤ √22 , ∀ 𝑥𝑥 ∈ ℝ 

Din − √22 ≤ 𝑔𝑔(
5𝜋𝜋3 ) ≤ √22  și  − √22 ≤ 𝑔𝑔(√5

3
) ≤ √22  ⇒ �𝑔𝑔 �5𝜋𝜋

3
� + 𝑔𝑔(√5

3
)� ≤ √2 

3p 

2p 

5p 2. a)  ∫𝑔𝑔 (𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 1√𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = 2∫ 1

2√𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = 

 = 2√𝑥𝑥 + 𝒞𝒞, 𝑥𝑥 ∈ (1,∞) 

3p 
2p 

5p b) 𝐹𝐹 derivabilă pe (0,∞) și 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = �2√𝑥𝑥�′(ln𝑥𝑥 − 2) + 2√𝑥𝑥(ln 𝑥𝑥 − 2)′ =

=
1√𝑥𝑥 (ln 𝑥𝑥 − 2) + 2√𝑥𝑥 ∙ 1𝑥𝑥 =

ln 𝑥𝑥−2√𝑥𝑥 +
2√𝑥𝑥 =

ln 𝑥𝑥√𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), pentru orice 𝑥𝑥 ∈ (0,∞), deci 𝐹𝐹 

este o primitivă a funcţiei 𝑓𝑓 

2p 
3p 

 5p c) 𝐺𝐺 derivabilă pe (0,∞) și 𝐺𝐺′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), pentru orice 𝑥𝑥 ∈ (0,∞). 𝐺𝐺′′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =
2−ln 𝑥𝑥
2𝑥𝑥√𝑥𝑥 ≤ 0, pentru orice  𝑥𝑥 ∈ [𝑒𝑒2,∞), deci 𝐺𝐺 este concavă pe [𝑒𝑒2,∞) 

2p 
3p 



Coordonator grup de lucru - M_șt-nat:  
- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 

Grup de lucru –M_șt-nat:  
- Bacula Mariana, Liceul Tehnologic D. Leonida Constanța  
- Teodorov Corina-Loredana, Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea Constanța 
- Berechet Andreea, Colegiul Național Militar Al. I. Cuza Constanța  
- Goga Georgiana, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța  
- Zîrnă Luiza, Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța 

Bibliografie: 
1. Zanoschi A., Iurea Ghe., Bacalaureat 2021: matematica - M_mate-info, Editura Paralela 45, Pitesti 2020
2. Andronache M., Serbanescu D., Matematica pentru examenul de bacalaureat, M1, Editura Art, Clubul
matematicienilor, 2015 



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, decembrie  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 1.  Arătați că  3,2: 4 + 0,3 ∙ 23 = 1. 

5p 2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 5 ∙ 𝑥𝑥 + 2. Determinați numărul real 𝑎𝑎 pentru care  𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑎𝑎. 

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log2(𝑥𝑥 + 5) = log2(7− 𝑥𝑥). 

5p 4. Un aparat de fotografiat  costă 850 de lei. Determinați prețul aparatului după o scumpire cu 20%. 

5p 

5p 

5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 se consideră punctele 𝑀𝑀(−2,0) și 𝑁𝑁(6,𝑎𝑎), unde 𝑎𝑎 este un număr real .
Determinați numerele reale 𝑎𝑎 pentru care distanța dintre punctele M și N este egală cu 10. 

6. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC   cu 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 12 și ipotenuza  𝐴𝐴𝐵𝐵 = 20. Calculați aria
triunghiului ABC  . 

SUBIECTUL al II-lea  (30 puncte) 

 5p 
 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Se consideră matricele  𝐴𝐴 = � 2 1−3 −2
� și 𝐼𝐼2 = �1 0

0 1
�. 

a) Arătați că det 𝐴𝐴 = −1.

b) Demonstrați  că 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = 𝐼𝐼2.

c) Determinați matricea 𝑋𝑋 ∈ 𝑀𝑀2(ℝ) astfel încât  𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 − 𝐼𝐼2 = 2022 ∙ 𝐴𝐴.

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă 𝑥𝑥 ∗ 𝑥𝑥 = (3− 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 3) + 3.

a) Arătați că 2022 ∗ 3 = 3.

b) Arătați că 𝑒𝑒 = 2  este elementul neutru al legii de compoziție „∗”.

c) Rezolvați în mulțimea numerelor  reale ecuația  𝑥𝑥 ∗ (𝑥𝑥 + 6) = 3.

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

 5p 

1. Fie funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ ,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  −2𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 18 𝑥𝑥 − 2022.

a) Arătați că 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 6(𝑥𝑥 + 3)(1− 𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ ℝ.

b) Determinați intervalele de monotonie a funcției  f.

c) Arătați că tangentele la graficul funcției 𝑓𝑓 în punctele 𝐴𝐴(−2, 𝑓𝑓(−2)) și 𝐴𝐴(0,𝑓𝑓(0)) au pantele egale.

2. Fie funcția :ℝ → ℝ ,  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ (𝑥𝑥2 + 2022) .

a) Calculați ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥. 

b) Demonstrați că funcția 𝑔𝑔:ℝ → ℝ, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ (𝑥𝑥2 − 2 ∙ 𝑥𝑥 + 2024)− 12022 este o primitivă a 
funcției   f. 
c) Determinați primitiva 𝐹𝐹:ℝ → ℝ a funcţiei 𝑓𝑓  cu proprietatea că  𝐹𝐹(0) = 2022.



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, decembrie 2022 
Proba E.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 
 

1. 3,2: 4 + 0,3 ∙ 23 =
32

10
∙ 1

4
+

3

10
∙ 2

3
 

          =
45 +

15 = 1 

3p 
 
2p 

 5p 
 

2. 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 5 ∙ 𝑎𝑎 + 2 ⇒ 5 ∙ 𝑎𝑎 + 2 = 𝑎𝑎  
    𝑎𝑎 = − 12 3p 

2p 

 5p 
 

3. 𝑥𝑥 + 5 = 7− 𝑥𝑥, conform cu proprietatea de injectivitate a funcției logaritmice, 
     𝑥𝑥 = 1, care convine 

3p 
2p 

 5p 
 

4.  
20100 ∙ 850 = 170 lei 

Prețul după scumpire este 850 + 170 = 1020 lei 

3p 
 
2p 

 5p 
 

5.  𝑀𝑀𝑁𝑁 = √64 + 𝑎𝑎2   
     √64 + 𝑎𝑎2 = 10 , de unde obținem 𝑎𝑎 = −6 sau 𝑎𝑎 = 6, care convin 

2p 
3p 

 5p 6. Triunghiul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 este dreptunghic, deci 𝐴𝐴𝐵𝐵 = √𝐴𝐴𝐵𝐵2 − 𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 16  

    𝐴𝐴∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 =
𝐴𝐴𝐴𝐴∙𝐴𝐴𝐵𝐵

2
=

12∙16

2
= 96 

2p 
3p 

SUBIECTUL al II-lea                             (30 puncte) 
5p 

 
1.a) det 𝐴𝐴 = � 2 1−3 −2

� = 2 ∙ (−2)− (−3) ∙ 1 = 

 = −4 + 3 = −1 

3p 
2p 

5p 
 

b)  𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = � 2 1−3 −2
� ∙ � 2 1−3 −2

� = � 4− 3 2− 2−6 + 6 −3 + 4
� =                                                                     

     = �1 0

0 1
� = 𝐼𝐼2 

3p 
2p 

5p 
 

c)  𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 − 𝐼𝐼2 = 2022 ∙ 𝐴𝐴 ⇔ 𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 = 𝐼𝐼2. +2022 ∙ 𝐴𝐴  . Matricea A este inversabilă și 𝐴𝐴−1 = 𝐴𝐴, 
de unde rezultă că:𝐴𝐴−1 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1 ∙ 𝐼𝐼2 + 2022 ∙ 𝐴𝐴−1 ∙ 𝐴𝐴 ⇒ 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴 + 2022 ∙ 𝐼𝐼2 

 𝑋𝑋 = �2024 1−3 2020
� 

3p 
 
2p 

5p 
 

2. a) 2022 ∗ 3 = (3− 2022) ∙ (3− 3) + 3= 
                           = 0 + 3 = 3 

3p 
2p 

5p 
 

b)  𝑥𝑥 ∗ 2 = (3 − 𝑥𝑥) ∙ (2 − 3) + 3 = −3 + 𝑥𝑥 + 3 = 𝑥𝑥,  pentru orice număr real x 
2 ∗ 𝑥𝑥 = (3 − 2) ∙ (𝑥𝑥 − 3) + 3 = 𝑥𝑥 − 3 + 3 = 𝑥𝑥, pentru orice număr real x, deci 𝑒𝑒 = 2  este 
elementul neutru al legii de compoziție” ∗”. 

2p 
 
3p 

5p 
 

c)   𝑥𝑥 ∗ (𝑥𝑥 + 6) = (3− 𝑥𝑥) ∙ (𝑥𝑥 + 3) + 3, pentru orice număr real x 
 (3− 𝑥𝑥)(3 + 𝑥𝑥) + 3 = 3 ⇔ (3 − 𝑥𝑥)(3 + 𝑥𝑥) = 0 , de unde se obțin soluțiile reale  𝑥𝑥1 =−3 , 𝑥𝑥2 = 3 

2p 
 
3p 

SUBIECTUL al III-lea          (30 puncte) 
5p 

 
1. a) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =  −6𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 18 = 6(−𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 3) = 
        = 6(𝑥𝑥 + 3)(1− 𝑥𝑥) , 𝑥𝑥 ∈ ℝ                                                                                                             

3p 

2p 
5p 

 
b)   𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0 ⇔ 𝑥𝑥  = −3 sau 𝑥𝑥 = 1 𝑥𝑥 ∈ (−∞,−3] ∪ [1, +∞) ⇒  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) ≤ 0, deci 𝑓𝑓 este descrescătoare pe (−∞,−3] ∪ [1, +∞) 𝑥𝑥 ∈ [−3, 1]  ⇒  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) ≥ 0, deci 𝑓𝑓 este crescătoare pe [−3, 1]   

2p 

3p 

5p 
 

c) Panta tangentei la graficul funcției 𝑓𝑓 în punctul 𝐴𝐴(−2,𝑓𝑓(−2)) este  𝑓𝑓′(−2) = 18 

Panta tangentei la graficul funcției 𝑓𝑓 în punctul 𝐴𝐴(0,𝑓𝑓(0)) este  𝑓𝑓′(0) = 18, deci tangentele 
la graficul funcției 𝑓𝑓 în punctele A și B au pantele egale. 

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       

5p 2. a) ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫  
𝑒𝑒𝑥𝑥∙(𝑥𝑥2+2022)𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫(𝑥𝑥2 + 2022)𝑑𝑑𝑥𝑥 =

=  ∫ 𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥 + 2022∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥 =
𝑥𝑥3

3
+ 2022𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, 𝑐𝑐 ∈ ℝ 3p 

2p 
5p 

 
b)  𝑔𝑔′(𝑥𝑥) = (𝑒𝑒𝑥𝑥)′ ∙ �𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥+ 2024� + 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ (𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥+ 2024)′ − � 1

2022
�′ =

= 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ �𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥+ 2024 + 2𝑥𝑥 − 2� = 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ �𝑥𝑥2 + 2022� = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), pentru orice 𝑥𝑥 ∈ ℝ   și 𝑔𝑔 
derivabilă, deci funcția  𝑔𝑔  este o primitivă a funcției 𝑓𝑓.

2p 

3p 

5p c) Fie 𝐹𝐹:ℝ → ℝ o primitivă a funcției 𝑓𝑓 ⇒  𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙ (𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥+ 2024) + 𝑐𝑐, 𝑐𝑐 ∈ ℝ                     

  𝐹𝐹(0) = 2022 ⇒ 2024 + 𝑐𝑐 = 2022 ⇒ 𝑐𝑐 = −2, deci primitiva căutată este 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 ∙�𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥+ 2024� − 2 

3p 

2p 



Coordonator grup de lucru – M_tehnologic:  
- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică 
Grup de lucru – M_tehnologic  
- Crangă Cleopatra, Liceul Teoretic Murfatlar   
- Costea Cristina, Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpăna - - 
- Grassu Mariana, Liceul Cobadin  
- Ion Gabriela, Colegiul Economic Carol I Constanța 

Bibliografie: 
1) Variante de subiecte 2022, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
2) Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație- model 2023



Proba scrisă la matematică M_tehnologic                                                                                                                                              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, decembrie  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 2
1 : 0

5 5 5
 − − = 
 

. 

2. Determinați numărul natural m pentru care punctul ( ,5)A m aparține graficului funcției  𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 3 ∙ 𝑥𝑥 + 1. 
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  ( )3log 5 2 3x + = . 

4. După o scumpire cu 30% ,urmată de  o ieftinire de 10% prețul unui smartphone este de 2340 de lei. 
Determinați prețul initial al  smartphonului . 
5. În reperul cartezian xOy se consider punctele (0,0)O și ( )2,3A . Determinați coordonatele punctului M, 

știind că A este mijlocul segmentului ( )OM  

6. Calculați cos ,x știind că 0,
2

x
π ∈ 

 
și 

1
sin

2
x =  

 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 
 5p 
  

  5p 
  

  5p 
   
 
 5p 
 5p 
 

 5p 

1. Fie matricele 
0 1 3 2

,  
1 2 2 7

A B
   

= =   
   

 și ( ) 3

1 5

x
C x

 
=  
 

, unde x este număr real. 

a) Demonstrați că 23 2B I A= +  

b) Arătați că ( )det (1) detA C B+ =  

c) Determinați matricea X ∈  ℝ), știind că ( )2A X C⋅ =  

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă 4 4 20.x y xy x y∗ = − − +  

a) Arătați că 2 3 6∗ =  
b) Demonstrați că ( )( )4 4 4x y x y∗ = − − +  

c) Determinați numerele reale x pentru care x x x∗ =  
 

 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
  
 

 5p 
 

 5p 
  
 5p 
  
  
 5p 
 

 5p 
  
 5p 

1. Se consider funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 3 ∙ 𝑥𝑥2 + 3. 
a) Arătați că ( ) ( )' 3 2f x x x= − , 𝒙𝒙 ∈ ℝ. 

b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f  în punctul de abscisă 3x = . 

c) Demonstrați că f  este convexă pe [ )1,∞ . 
 

2. Se consider funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ,𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 3 ∙ 𝑥𝑥2 + 2 ∙ 𝑥𝑥. 

a) Calculați ( )( )2f x x dx−∫  

b) Determinați primitiva F a funcției f ,  pentru care F(1) = 2021 

c) Să se demonstreze că orice primitivă F a funcției f  este convexă pe intervalul 1
,

3
 ∞ 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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) 
1 
   

2 2
3 2 2 2 2 4

1 : :
5 5 5 5 5 9

   − − = − =   
   

 

 
4 5 2

0
25 2 5

⋅ − =  

 
2p 
 
3p 

 2 
  

2 2( ) 5 3 1 5 3 4 0f m m m m m= ⇒ + + = ⇒ + − =  
 Cum m este număr natural , obținem m =1 

3p 
2p 

 3 
  

25 2 3x + =  
  5x = , care convine 

3p 
2p 

 4 
 

30% ,  10% 2340x x y y y+ ⋅ = − =  unde x este prețul înițial și y prețul după scumpire 

2600 lei y = și 2000 leix =  

2p 
3p 

 5 
  A mijlocul segmentului (OM) 0 0,

2 2
m m

a a

x x y y
x y

+ +
⇒ = =  

4, 6,  (4,6)m mx y M= =  

2p 
 
3p 

 6 2 2 1 3
cos 1 sin 1

4 4
x x= − = − =  

Cum 0,
2

x
π ∈ 

 
, obținem 

3
cos

2
x =  

 
3p 
 
2p 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
 1. a) 

 
1 0 0 1 3 0 0 2

3 2
0 1 1 2 0 3 2 4

B B
       

= + ⇒ = +       
       

 

2

3 2
3 2

2 7
B B I A

 
= ⇒ = + 
 

 

3p 
 
 
2p 

     b) 
  ( )3 1 3 2

(1) , (1) det (1) 17
1 5 2 7

C A C A C
   

= + = ⇒ + =   
   

 

( )( )3 2
det 17 det 1 det

2 7
B A C B= = ⇒ + =  

3p 
 
 
 
2p 

    c) 
   det 0A ≠ , deci există 1 2 1

1 0
A
− − 
=  
 

  

( )1 2X A C
−= ⋅  și , cum ( ) 3 2

2
1 5

C
 

=  
 

, obținem 
5 1

3 2
X

− 
=  
 

 

3p 
 
 
2p 

 2.a) 
 

2 3 2 3 4 2 4 3 20 6 8 12 20∗ = ⋅ − ⋅ − ⋅ + = − − +  
26 20 6= − −  

3p 
2p 

    b) 
  

4 4 16 4 ( 4) 4( 4) 4x y xy x y x y y∗ = − − + + = − − − +  

( )( 4) 4 4x y= − − + , pentru orice numere reale x  și y  

3p 
2p 

    c) 
 

( )2
4 4x x x∗ = − + , pentru orice număr real x  2p 
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( ) ( )( )2
4 4 4 5 0 4x x x x x− + = ⇔ − − = ⇔ = sau 5x =  3p 

SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
 1.a) 
  

2'( ) 3 6f x x x= −  

( )' 3 ( 2),  f x x x x= − ∈  

3p 
2p 

     b) 
  

( ) ( )3 3,  ' 3 9f f= =  

Ecuația tangentei este ( ) ( )( )3 ' 3 3 9 24y f f x y x− = − ⇒ = −  

2p 
 
3p 

     c) 
  

( )'' 6 6,  f x x x= − ∈  

( )'' 0f x ≥ , pentru orice [ )1,x∈ +∞ , deci funcția este convexă 

2p 
 
3p 

 2.a) 
( )( ) ( )2 22 3 2 2 3f x x dx x dx x dx

−

− = + − =∫ ∫ ∫  

3
3x

3 C x C
3

= + = +  

3p 
 
 
 
2p 

     b) 
  

Fie ( ) 3 2: ,  F F x x x c→ = + +  , unde c∈  

( )1 2021 2019F c= ⇒ = , deci ( ) 3 2 2019F x x x= + +  

2p 
 
3p 

     c) 
 

 

Fie F o primitivă a lui f  pe intervalul �13 , +∞), deci F este derivabilă și 𝐹𝐹′ (x) =𝑓𝑓(𝑥𝑥). Funcția 𝑓𝑓 este derivabilă pe  �13 , +∞) și atunci 𝐹𝐹′′ (x) =𝑓𝑓′(𝑥𝑥), adică F′′(x)= 6𝑥𝑥 + 2. Cum F′′ (x) > 0 

pe �13 , +∞), rezultă că orice primitivă F a funcției 𝑓𝑓 este convexă pe intervalul �13 , +∞). 

 

2p 
 
 
 
3p 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie  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 �12− 2  3 +
34� :

1412 =
12. 

2. Determinați abscisele punctelor de intersecție ale graficului funcției  

  𝑓𝑓:𝑅𝑅 → 𝑅𝑅,   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 cu axa 𝑂𝑂𝑥𝑥. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația √𝑥𝑥 + 4− 2 = 𝑥𝑥. 

4. Calculați probabilitatea ca, alegand un număr n din mulțimea numerelor naturale de două cifre, 

 acesta să verifice inegalitatea 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 10)(𝑛𝑛 − 11) ≤ 0. 

5. În reperul cartezian 𝑥𝑥𝑂𝑂𝑥𝑥 se considera punctele A(2,-1), B(4,3) și C(m,n), unde m și n sunt numere 

reale. Determinați numerele reale m,n știind ca punctul A este mijlocul segmentului BC. 

6. Arătați că 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑥𝑥 =
1213, știind că 𝑥𝑥 ∈ �0,

𝜋𝜋2� și 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑥𝑥 =
513 

. 

 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
  
 
 

 5p 
  

 5p   

 5p 
  
  
 

 5p 
 5p 
 5p 

1. Se consideră matricele A= �1 3

0 2
�  și  𝐼𝐼2 = �1 0

0 1
�. 

a) Arătați că det 𝐴𝐴 = 2. 

b) Arătați că  3𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = 2𝐼𝐼2 . 

c) Determinați numărul real 𝑥𝑥 pentru care  (𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2)(𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2) = 5𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2. 

2. Pe multimea numerelor reale se definește legea de compoziție  𝑥𝑥 ∗ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥) + 2. 

a) Arătați că 2022 ∗ (−2) = −2. 
b) Demonstrați că 𝑥𝑥 ∗ 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥 + 2)(𝑥𝑥 + 2) − 2, pentru orice numere reale x și y. 
c) Determinați numerele reale nenule pentru care 1𝑥𝑥 ∗ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥. 

 

SUBIECTUL al III-lea                       (30 puncte) 
  
 
 5p 
 5p 
 5p 
  
 
 

 5p 
 5p 
 5p 
 

1. Se consideră funcția 𝑓𝑓:𝑅𝑅 → 𝑅𝑅,𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥2−1𝑥𝑥 . 

a) Arătați că 𝑓𝑓 ,(𝑥𝑥) = 1 +
1𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥 ∈ (0,∞). 

b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției 𝑓𝑓. 
c) Demonstrați că 𝑓𝑓 este concavă. 

2. Se consideră funcția 𝑓𝑓:𝑅𝑅 → 𝑅𝑅, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 ș𝑠𝑠 𝐹𝐹:𝑅𝑅 → 𝑅𝑅,𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 + 2022. 

a) Calculați ∫(𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 𝑒𝑒𝑥𝑥 )𝑑𝑑𝑥𝑥. 
b) Arătați că funcția F este o primitivă a funcției f. 
c) Calculați ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥. 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie  2022 
Proba E.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. �12− 23 +
34� :

1412 =
6−8+912 :

1412= 

 =
712 ∙ 1214 =

12 
3p 

 
2p 

 5p 
  

2. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 ↔ 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 = 0                                                                                                              
Abscisele punctelor de intersecție ale graficului functiei 𝑓𝑓 cu axa 𝑂𝑂𝑥𝑥 sunt  𝑥𝑥 = −2 ș𝑠𝑠 𝑥𝑥 = 0 

2p 
3p 

 5p 
  

3. 𝑥𝑥 + 4 = (𝑥𝑥 + 2)2 ⇒ 𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 = 0 𝑥𝑥 = −3, care nu convine sau 𝑥𝑥 = 0, care convine. 
2p 
3p 

 5p 
 

4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri 
posibile. 
În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 2 numere care verifică inegalitatea dată, deci 

sunt 2 cazuri favorabile, 𝑃𝑃 =
𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 =

290 =
145 

2p 
 

2p 
1p 

 5p 
  

5. Mijlocul segmentului BC are coordonatele 
4+𝑚𝑚2 , respectiv 

3+𝑛𝑛2  ⇒ 2 =
4+𝑚𝑚2 , deci m=0 −1 =

3+𝑛𝑛2 ⇒ n= -5 

3p 
 

2p 
 5p 6. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑥𝑥 = 1− 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 = 1− � 513�2 =

144169 
Cum 𝑥𝑥 ∈ (0,

𝜋𝜋2), obținem 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑥𝑥 =
1213 

3p 
 

2p 

SUBIECTUL  al II-lea                       (30 puncte) 
 5p 
  

1.a) det𝐴𝐴 = �1 3

0 2
� = 1 ∙ 2− 3 ∙ 0 =                                                                                              

= 2− 0 = 2 

3p 
 

2p 
 5p 
  

b) 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �1 9

0 4
� . 

3𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴 = �3 9

0 6
� − �1 9

0 4
�  = 2 �1 0

0 1
�  = 2𝐼𝐼2 

2p 
 

    3p 

 5p 
  c) 𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2 = �𝑥𝑥 − 1 3𝑥𝑥

0 2𝑥𝑥 − 1
� , (𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2)(𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2) = �((𝑥𝑥 − 1)2 9𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥

0 (2𝑥𝑥 − 1)2�, 

 5𝐴𝐴 − 𝐼𝐼2 = �4 15

0 9
� 

Cum (𝑥𝑥 − 1)2 = 4, 9𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 = 15 ș𝑠𝑠 (2𝑥𝑥 − 1)2 = 9, 𝑐𝑐𝑜𝑜ț𝑠𝑠𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑥𝑥 = −1 

 
 

3p 
 

2p 
 5p 
 

2. a) 2022 ∗ (−2) = 2022 ∙ (−2) + 2(2022− 2) + 2 = 

= 2022 ∙ (−2) + 2 ∙ 2022 + 2(−2) + 2 = −4 + 2 = −2 
3p 
2p 

 5p 
  

b) 𝑥𝑥 ∗ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 + 4− 2 = 

= 𝑥𝑥(𝑥𝑥 + 2) + 2(𝑥𝑥 + 2)− 2 = (𝑥𝑥 + 2)(𝑥𝑥 + 2) − 2, pentru orice numere reale x și y. 
3p 
2p 

 5p 
 

c) �1𝑥𝑥 + 2� (𝑥𝑥 + 2)− 2 = 𝑥𝑥 ↔ �1𝑥𝑥 + 2� (𝑥𝑥 + 2) = 𝑥𝑥 + 2 ↔ (𝑥𝑥 + 2) �1𝑥𝑥 + 1� = 0 

 𝑥𝑥 = −2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 = −1   

3p 
2p 
 

  SUBIECTUL  al III-lea                      (30 puncte) 
 5p 
  

1. a) 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥∙𝑥𝑥−(𝑥𝑥2−1)𝑥𝑥2 =

2𝑥𝑥2−𝑥𝑥2+1𝑥𝑥2 = 

=
𝑥𝑥2 + 1𝑥𝑥2 = 1 +

1𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥 ∈ (0,∞) 

3p 
2p 

 5p 
  

b) lim𝑥𝑥→∞𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑥𝑥 = lim𝑥𝑥→∞ 𝑥𝑥2−1𝑥𝑥2 = 1                                                                                                                     

lim𝑥𝑥→∞(𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 𝑥𝑥) = lim𝑥𝑥→∞(
−1𝑥𝑥 ) = 0, deci dreapta de ecuație 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 este asimptota oblică spre +∞ la 

graficul funcției 𝑓𝑓.                                                                                                                                   

2p 
 

3p 
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 5p 
  

c)𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) = − 2𝑥𝑥3 , 𝑥𝑥 ∈ (0, +∞) 𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) < 0, pentru orice 𝑥𝑥 ∈ (0, +∞), deci funcția este concavă 

2p 
 

 5p 2.a)∫(𝑓𝑓(𝑥𝑥)− 𝑒𝑒𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫2𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥                                                                           

= 2
𝑥𝑥2
2

= 𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶                                    

3p 
 

2p 
 5p 
  

𝒃𝒃) 𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐ț𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐ă 𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑏𝑏ă 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑅𝑅 ș𝑠𝑠 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅   𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = (𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 + 2022)′ = 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥),∀𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 .                                                                    
3p 
2p 

 5p 
 

 

𝒄𝒄) �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = �𝐹𝐹′(𝑥𝑥)𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 =
𝐹𝐹2(𝑥𝑥)

2
= 

=
(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 + 2022)2

2
 + 𝐶𝐶 

 
3p 
2p 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 

Proba E. c) 
Istorie 

    Varianta 1 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 
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 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 istorice de mai jos: 
 
A. ”Dacia nu a fost cucerită numai cu armele și nu s-a lăsat impresionată doar de o civilizație 
materială superioară; Dacia a fost cucerită și de capacitatea de iluminare spirituală a Romei, a fost 
câștigată de formele occidentale, latine ale culturii greco-romane. Limba latină, făcând parte din grupul 
italo-celtic, situat la extremitatea apuseană a ariei lingvistice indo-europene, n-a avut în limba dacică 
un concurent puternic, astfel încât în provincia întemeiată de Traian romanizarea lingvistică s-a 
săvârșit destul de repede. De altfel, când două popoare vin în contact, se impune lingvistic cel care 
are un prestigiu mai mare. Latina populară (vulgară) vorbită în Dacia nu era o limbă diferită de latina 
clasică, ci reprezenta un anume stil al acestei limbi; era vorbirea păturilor sociale mijlocii, o limbă care 
reproducea stilul familiar.”  
                                                                            (Ioan Aurel Pop, Thomas Nagler, Istoria Transilvaniei) 
 
B. “Căci românii se trag din romani, ceea ce mărturiseşte până în vremea de acum limba lor, care deşi 
se află în mijlocul unor neamuri barbare atât de felurite, nu a putut fi răpusă. Ei au locuit în partea 
cealaltă a Dunării pe care odinioară o populau dacii şi geţii, căci partea de dincoace au ocupat-o apoi 
bulgarii. (...) Căci din legiunile şi coloniile duse în Dacia de Traian şi de ceilalţi împăraţi romani s-au 
tras românii, pe care Pius [Enea Silvio Piccolomini] îi derivă din Flaccus.(...) Deşi năvălirile barbare de 
tot felul s-au revărsat asupra provinciei Dacia şi asupra poporului roman şi regiunii geţilor împreună cu 
Pannonia, totuşi s-a văzut că n-au putut fi răpuse coloniile şi legiunile romane care se dezvoltaseră de 
curând. Înecate de valurile de barbari, ele totuşi mai exală limba romană, şi ca să nu o părăsească 
nicicum, se împotrivesc cu îndârjire, încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstrarea neatinsă a vieţii, cât 
a limbii. Căci cine nu s-ar minuna – dacă ar sta să socotească desele puhoaie ale sarmaţilor şi goţilor, 
şi de asemeni ale hunilor, vandalilor şi gepizilor şi incursiunile germanilor şi longobarzilor – că s-au 
păstrat încă până acum la daci şi geţi rămăşiţele limbii romane?” 
                                                                                                                      (Antonio Bonfini, Decadele) 
 
1. Numiți împăratul roman menționat în sursa A.                 2 puncte 
2. Precizati numele poporului romanic menționat în sursa B.               2 puncte 
3. Menționați un spațiu istoric menționat atât în sursa A cât și în sursa B               6 puncte 
4. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că  românii s-au tras din 
legiunile și coloniile duse în Dacia de Traian .                                            3 puncte 
5. Scrieți o relație cauză efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul 
fiecăreia din aceste informații (cauză, respectiv efect).                                 7 puncte 
6. Prezentați două teorii privind romanitatea românilor formulate în secolul al- XIX-lea.     6 puncte 
7. Menționați o caracteristică a teoriilor privind romanitatea românilor din secolul XX.   4 puncte 
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SUBIECTUL al-II-lea                                                                                         _     ___  (30 de puncte)   
 
Citiți cu atentie sursa de mai jos: 

“Cele două libertăți românești, cum a numit Nicolae Iorga Țara Românească și Moldova au 
avut de făcut față în primele decenii de existență efortului recuperator desfășurat de regele Ludovic I 
al Ungariei, mai ales în faza finală a domniei lui (1370-1383). Expansiunea teritorială și prozelitismul 
catolic au fost semnele noii ofensive  a regalității ungare dincolo de Carpați.  

Rezistența Țării Românești și a Moldovei față de ofensiva politico-militară și confesională a lui 
Ludovic I a beneficiat de sprijinul Patriarhiei de la Constantinopol, care pe măsura declinului Imperiului 
Bizantin, a preluat, în plan spiritual, autoritatea bazileilor pentru a se manifesta ca exponent a formulei 
imperiale și universale byzantine. Întemeierea mitropoliilor Țării Românești și a Moldovei a fost 
expresia replicii date de patriarhia ortodoxă ecumenică ofensivei ungaro–catolice. Crearea celor două 
mitropolii românești a îndeplinit o dublă funcție: consolidarea ortodoxiei în spațiul extracarpatic și 
legitimarea ecleziastică a celor două state românești.  

În evul mediu european orice autoritate politică era dublată și confirmată de autoritatea 
religioasă al cărei izvor de legitimitate era Roma sau Constantinopol. O dată cu instalarea mitropoliților 
Țării Românești și a Moldovei, voievozii de la Argeș și Suceava au devenit conducători politici 
recunoscuți și integrați în familia principilor europeni ... “ 

                                                             (Florin Constantiniu O istorie sinceră a poporului român) 
Pornind de la aceasă sursă, răspundeți la următoarele cerințe:  
1. Numiți suveranul, din sursa dată, care a încercat o nouă ofensivă dincolo de Carpați.      2 puncte 
2. Precizați secolul la care se referă sursa data.                                                                   2 puncte   
3. Menționați cele două state românești la care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Menționați din sursa dată două informații referitoare la autoritatea politică și religioasă.    6 puncte 
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la modalitatea implicării Patriarhiei de 

la Constantinopol în politica de rezistență a domnilor români față de expansiunea maghiară, 
susținându-l cu două informații selectate din sursă.                   10 puncte  

6. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia în secolul al XVIII-lea intervin 
modificări în organizarea unei  instituții centrale din spațiul  românesc. (Se punctează prezentarea 
unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 
SUBIECTUL al-III-lea                                                                                 ________        (30 PUNCTE)   

 
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția politică a spațiului 

românesc între secolele al IX-lea – al XIV-lea, având în vedere:  
- menţionarea a trei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XIII-lea și 
a unei asemănări între acestea;  
- precizarea unui factor intern și a unui factor extern ce au contribuit la formarea statelor medievale 
românești; 
- identificarea unui stat medieval din spațiul românesc și prezentarea unei acțiuni desfășurate pentru 
constituirea acestuia în a doua jumătate a secolului al XIV-lea;  
- formularea unui punct de vedere referitor la o acțiune militară ce a contribuit la consolidarea statului 
medieval extracarpatic nord dunărean  şi susţinerea 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 spațiu precizată. 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Traian. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  
2. 2 puncte pentru răspunsul: românii. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț).  
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: A. Dacia (sau Dacia- sursa A), B. Dacia (sau Dacia- sursa B). 
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: (Deoarece) limba latină... n-a avut în limba dacică un concurent serios și efect : astfel încât 

în provincia întemeiată de Traian romanizarea lingvistică s-a săvârșit destul de repede.  
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două teorii referitoare, în afara celei la care se referă 
sursele date  (1px2=2p). Exemplu: teoria imigraționistă, teoria autohtoniei etc.;                                                         
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei teorii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la teorii.                                                                          (2px2=4p)  
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a teoriilor formulate în secolul al XX-lea. Exemplu:  
politizarea istoriei prin ideile susținute de M.Roller. 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 : Ludovic I. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIV lea. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru menționarea celor două state: Țara Românească și Moldova.Se punctează orice 
mod de   a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
autoritatea politică și religioasă   (3px2=6p). Exemple: În evul mediu european orice autoritate politică 
era dublată și confirmată de autoritatea religioasă al cărei izvor de legitimitate era Roma sau 
Constantinopol  și   O dată cu instalarea mitropoliților Țării Românești și ai Moldovei, voievozii de la 
Argeș și Suceava au devenit conducători politici recunoscuți și integrați în familia principilor 
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europeni...” 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 modalitatea 
implicării Patriarhiei de la Constantinopol în politica de rezistență a donilor români față de expansiunea 
maghiară. 
     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, întemeierea mitropoliilor Țării Românești și Moldovei 
a fost expresia replicii date de patriarhia ortodoxă ecumenică ofensivei ungaro-catolice și Crearea 
celor două mitropolii românești a îndeplinit o dublă funcție: consolidarea ortodoxiei în spațiul 
extracarpatic etc.  
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: introducerea regimului fanariot în secolul al XVIII-lea 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 2 puncte pentru menţionarea oricăror trei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în 
secolele al IX-lea – al XIII-lea și a unei asemănări între acestea (de exemplu: voievodatele lui Gelu, 
Glad, Menumorut, voievodatele conduse de Ahtum, de Litovoi, de Seneslau etc., conducătorii 
acestora au atribuții militare și administrative  etc.)                                           2p x 4 = 8 puncte 
- câte 2 puncte pentru menționarea oricărui factor intern și extern care a contribuit la formarea 
statelor medievale românești;   (de exemplu: dezvoltare economică, organizarea târgurilor și orașelor 
– pe plan intern, criza dinastică din Ungaria etc. – pe plan extern)            2p x 2 = 4 puncte 
- 2 puncte precizarea oricărui stat medieval din spațiul românesc  (de exemplu: Moldova etc.) 
  2 puncte menționarea oricărei acțiuni desfășurate pentru constituirea acestuia în a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea (de exemplu: descălecatul lui Bogdan etc.) 
     3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect. 
                    1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la o acțiune militară ce a contribuit la 
consolidarea statului medieval extracarpatic (de exemplu: În secolul al XIV-lea, voievozii români 
Basarab I sau Bogdan se confruntă cu regalitatea maghiară pentru obținerea independenței.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  
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- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
 
 

Realizatori subiecte: 
Drd.Gilă Cristina Iulia, Grad I,  

Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța 
Niță Gabriela-Daniela, Grad I ,  

Școala Gimnazială Nr. 16 M.I. Dobrogianu Constanța 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. c) 

Istorie 
    Varianta 2 

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 istorice de mai jos: 

A.  „Ce înțelegem prin ideea romanității românilor? Aceasta este, în primul rând, ideea despre 
descendența romană a românilor din coloniștii romani transplantați în Dacia traiană; de aici decurge 
logic o serie de idei înrudite și adiacente, dar care fac parte din ansamblul categoriei istorice de 
romanitate a românilor. Aceste idei complementare sunt: ideea stăruinței elementului roman în Dacia 
abandonată de Aurelian năvălirilor barbare; ideea unității de neam a românilor din întregul teritoriu 
locuit de ei; ideea latinității limbii române, ideea esenței romane a unor obiceiuri și datini populare.” 
                                                                                             (Adolf Armbruster, Romanitatea românilor) 
   B. „Teza autohtoniei românilor se bazează pe continuitatea neîntreruptă a populației, de la 
geto-daci la daco-romani. În afara triburilor geto-dace care s-au supus romanilor, deci n-au fost 
exterminate, toponimia, hidronimia (...) Daciei romane, faptul că din provincie s-au recrutat numeroase 
trupe auxiliare și, îndeosebi, descoperirile arheologice dovedesc prezența neîntreruptă a autohtonilor 
atât în Dacia, cât și în Moesia. După anul 602, în urma micșorării numărului slavilor din nordul Dunării, 
raportul de forțe s-a schimbat în favoarea autohtonilor, dispunând de o organizare social-politică mai 
adecvată împrejurărilor istorice. În cursul conviețuirii cu slavii, daco-romanii au reușit să-i asimileze și 
să dea naștere românilor.”  
                                                                  (Al.Graur, Gh.Ștefan, Dicționar de istorie veche a României) 
 
Pornind de la  aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți, pe baza sursei A, un conducător politic roman.                                                       2 puncte                     
2. Precizați, din sursa A,  o informație referitoare la ideea romanității românilor                     2 puncte                       
3.  Menționați  câte  un spațiu istoric la care se referă sursa A, respectiv  sursa B.              6 puncte 
4.  Scrieți, pe foaia de examen,  litera corespunzătoare sursei care susține rolul slavilor în etnogeneza 
românească.                                                                                                                               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. Prezentaţi două teorii referitoare la romanitatea românilor apărute în  secolele 
 XVIII – XIX.                                                                                                                                6 puncte                      
7. Menţionaţi o cauză a abordării romanității românilor în secolele XVIII-XIX.                           4 puncte 
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SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 PUNCTE) 

Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 
,,Regele [Carol Robert de Anjou, în 1330] a cuprins Severinul și fortăreața lui (…); Basarab a 

trimis, astfel la rege o solie vrednică de toată cinstea ca să-i spună regelui : ,,Fiindcă voi, rege și stăpân 
al meu, v-ați străduit în strângerea oștirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 de mărci de argint și 
vă voi lăsa în pace Severinul, cu toate ce țin de el, pe care acum cu puterea le țineți în mâinile voastre. 
Pe deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi plăti, cu credință, în tot anul. Și nu mai 
puțin voi trimite la curtea voastră pe unul din fiii mei ca să vă servească pe banii mei și pe cheltuiala 
mea, numai să vă întoarceți îndărăt în pace (…) pentru că dacă veniți și mai mult înlăuntrul țării, nu veți 
putea nicidecum șă [scăpați de pericol]”. Regele, auzind aceasta, cu mintea trufașă, a izbucnit față de 
soli cu următoarele vorbe zicându-le ,,Să spuneți așa lui Bazarad, că el e păstorul oilor mele și eu, din 
ascunzișurile sale de barbă îl voi scoate. 

Basarab a venit pe o cale cu toată oastea sa, și  calea sucită și de amândouă părțile cu râpe 
foarte înalte, închisă împrejur, și unde calea zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe locuri o 
întăriseră cu șanțuri săpate împrejur. Iar regele și toți ai săi la așa ceva într-adevăr nu s-au gândit. 
Mulțimea nenumărată a valahilor, sus pe râpi alergând din toate părțile, arunca săgeți asupra oastei 
ungurești care era în fundul căii de drum, care însă nu ar fi trebuit  numit drum, ci mai curând un fel de 
corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni ca și ostași cădeau în luptă, pentru că 
din pricina urcușului prăpăstios din cale nu se puteau sui contra valahilor, pe nici una din râpele de pe 
amândouă laturile drumului; nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind șanțurile 
săpate acolo, ci ostașii regelui erau cu totul prinși în vârșă sau mreajă”                      

 (Cronica Pictată de la Viena - Chronicon Pictum Vindobonense, 1358) 

   Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 
1.Numiți conducătorul  românilor precizat în sursa dată                                                            2 puncte                      
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.                                                                        2 puncte 
3. Menționați, din sursa dată, o acțiune diplomatică întreprinsă de Basarab și o cauză a acesteia.  
                                                                                                                                                    6 puncte 
4. Menționați, din sursă dată, două  informații  referitoare la solia trimisă de  Basarab regelui maghiar.  
                                                                                                                                                    6 puncte  
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la tactica de luptă adoptată de  
domnitorul  Țării Românești în confruntarea cu oștile maghiare, susținându-l cu două informații 
selectate din sursă.                                                                                                                   10 puncte                    
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia autonomiile locale au contribuit 
la procesul de constituire al statului medieval de la sud de Carpați. (Se punctează prezentarea unui 
fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care  exprimă cauzalitatea și concluzia).              4 puncte 
 

SUBIECTUL III                                                                                                                  (30 PUNCTE) 

Elaborați în aproximativ două pagini un eseu despre evoluția politico-instituțională a spațiului 
românesc extracarpatic între secolele al X-lea - al XIV-lea, având în vedere: 
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- enumerarea a două izvoare istorice din secolele al X-lea - al XIV-lea  și a două autonomii locale, 
menționate în aceste izvoare, din spațiul românesc extracarpatic; 
- identificarea unui stat extracarpatic și prezentarea unei acțiuni desfășurate în secolul al XIV-lea, care 
a contribuit la constituirea acestuia ca stat independent; 
- menționarea a două instituţii centrale din statele românești extracarpatice și prezentarea unei 
asemănări între acestea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la modul în care formarea și evoluția instituțiilor centrale din 
statele românești extracarpatice au asigurat stabilitatea și au contribuit la conservarea independenței și 
a identității naționale. 
 
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 spațiu precizată. 

 
 
 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. c) 

                                                                            Istorie                                                 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Varianta 2 

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: Aurelian . Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin precizare/menționare sau în enunț).  
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: ideea despre descendența romană a românilor din 
coloniștii romani transplantați în Dacia traiană, ideea stăruinței elementului roman în Dacia abandonată 
de Aurelian năvălirilor barbare 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: Dacia traiană - sursa A, Moesia- Sursa B. 
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)  
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Exemplu: Cauză: După anul 602, în urma micșorării numărului slavilor din nordul Dunării și efect: 
raportul de forțe s-a schimbat în favoarea autohtonilor, dispunând de o organizare social-politică mai 
adecvată împrejurărilor istorice etc.  
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două teorii referitoare la romanitatea românilor din motive 
politice  între secolele XVIII – XIX.                                                                                         (1px2=2p)                       
Exemple: teoria autohtoniei susținută de Școala Ardeleană, teoria imigraționistă F.I Sulzer, teoria 
roesleriană etc.  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei teorii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la teorii.                                                                                       (2px2=4p)  
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei cauze a abordării romanității românilor în perioada Evului 
Mediu. 
Exemplu: pe fondul Renașterii crește preocuparea umaniștilor de cercetare a originilor romanice ale 
poporului român; declanșarea luptei antiotomane sporește interesul european față de români 
manifestându-se în preocupările umaniștilor față de originea românilor; cronicarii români au urmărit 
reconstituirea istoriei și afirmarea latinității poporului român 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 : Carol Robert de Anjou. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIV-lea Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Severin. 
    3 puncte pentru răspunsul: Basarab a trimis, astfel la rege o solie vrednică de toată cinstea  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  propunerile făcute de 
Basarab regelui maghiar 
Exemple: eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 de mărci de argint și vă voi lăsa în pace Severinul, 
cu toate ce țin de el, pe care acum cu puterea le țineți în mâinile voastre; pe deasupra, tributul pe care-l 
datorez coroanei voastre îl voi plăti, cu credință, în tot anul. Și nu mai puțin voi trimite la curtea voastră 
pe unul din fiii mei ca să vă servească pe banii mei și pe cheltuiala mea, numai să vă întoarceți îndărăt 
în pace 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 tactica de 
luptă adoptată de  domnitorul  Țării Românești,  
     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, tactica adoptată de domnitorul Țării Românești a fost 
una defensivă. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: (…). Basarab a venit pe o cale cu toată 
oastea sa, și  calea sucită și de amândouă părțile cu râpe foarte înalte, închisă împrejur, și  și unde 
calea zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră cu șanțuri săpate împrejur etc. 
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. 
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6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: Diploma Ioaniților, lupta lui Litovoi, descălecatul lui Negru-Vodă din Făgăraș 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 2 puncte pentru menţionarea oricăror două izvoare istorice din secolele al X-lea - al XIV-lea  și a 
două autonomii locale, menționate în aceste izvoare, din spațiul românesc extracarpatic (de exemplu: 
inscripțiile de la Mircea Vodă și Murfatlar, Alexiada, Diploma Cavalerilor Ioaniți – formațiunile conduse 
de jupan Dimitrie și Gheorghe, de Tatos, Satza, Sestlav, de Litovoi, Seneslau, Ioan, Farcaș etc.) 

                                           2p x 4 = 8 puncte 
- 2 puncte pentru precizarea oricărui stat medieval din spațiul românesc extracarpatic  (de exemplu: 
Moldova, Țara Românească, Dobrogea) 
 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurate în vederea constituirii acestuia ca stat 
independent în secolul al XIV-lea (de exemplu: descălecatul lui Bogdan și respingerea atacurilor 
maghiare, lupta de la Posada, constituirea Mitropoliei Țării Românești etc.) 
   3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect. 
             1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la referitor la modul în care formarea și 
evoluția instituțiilor centrale din statele românești extracarpatice au asigurat stabilitatea și au contribuit 
la conservarea identității naționale. 
(de exemplu: Formarea statelor medievale a presupus un transfer de putere din partea conducătorilor 
locali, iar domnitorul are nevoie de instituții pentru a conduce și a asigura stabilitatea și independența. 
Presați de politica expansionistă a Ungariei catolice, românii îmbrățișează religia ortodoxă și modelul 
politic bizantin, chiar dacă uneori prin filieră slavă. 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 uti lizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 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 
 
 

Realizatori subiecte: 
Nina Nicolau, Grad I,  

Școala Gimnazială George Enescu Năvodari 
Elena Nistor, Grad I ,  

Liceul Teoretic Ovidius Constanța 
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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 scalară este:                                           (3p) 
a.viteza b.accelerația c. puterea mecanică d. forţa. 

 

2.Unitatea de măsurăîn S.I. a impulsului este:                                                                          (3p) 

a.kgm-2s-2 b.kgms-1 c.kgm-1s-2 d.kgm-1s-1 
    

3. Rezultanta forțelor ce reacționează asupra unui corp în mișcare, care poate fi considerat punct 
material, este nulă. Mişcarea acestui corp este:                                                                             (3p) 
a.rectilinie uniformă b.curbilinie accelerată c.curbilinie uniformă d.rectilinie accelerată 

 

4.Din vârful unui turn cu înălţimea h=20m, un corp este lăsat să cadă liber către sol. Dacă se 
neglijează frecările, viteza cu care corpul va atinge solul este:                                                          (3p) 
a. 10m/s b.20m/s c.40m/s d.60m/s 

 

5. Un corp are energia cinetică Ec=8J și impulsul p=1,6 Ns. Masa corpului  este:                            (3p) 
a. 1,6kg b. 0,16kg c. 1,6g d. 16g 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:(15 puncte) 
 
Pentru a menține în repaus un corp pe un plan înclinat, de unghi α=30 0 trebuie aplicată o forță minimă 
în sus de-a lungul planului înclinat F1=3,5N, iar pentru a-l trage uniform în sus de-a lungul planului 
trebuie o forță în sus de-a lungul planului F2=6,5N.  

a. Reprezentați forțele care acționează asupra corpului în cele două situații. 
b. Determinați masa corpului. 
c. Determinați coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și suprafața planului. 
d. Determinați forța de frecare la alunecare. 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
 
Un elev aflat într-o clădire, la înălțimea h=20m față de sol, aruncă vertical în sus, cu viteza v0=5m/s, un 
corp cu masa m=100g. Energia potențială gravitațională a sistemului corp-Pământ se consideră nulă la 
nivelul solului. Să se afle: 

a. Momentul de timp la care impulsul corpului se anulează 
b. Lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncării acestuia și până la 

anularea impulsului 
c. Energia potențială gravitațională în momentul în care viteza corpului are valoarea v2=15m/s 
d. Variația impulsului corpului din momentul aruncării și până la atingerea vitezei v2. 
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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 măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                             (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2.Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV =  la 322 mV =  este egal cu:                                                                                     (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Dintre transformările izoterme ale unei mase de gaz considerat ideal, reprezentate  
grafic în figura alăturată, cea care se desfăşoară la temperatura cea mai mare corespunde 
graficului: 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4            (3p) 
 
 
4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este: 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1

         
(3p) 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, energia internă a unei cantități date 
de  gaz ideal monoatomic (i=3) este: 
a. 𝑈 = 32 𝑅𝑇 b.𝑈 = 32 𝜐𝑅𝑇 c.𝑈 = 72 𝜐𝑅𝑇 d.𝑈 = 52 𝜐𝑅𝑇           (3p) 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                 (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 = azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă 

un volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Calculaţi căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Calculaţi lucrul mecanic total efectuat de heliu. 

p 

V 
1 

0 

2 
3 

4 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 
Sarcina electrică elementară e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.   
(15puncte) 
1. Unitatea de măsură în S.I.a produsului dintre rezistivitatea electrică şi intensitatea curentului electric 
este: 

a. Vm 
 

b. VA 
 

c.Vm-1 

 
d.ΩA            (3p) 

2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, pentru un fir 
conductor, este valabilă relaţia:                                                                                                     (3p) 
a.=RlS b.=RlS-1 c.=Rl-1S  d.=Rl-2S 

3. Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin 
consumator:                                                                                                                                                          
a.  ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul                                        (3p) 
b. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul 
c. ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul 
d. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. 

    
4. O baterie este alcătuită prin gruparea în serie a patru generatoare electrice identice. Tensiunea 
electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V ,iar rezistenţa interioară a acestuia r =3Ω. 
Tensiunea electromotoare şi rezistenţa interioară a bateriei au valorile:                                                            (3p) 

a. 48V, 12Ω b.12V, 3Ω c.3V, 0,75 d.48V,1,25 
5. O sursă cu t.e.m.E =12V 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:                       (3p) 
 
a.3A b.4A c.2A d.2,5A 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=58V și rezistența internă r=1,6Ω alimentează un circuit serie 
format din rezistoare cu rezistențele R1și R2  (R1˂ R2) și se înregistrează un curent cu intensitatea I1=5A. 
Dacă cele două rezistoare se leagă în paralel valoarea intensității curentului care circulă prin sursă este 
I2=14,5A. 
 Să se afle: 
a. valoarea tensiunii la bornele sursei în fiecare situație; 
b. valorile celor două rezistențe electrice; 
c. raportul intensităților electrice care străbat rezistoarele când acestea sunt legate în paralel; 
d. lungimea unui fir metalic din care este confecționată o rezistență de 4Ω, dacă firul are rezistivitatea   
ρ=10-8 Ω∙m și secțiunea S=1mm2. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=32V și rezistența internă r=2Ω alimentează două consumatoare 
cu rezistențele R1 și R2 legate în paralel. Să se afle: 

a. raportul rezistențelor R1/R2 astfel ca puterile consumate de acestea să fie egale; 
b. valorile rezistențelor R1 și R2, pentru ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie 

maximă, în condițiile de la punctul a. precum și valoarea maximă a acestei puteri; 
c. energia electrică disipată de cea de-a doua rezistență, într-un timp t=30 min; 
d. puterea sursei, dacă cele două rezistențe R1 și R2  se leagă în serie, la bornele sursei. 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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. O rază de lumină cade sub un unghi de incidență i=600 pe suprafața de separare aer-sticlă (cu indicii 

de refracție absoluți: naer=1 și nsticlă= ).Unghiul dintre raza refractată și cea reflectată are valoarea: 
a. 00 b. 600 c. 900 d. 1200                 (3p) 
 
2.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. 

 

3. O lentilă convergentă are razele suprafețelor de curbură |R1|=|R2|=4cm și indice de refracție n=1,2. 
Distanța focală a lentilei este: 
a. f= - 20cm                    b. f= 10cm                    c. f= 20cm                    d.f=80cm                 (3p) 
 
4 Raportul lungimilor de undă a două radiații luminoase care se propagă în aer este   λ1/λ2 =2. Raportul 
frecvențelor celor două radiații, 1/2, are valoarea: 
a. 0,5 b. 1 c. 2 d. 4 (3p) 
 

5. Viteza de propagare a luminii printr-o sticlă de indice de refracție n=1,5 este: 
a. 2,6.108m/s                  b. 2,33.108m/s                 c. 2,5.108m/s d. 2.108m/s (3p) 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 

 
Imaginea unui obiect printr-o lentilă subțire convergentă L1,cu distanța focală f1=30cm, se formează la 
x2 = 60cm de aceasta. Se alipește coaxial o lentilă divergentă L2 cu distanța focală f2 =-20cm. 
a. Realizați construcția grafică a imaginii obiectului prin lentila L1. 
b.Determinaţicoordonata obiectului față de lentila L1; 
c.Determinațiconvergența sistemului de lentile alipite(L1,L2); 
d. Determinați poziția și natura imaginii dată de sistemul de lentile alipite. 
 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
Un dispozitiv Young este iluminat concomitent cu două radiații monocromatice cu lungimile de undă 

nm5001 = și nm6502 = . Se măsoară valoarea interfranjei pentru prima radiație și se obține 

mmi 51 = . Să se afle: 
a. raportul dintre distanța de la planul fantelor la ecran și distanța dintre fante; 
b. distanța dintre maximul central la care are loc prima dată suprapunerea maximelor determinate 

de cele două radiații; 
c. diferența dintre frecvențele celor două radiații; 
d. poziția față de maximul central a celui mai apropiat punct care nu este iluminat. 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 punctaj 

1 c 3 p 

2 b 3 p 
3 a 3 p 
4 b 3 p 
5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 
 

Reprezentarea corectă a forțelor în cele două situații 
4p 

b Corpul este în repaus:    
mgsinα-F1-μmgcosα=0                                                              1p 
Corpul este în mișcare uniformă:  
F2-mgsinα -μmcosα=0                                                                  1p 

m=( F1 +F2)/2gsinα                                                                           1p 
m=1kg                                                                                                  1p 

4p 

c F2 -F1=2 μmgcosα                                                                      1p 
μ=( F2 -F1)/2mgcosα                                                                   2p 
μ=0,173                                                                                          1p 

4p 

d Ff= μmgcosα                                                                             2p 
Ff=1,5N                                                                                        1p 

3p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a p=0, v=0                                                                                      1p 
v=v0-gtu                                                                                                                                1p 
tu=-(v-v0)/g                                                                                  1p 
tu=0,5s                                                                                          1p 

4p 

 

b Ec=-L                                                                                        1p 
mv0

2/2+mgh=mghmax                                                                   1p 
LG=-mg(hmax-h)                                                                           1p 
hmax= h+ v0

2/2g=21,25m 
LG=-1,25J                                                                                     1p 

4p 

 

c Ec1+Ep1=Ec2+Ep2                                                                      1p 
mv0

2/2+mgh= Ep2+mv2
2/2                                                         1p 

Ep2= mv0
2/2 + mgh - mv2

2/2                                                       1p 
Ep2=10J                                                                                       1p 

4p 

 

d Δp= p2-p1                                                                                                                                    1p 
Δp= mv2-(-mv0)                                                                              1p 
Δp=2Ns                                                                                           1p 

3p 

 

Total subiectul al III – lea 15p 

 

 
 



B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ(45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item    Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==                                                                                 2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p

adiabatăQQ =23  și    )( 1212 TTCQ p −=                                                      1p  

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

0=U                                                                                                     1p   

4p 

d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 
)( 1212 TTRL −=

 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                (45puncte)                                 
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 



5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
 
C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a U1=E-I1r                                                                                        1p 
U1=50V                                                                                         1p 
U2=E-I2r                                                                                         1p 
U2=34,8V                                                                                       1p 

4p 

b Rs=(E/I1) -r                                                                                      1p 
Rp=(E/I2 ) -r                                                                                    1p 
Rezultat final R1=4Ω                                                                       1p 
R2=6Ω                                                                                             1p 

4p 

c Up=I’R1                                                                                                                                         1p 
Up=I” R2                                                                                          1p 
I’/I”=R2/R1=3/2                                                                            2p        

4p 

d R=ρl/S                                                                                             1p 
l=RS/ρ                                                                                             1p 
rezultat final l=400m                                                                            1p 

3p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a P1=U2/R1                                                                                                                                        

1p 
P2=U2/R2                                                                                                                                      1p 
P1= P2                                                                                              1p 
rezultat final R1/R2=1 sau  R1 = R2 =R                                           1p 

4p 

b Rp=r                                                                                                 1p 
Rp=R/2                                                                                            1p 
R=4Ω 
Pmax=E2/4r                                                                                       1p 
rezultat final  Pmax=128W                                                               1p 

4p 

c I=E/(r+Rp)=8A                                                                               1p 
I2=I/2                                                                                               1p 
W2=UI2t=RI2

2t                                                                                1p 
rezultat final W2=115200J                                                               1p 

4p 

d Is=E/ (2R+r)                                                                                    1p 
Psursa=EIs                                                                                                                                       1p 
rezultat final Psursa=102,4W                                                             1p 

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
D. OPTICĂ (45 puncte) 
 
Subiectul I 

Nr. item    Soluție, rezolvare punctaj 

1 c 3 p 

2 b 3 p 

3 b 3 p 

4 a 3 p 

5 d 3 p 

Total subiectul I 15p 

 
 
 



D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 

3p 

b 1𝑓1 = 1𝑥2 − 1𝑥1 ⇒ 1𝑥1 = 1𝑥2 − 1𝑓1 ;   1𝑥1 = − 160𝑐𝑚                                                  2p 

cmx 601 −=                                                                                              1p 

3p 

c 𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 = 1𝑓1 + 1𝑓2 ; 𝐶 = 130𝑐𝑚 − 120𝑐𝑚 = − 160𝑐𝑚 = 1𝑓 ⇒ 𝑓 = −60𝑐𝑚 3p 


3
51

−==
f

C                                                                                         2p 

5p 

d 1𝑓 = 1𝑥2′ − 1𝑥1 ⇒ 1𝑥2′ = 1𝑓 + 1𝑥1 ;  1𝑥2′  = − 160𝑐𝑚 − 160𝑐𝑚 = − 260𝑐𝑚 2p 

= -30cm  1p 
imagine virtuală, dreaptă și micșorată                                        1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

D.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III. a 

l

D
i

2
1

1


=


 1p 

4

1

1 10
2

==

i

l

D
                                                                                          2p    

3p 

b 
ki

l

Dk
xk ==

2max


                                                                      1p 

221122112max1max  kkikikxk kk =→=→=                                         1p 

10,13 21 == kk  1p 

cmikxk 5,611max ==                                                                              1p 

4p 

c 


 c
=  1p 

( )
Hz

ccc 14

21

12

21
21 1038,1 =

−
=−=−=





               3p 

4p 

d Cel mai apropiat punct față de maximul central care nu este iluminat pe 
ecran este punctul unde se formează primul minim.                                  2p 

2i ˃ 1i mm
i

x 5,2
2
1 ==                                                                              2p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
Propunători: 
VARIANTA 1, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ-  prof. Țipău Elena 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof. Țipău Elena 
D. OPTICĂ- prof. Avram Marian 
Coordonator: Topor Narciza Paraschiva  
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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                                                                                                            Varianta2 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2. 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 
puncte) 
1 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsura kg·m2/s2  corespunde 
mărimii fizice definite prin expresia:                                                                                       (3p) 
a.P/t b.m · v c.m · a    d.F · d                     

2. Două maşini se deplasează pe o autostradă, una spre cealaltă, cu aceeaşi viteză 108 km/h. Prima 
dintre maşini are masa m = 800 kg. Considerând un sistem de referinţă legat de a doua maşină, 
energia cinetică a primei maşini are valoarea:                                                                                 (3p) 
a.0J b187kJ c.360kJ   d.1440kJ 

3.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.S·E·l0 b.S / E·l0 c.S·E / l0 d.E /S· l0 
4.Un jucător de fotbal şutează mingea cu o viteză de 18m/s. Mingea atinge plasa porţii cu viteza de 
12m/s. Dacă viteza mingii s-a redus numai datorită rezistenţei la înaintarea prin aer şi masa mingii 
este 300g, lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă este:                                                          (3p) 
a. -27J                                b.47J   c. 20J d. -21,6J                   

5.Trei corpuri A, B şi C, de mase egale, sunt ridicate de la suprafaţa solului la aceeaşi înălţime astfel: 
corpul A pe un drum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe un semicerc. Între energiile 
potenţiale finale ale corpurilor în raport cu suprafaţa Pământului există relaţia:                               (3p) 
a. EA> EB> EC  b.EA< EB< EC c.EA = EB = EC d.EA> EB = EC 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:(15 puncte) 
 
Doi muncitori în construcţii doresc să mute un corp cu masa de 60 kg pe o suprafaţa orizontală. În acest sens 
depun un efort susţinut prin intermediul a două forţe. Primul muncitor tractează corpul prin intermediul unei 
tije înclinată la un unghi  =300 faţă de orizontală, în timp ce al doilea muncitor împinge corpul astfel încât 
forţa exercitată asupra corpului face cu direcţia mişcării unghiul β = 600.(Se cunosc: T = 400 N, F = 0,3 kN). 
a. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului; 
b. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi suprafaţa 

în condiţiile în care mişcarea este uniformă; 
c. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare în 

condiţiile punctului b; 
d. Dacă cel de al doilea muncitor renunţă la efortul său, 

determinaţi valoarea forţei ce ar trebui să o aplice primul 
muncitor pentru a deplasa corpul cu viteză constantă. 

 

III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
 

Un pescar împinge o barcă aflată iniţial în repaus cu o forţă orizontală F=200N. În barcă se află un 
prieten cu masa m=70kg și ustensilele de pescuit a căror masă însumează 5kg. Masa bărcii goale este 
de  75kg.  
a.Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă este de 80 N. Barca se deplasează orizontal, pe distanţa d = 1,6 
m, după  care acţiunea forţei F încetează. Determinaţi viteza atinsă de barcă imediat după încetarea acţiunii 
forţei F. 
b. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de pescar pe distanţa d, în situaţia descrisă la punctul a; 
c. Determinaţi distanţa parcursă de barcă până la oprire, după încetarea acţiunii forţei F, în situaţia descrisăla 
punctul a; 
d. Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă se consideră neglijabilă. Determinaţi viteza atinsă de barcă după 
ce aceasta a fost împinsă pe distanţa D = 6m. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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.Unitatea de măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                             (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2.Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV =  la 322 mV =  este egal cu:                                                                                     (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Dintre transformările izoterme ale unei mase de gaz considerat ideal, reprezentate  
grafic în figura alăturată, cea care se desfăşoară la temperatura cea mai mare corespunde 
graficului: 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4            (3p) 
 
 
4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este: 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1

         
(3p) 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, energia internă a unei cantități date 
de  gaz ideal monoatomic (i=3) este: 
a. 𝑈 = 32 𝑅𝑇 b.𝑈 = 32 𝜐𝑅𝑇 c.𝑈 = 72 𝜐𝑅𝑇 d.𝑈 = 52 𝜐𝑅𝑇           (3p) 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                 (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 = azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă 

un volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Calculaţi căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Calculaţi lucrul mecanic total efectuat de heliu. 
 

p 

V 
1 

0 

2 
3 

4 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                             Varianta2 
Sarcina electrică elementară: e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. 
(15puncte) 
1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură 
pentru tensiunea electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S.I. în forma: 

a. J m-1A-2 b. Js-1A-2 c.Js-1A -1  d.Js-3A               (3p) 
 

2. Două rezistoare având rezistenţele electrice R1 şi R2=R1 / 3 se leagă în paralel la o sursă de tensiune 
electrică având rezistenţa internă neglijabilă. Cantităţile de căldură degajate în cele două rezistoare în 
acelaşi interval de timp verifică relaţia:                                                                                                (3p) 
a. Q1 /Q2=1/ 9 b. Q1 /Q2=1/ 3 c.Q1 /Q2=3  d.Q1 /Q2=9 

 

3.Numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent 
electric cu intensitatea I =3200mA în timpul t =10min este: 
a. 12 10 -21 b.21015 c.121017 d.121021                         (3p) 
    

4. Trei surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r furnizează un 
curent de aceeaşi intensitate unui circuit exterior de rezistenţă R fie că sunt conectate în serie, fie că 
sunt conectate în paralel. Între rezistenţa circuitului exterior şi rezistenţa interioară a unei surse există 
relaţia: 

b. R =r / 2 b.R =r  c.R =r / 3 d.R =3r                   (3p) 
 

5.Un bec are la temperatura 0 0C rezistenţa electrică R0=37,5Ω. Dacă la bornele lui se aplică tensiunea 
U=60 V atunci becul consumă o putere P=30W. Considerând cunoscut coeficientul de temperatură al 
rezistivităţii filamentului α=10-3 grad-1 şi neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura, 
temperatura filamentului în regim de funcţionare este egală cu:                                                              (3p) 
a. 2600 0C b. 2500 0C c. 2400 0C d. 2200 0C 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 
Se realizează montajul a cărui schemă este redată în figura alăturată. Se 
cunosc: E1= 9 V şi E2 = 6 V, r1 = r2 = 1Ω , R1 = 19 Ω şi R2 = 9 Ω . 
Întrerupătorul K este închis. În aceste condiţii intensitatea curentului 
indicat de ampermetrul ideal (RA ≅ 0) este I1 = 0,48 A. 
a. Determinaţi tensiunea la bornele generatorului având t.e.m. E1.  
b. Determinaţi tensiunea la bornele rezistorului R2.  
c. Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului R3 .  
d. Se deschide întrerupătorul K . Determinaţi valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa electrică a 
ampermetrului (RA), pentru ca intensitatea curentului măsurat de ampermetru, în aceste condiţii, să fie 
egală cu IA = 0,3 A. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 
În circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura 
alăturată se cunosc R1 = 2 Ω , R2 = 4 Ω , R3 = 6 Ω, r = 0,6 Ω şi 
intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 are valoarea I2 = 3A. 
Determinaţi: 
a. puterea dezvoltată în rezistorul R3 ; 
b. intensitatea curentului I1 prin circuit; 
c. tensiunea electromotoare a sursei; 
d. puterea furnizată circuitului exterior. 

 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                                                                                                                       Varianta2 
 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 unui obiect real formată de o lentilă divergentă este:                                                               (3p) 
a. reală și mărită      b. reală și micșorată               c. virtuală și mărită      d. virtuală și micșorată 

2. Convergența unui sistem alipit format din trei lentile sferice subțiri, având distanțele focale: - 10 cm, 
20 cm și respectiv 40 cm este:                                                                                                                      (3p) 
  a. – 2,5m-1 b. – 0,5m-1 c.  0,5m-1 d. 2,5m-1 
3.Unitatea de măsură a interfranjei în S.I. este:                                                                                      (3p) 
a. Hz b. m-1 c.s d. m             
4. O lentilă convergentă formează pe un ecran o imagine de patru ori mai mică decât obiectul așezat 
perpendicular pe axa optică principală a lentilei. Mărimea liniară treansversală este: 
a. 𝛽 = - 4 b.𝛽 = - 

14 c.𝛽 =  
14 d.𝛽 = 4 (3p) 

5. În figura alăturată este reprezentat raportul dintre înălțimea h1 a unui obiect luminos, 
linear,plasat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile convergente și înălțimea h2 
a imaginii sale reale prin lentile, în funcție de distanța d1 dintre obiect și lentilă. 
 Distanța focală a lentilei este: 

a. 20cm                  b. 30cm                 c. 50cm d.10cm              (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 

Pe un banc optic se află un obiect luminos liniar, un ecran și o lentilă sferică subțire, convergentă, cu 
convergența 5 m-1. Notăm cu d1 distanța dintre obiect și focarul principal obiect al lentilei și cu d2 distanța 
dintre focarul principal imagine al lentilei și ecranul poziționat astfel încât să obținem imaginea clară a 
obiectului. 
a. Calculați distanța focală a lentilei. 
b. Determinați distanța dintre ecran și obiect pentru care obiectul și imaginea sa reală au aceeași 
dimensiune transversală. 
c. Demonstrați faptul că distanța focală a lentilei poate fi calculate extrăgând rădăcina pătrată din 
produsul distanțelor d1 și d2. 
d. Determinați distanța dintre ecran și lentilă dacă d1 = 25cm. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
Sursa de lumină a unui dispozitiv Young emite radiaţii cu lungimea de undă de 500 nm. Distanţa dintre 
cele două fante ale dispozitivului este a = 1 mm.  
a. Calculați distanţa la care trebuie să se afle ecranul față de planul fantelor pentru ca interfranja să fie 
de 1,5 mm atunci când dispozitivul este în aer.  
b. Considerând că ecranul de observaţie se plasează la 2 m de planul fantelor, calculaţi diferenţa de 
drum optic dintre două raze care interferă într-un punct aflat pe ecranul de observaţie la 1,2 mm de 
maximul central. 
c. Calculaţi distanţa dintre cel de al treilea minim de interferență situat de o parte a maximului central 
și maximul de ordin unu situat de cealaltă parte a maximului central. Distanța dintre planul fantelor și 
ecran este D = 2 m.  
d. Calculaţi noua valoare a interfranjei dacă întreg dispozitivul se introduce în apă și se menține 
distanța D = 2 m dintre planul fantelor și ecran. Indicele de refracție al apei este napa = 

43. 
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Proba E. d) 
FIZICĂ 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Varianta2 

• 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 punctaj 

1 d 3 p 

2 d 3 p 
3 c 3 p 
4 a 3 p 
5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 
Reprezentarea corectă a forțelor 4p 

b 0=−+ fXX FFT  1p 

 coscos += FTF f  1p 

rezultat final: NFf 496=  1p 
3p 

c 0=−−+ GFTN YY  1p 

 sinsin −+= TFgmN  1p 𝜇 = 𝐹𝑓𝑁  1p 

rezultat final =0,75                                                                                    1p 4p 
d 0=− fX FT  1p  

0=−+ GTN Y  1p 𝑇 = 𝜇⋅𝑚⋅𝑔𝑐𝑜𝑠 𝛼+𝜇⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼 1p 

rezultat final T363N                                                                                  1p 4p 
Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III.a 
rezcin LE =  1p 

( ) dFF
vm

rez

total −=


2

2

 1p 

𝑣 = √2(𝐹−𝐹𝑟𝑒𝑧)⋅𝑑𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  1p 

Rezultat final v=1,6m/s                                                                      1p 4p 
b JdFL 200cos ==   3p 3p 
c 

dF
vm

rez

total −=


−
2

2

 2p 
4p 



𝑑 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⋅𝑣22⋅𝐹𝑟𝑒𝑧  1p 

Rezultat final d=2,4m                                                                                   
1p 

d LEcin =  1p 

DF
vmtotal =


2

2
1

 1p 𝑣1 = √ 2⋅𝐹⋅𝐷𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1p 

Rezultat final v1=4m/s                                                                                1p 4p 
Total subiectul al III – lea 15 p 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ(45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item    Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==
                                                                                2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p

adiabatăQQ =23  și    )( 1212 TTCQ p −=                                                      1p  

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

0=U                                                                                                     1p   

4p 



d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 
)( 1212 TTRL −=

 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
 

 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU     (45puncte)                                  
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 c 3 p 

2 b 3 p 

3 d 3 p 

4 b 3 p 

5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
C.Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 
a 𝑈𝑏1 = 𝐸1 − 𝐼1 ∙ 𝑟1                                                                                                                            2p 𝑈𝑏1 = 8,52𝑉                                                                                                                                   1p 

3p 

b 𝑈2 = 𝑅2 ∙ 𝐼2                                                                                                                                    1p 𝐸1 = 𝐼1 ∙ (𝑅1 + 𝑟1) − 𝐼3 ∙ 𝑅3                                                                                                          1p 𝐸2 = 𝐼2 ∙ (𝑅2 + 𝑟2) + 𝐼3 ∙ 𝑅3                                                                                                         1p 𝐼1 + 𝐼3 = 𝐼2                                                                                                                                    1p 𝑈2 = 4,86𝑉                                                                                                                                   1p 

5p 

c 𝐼3 = 0,06 𝐴                                                                                                                                    1p 𝐼2 = 0,54 𝐴                                                                                                                                    1p 𝑅3 = 9Ω                                                                                                                                         1p 

3p 

d 𝐸1 + 𝐸2 = 𝐼𝐴 ∙ (𝑅1 + 𝑟1 + 𝑅𝐴 + 𝑅2 + 𝑟2)                                                                                      2p 𝑅𝐴 = 𝐸1+𝐸2𝐼𝐴 − (𝑅1 + 𝑟1 + 𝑅2 + 𝑟2)                                                                                                 1p                      𝑅𝐴 = 20Ω                                                                                                                                       1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
 
C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a U2 =I2 ∙R2                                                                                                                                                       1p 
P3=  U2

2 / R3                                                                                                2p 
rezultat final: P3=24 W                                                                             1p 

4p 

b I1 = I2+  I3                                                                                                                   1p     

I2 = U2/R3                                                                                                                                            1p 
rezultat final: I1 = 5 A                                                                                1p 

3p 

c Pentru:  
I1 = E/(Re +r)                                                                                                 1p 

                                                                                2p    
E= I1 ∙(Re +r )                                                                                                1p 
rezultat final: E= 25V                                                                                1p 

5p 

d P=I12 ∙Re                                                                                                      2p 
P= 110W                                                                                                 1p 

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
 

 

D. OPTICĂ(45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
1 d 3 p 
2 a 3 p 
3 d 3 p 
4 b 3 p 
5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 



D. Subiectul al II – lea 
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓 = 1𝐶                                                                                                                                              1p 𝑓 = 20𝑐𝑚                                                                                                                                      1p 

3p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                                                         1p 𝑦2𝑦1 = 𝑥2𝑥1 = −1                                                                                                                                 1p 𝐷 = −𝑥1 + 𝑥2                                                                                                                               1p 𝐷 = 80 𝑐𝑚                                                                                                                                   1p 

4p 

c Din asemănarea triunghiurilor: 𝑦2𝑦1 = 𝑓𝑑1                                                                                                                                             1p 𝑦2𝑦1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓𝑑1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                             1p 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                   1p                                                                                                                           

4p 

d 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                  1p 𝑑2 = 𝑓2𝑑1                                                                                                                                          1p 𝐷 = 2𝑓 + 𝑑1 + 𝑑2                                                                                                                        1p  𝐷 = 81𝑐𝑚                                                                                                                                    1p  

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
D. Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 
a 𝑖 = 𝜆∙𝐷0𝑎                                                                                                                                                                  1p 𝐷0 = 𝑖∙𝑎𝜆                                                                                                                                           1p 𝐷0 = 3𝑚                                                                              1p 

3p 

b δ = 𝑎𝑥𝐷                                                                                                                   3p δ = 0,6 ∙ 10−6 𝑚                                           1p 

4p 

c 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 5𝜆𝐷2𝑎                               1p 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜆𝐷𝑎                                 1p Δ𝑥 = 7𝜆𝐷2𝑎                                  1p Δ𝑥 = 3,5 𝑚𝑚                        1p 

4p 

d 𝑖𝑎𝑝ă =  𝜆𝑎𝑝ă𝐷𝑎                                                                                                                                                  1p 𝜆𝑎𝑝ă = 𝜆/𝑛𝑎𝑝ă                                                                                                                             2p 𝑖𝑎𝑝ă = 0,75 𝑚𝑚                                                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 
 
 
 
Propunători: 
VARIANTA 2, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ-  prof. Avram Marian 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- Subiectul I, III prof. Avram 
Marian, Subiectul II- prof. Nasurla Ilhan 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: Topor Narciza Paraschiva  
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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                                                                                                            Varianta3 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2. 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 
puncte) 
1 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsura kg·m2/s2  corespunde 
mărimii fizice definite prin expresia:                                                                                       (3p) 
a.P/t b.m · v c.m · a    d.F · d                     

2. Două maşini se deplasează pe o autostradă, una spre cealaltă, cu aceeaşi viteză 108 km/h. Prima 
dintre maşini are masa m = 800 kg. Considerând un sistem de referinţă legat de a doua maşină, 
energia cinetică a primei maşini are valoarea:                                                                                 (3p) 
a.0J b187kJ c.360kJ   d.1440kJ 

3.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.S·E·l0 b.S / E·l0 c.S·E / l0 d.E /S· l0 
4.Un jucător de fotbal şutează mingea cu o viteză de 18m/s. Mingea atinge plasa porţii cu viteza de 
12m/s. Dacă viteza mingii s-a redus numai datorită rezistenţei la înaintarea prin aer şi masa mingii 
este 300g, lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă este:                                                          (3p) 
a. -27J                                b.47J   c. 20J d. -21,6J                   

5.Trei corpuri A, B şi C, de mase egale, sunt ridicate de la suprafaţa solului la aceeaşi înălţime astfel: 
corpul A pe un drum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe un semicerc. Între energiile 
potenţiale finale ale corpurilor în raport cu suprafaţa Pământului există relaţia:                               (3p) 
a. EA> EB> EC  b.EA< EB< EC c.EA = EB = EC d.EA> EB = EC 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:(15 puncte) 
 
Doi muncitori în construcţii doresc să mute un corp cu masa de 60 kg pe o suprafaţa orizontală. În acest sens 
depun un efort susţinut prin intermediul a două forţe. Primul muncitor tractează corpul prin intermediul unei 
tije înclinată la un unghi  =300 faţă de orizontală, în timp ce al doilea muncitor împinge corpul astfel încât 
forţa exercitată asupra corpului face cu direcţia mişcării unghiul β = 600.(Se cunosc: T = 400 N, F = 0,3 kN). 
e. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului; 
f. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi suprafaţa 

în condiţiile în care mişcarea este uniformă; 
g. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare în 

condiţiile punctului b; 
h. Dacă cel de al doilea muncitor renunţă la efortul său, 

determinaţi valoarea forţei ce ar trebui să o aplice primul 
muncitor pentru a deplasa corpul cu viteză constantă. 

 

III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
 

Un pescar împinge o barcă aflată iniţial în repaus cu o forţă orizontală F=200N. În barcă se află un 
prieten cu masa m=70kg și ustensilele de pescuit a căror masă însumează 5kg. Masa bărcii goale este 
de  75kg.  
a.Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă este de 80 N. Barca se deplasează orizontal, pe distanţa d = 1,6 
m, după  care acţiunea forţei F încetează. Determinaţi viteza atinsă de barcă imediat după încetarea acţiunii 
forţei F. 
b. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de pescar pe distanţa d, în situaţia descrisă la punctul a; 
c. Determinaţi distanţa parcursă de barcă până la oprire, după încetarea acţiunii forţei F, în situaţia descrisăla 
punctul a; 
d. Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă se consideră neglijabilă. Determinaţi viteza atinsă de barcă după 
ce aceasta a fost împinsă pe distanţa D = 6m. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                             (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2.Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV =  la 322 mV =  este egal cu:                                                                                     (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Dintre transformările izoterme ale unei mase de gaz considerat ideal, reprezentate  
grafic în figura alăturată, cea care se desfăşoară la temperatura cea mai mare corespunde 
graficului: 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4            (3p) 
 
 
4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este: 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1

         
(3p) 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, energia internă a unei cantități date 
de  gaz ideal monoatomic (i=3) este: 
a. 𝑈 = 32 𝑅𝑇 b.𝑈 = 32 𝜐𝑅𝑇 c.𝑈 = 72 𝜐𝑅𝑇 d.𝑈 = 52 𝜐𝑅𝑇           (3p) 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                 (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 = azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă 

un volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Calculaţi căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Calculaţi lucrul mecanic total efectuat de heliu. 
 

p 

V 
1 

0 

2 
3 

4 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                             Varianta3 
Sarcina electrică elementară: e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. 
(15puncte) 
1. Unitatea de măsură în S.I.a produsului dintre rezistivitatea electrică şi intensitatea curentului electric 
este: 

a. Vm 
 

b. VA 
 

c.Vm-1 

 
d.ΩA               (3p) 

2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, pentru un fir 
conductor, este valabilă relaţia:                                                                                                     (3p) 

a.=RlS b.=RlS-1 c.=Rl-1S  d.=Rl-2S 
3. Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin 
consumator:                                                                                                                                                          
a.  ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul                                        (3p) 
b. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul 
c. ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul 
d. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. 

    
4. O baterie este alcătuită prin gruparea în serie a patru generatoare electrice identice. Tensiunea 
electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V ,iar rezistenţa interioară a acestuia r =3Ω. 
Tensiunea electromotoare şi rezistenţa interioară a bateriei au valorile:                                                            (3p) 

c. 48V, 12Ω b.12V, 3Ω c.3V, 0,75 d.48V,1,25 
5. O sursă cu t.e.m.E =12V 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:                       (3p) 
 
a.3A b.4A c.2A d.2,5A 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                    (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=58V și rezistența internă r=1,6Ω alimentează un circuit serie 
format din rezistoare cu rezistențele R1și R2  (R1˂ R2) și se înregistrează un curent cu intensitatea I1=5A. 
Dacă cele două rezistoare se leagă în paralel valoarea intensității curentului care circulă prin sursă este 
I2=14,5A. 
 Să se afle: 
a. valoarea tensiunii la bornele sursei în fiecare situație; 
b. valorile celor două rezistențe electrice; 
c. raportul intensităților electrice care străbat rezistoarele când acestea sunt legate în paralel; 
d. lungimea unui fir metalic din care este confecționată o rezistență de 4Ω, dacă firul are rezistivitatea   
ρ=10-8 Ω∙m și secțiunea S=1mm2. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=32V și rezistența internă r=2Ω alimentează două consumatoare 
cu rezistențele R1 și R2 legate în paralel. Să se afle: 

a. raportul rezistențelor R1/R2 astfel ca puterile consumate de acestea să fie egale; 
b. valorile rezistențelor R1 și R2, pentru ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie 

maximă, în condițiile de la punctul a. precum și valoarea maximă a acestei puteri; 
c. energia electrică disipată de cea de-a doua rezistență, într-un timp t=30 min; 
d. puterea sursei, dacă cele două rezistențe R1 și R2  se leagă în serie, la bornele sursei. 

 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
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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                                                                                                                       Varianta3 
 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 unui obiect real formată de o lentilă divergentă este:                                                               (3p) 
a. reală și mărită      b. reală și micșorată               c. virtuală și mărită      d. virtuală și micșorată 

2. Convergența unui sistem alipit format din trei lentile sferice subțiri, având distanțele focale: - 10 cm, 
20 cm și respectiv 40 cm este:                                                                                                                      (3p) 
  a. – 2,5m-1 b. – 0,5m-1 c.  0,5m-1 d. 2,5m-1 
3.Unitatea de măsură a interfranjei în S.I. este:                                                                                      (3p) 
a. Hz b. m-1 c.s d. m             
4. O lentilă convergentă formează pe un ecran o imagine de patru ori mai mică decât obiectul așezat 
perpendicular pe axa optică principală a lentilei. Mărimea liniară treansversală este: 
a. 𝛽 = - 4 b.𝛽 = - 

14 c.𝛽 =  
14 d.𝛽 = 4 (3p) 

5. În figura alăturată este reprezentat raportul dintre înălțimea h1 a unui obiect luminos, 
linear,plasat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile convergente și înălțimea h2 
a imaginii sale reale prin lentile, în funcție de distanța d1 dintre obiect și lentilă. 
 Distanța focală a lentilei este: 

a. 20cm                  b. 30cm                 c. 50cm d.10cm              (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 

Pe un banc optic se află un obiect luminos liniar, un ecran și o lentilă sferică subțire, convergentă, cu 
convergența 5 m-1. Notăm cu d1 distanța dintre obiect și focarul principal obiect al lentilei și cu d2 distanța 
dintre focarul principal imagine al lentilei și ecranul poziționat astfel încât să obținem imaginea clară a 
obiectului. 
a. Calculați distanța focală a lentilei. 
b. Determinați distanța dintre ecran și obiect pentru care obiectul și imaginea sa reală au aceeași 
dimensiune transversală. 
c. Demonstrați faptul că distanța focală a lentilei poate fi calculate extrăgând rădăcina pătrată din 
produsul distanțelor d1 și d2. 
d. Determinați distanța dintre ecran și lentilă dacă d1 = 25cm. 
 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
Sursa de lumină a unui dispozitiv Young emite radiaţii cu lungimea de undă de 500 nm. Distanţa dintre 
cele două fante ale dispozitivului este a = 1 mm.  
a. Calculați distanţa la care trebuie să se afle ecranul față de planul fantelor pentru ca interfranja să fie 
de 1,5 mm atunci când dispozitivul este în aer.  
b. Considerând că ecranul de observaţie se plasează la 2 m de planul fantelor, calculaţi diferenţa de 
drum optic dintre două raze care interferă într-un punct aflat pe ecranul de observaţie la 1,2 mm de 
maximul central. 
c. Calculaţi distanţa dintre cel de al treilea minim de interferență situat de o parte a maximului central 
și maximul de ordin unu situat de cealaltă parte a maximului central. Distanța dintre planul fantelor și 
ecran este D = 2 m.  
d. Calculaţi noua valoare a interfranjei dacă întreg dispozitivul se introduce în apă și se menține 
distanța D = 2 m dintre planul fantelor și ecran. Indicele de refracție al apei este napa = 

43. 
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Proba E. d) 
FIZICĂ 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Varianta3 

• 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 punctaj 

1 d 3 p 

2 d 3 p 
3 c 3 p 
4 a 3 p 
5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 
Reprezentarea corectă a forțelor 4p 

b 0=−+ fXX FFT  1p 

 coscos += FTF f  1p 

rezultat final: NFf 496=  1p 
3p 

c 0=−−+ GFTN YY  1p 

 sinsin −+= TFgmN  1p 𝜇 = 𝐹𝑓𝑁  1p 

rezultat final =0,75                                                                                    1p 4p 
d 0=− fX FT  1p  

0=−+ GTN Y  1p 𝑇 = 𝜇⋅𝑚⋅𝑔𝑐𝑜𝑠 𝛼+𝜇⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼 1p 

rezultat final T363N                                                                                  1p 4p 
Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III.a 
rezcin LE =  1p 

( ) dFF
vm

rez

total −=


2

2

 1p 

𝑣 = √2(𝐹−𝐹𝑟𝑒𝑧)⋅𝑑𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  1p 

Rezultat final v=1,6m/s                                                                      1p 4p 
b JdFL 200cos ==   3p 3p 
c 

dF
vm

rez

total −=


−
2

2

 2p 
4p 



𝑑 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⋅𝑣22⋅𝐹𝑟𝑒𝑧  1p 

Rezultat final d=2,4m                                                                                   
1p 

d LEcin =  1p 

DF
vmtotal =


2

2
1

 1p 𝑣1 = √ 2⋅𝐹⋅𝐷𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1p 

Rezultat final v1=4m/s                                                                                1p 4p 
Total subiectul al III – lea 15 p 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ(45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item    Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==
                                                                                2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p

adiabatăQQ =23  și    )( 1212 TTCQ p −=                                                      1p  

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

0=U                                                                                                     1p   

4p 



d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 
)( 1212 TTRL −=

 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
 

 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU     (45puncte)                                  
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
 
C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a U1=E-I1r                                                                                        1p 
U1=50V                                                                                         1p 
U2=E-I2r                                                                                         1p 
U2=34,8V                                                                                       1p 

4p 

b Rs=(E/I1) -r                                                                                      1p 
Rp=(E/I2 ) -r                                                                                    1p 
Rezultat final R1=4Ω                                                                       1p 
R2=6Ω                                                                                             1p 

4p 

c Up=I’R1                                                                                                                                         1p 
Up=I” R2                                                                                          1p 
I’/I”=R2/R1=3/2                                                                            2p        

4p 

d R=ρl/S                                                                                             1p 
l=RS/ρ                                                                                             1p 
rezultat final l=400m                                                                            1p 

3p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a P1=U2/R1                                                                                                                                        

1p 
P2=U2/R2                                                                                                                                      1p 
P1= P2                                                                                              1p 
rezultat final R1/R2=1 sau  R1 = R2 =R                                           1p 

4p 

b Rp=r                                                                                                 1p 
Rp=R/2                                                                                            1p 
R=4Ω 
Pmax=E2/4r                                                                                       1p 
rezultat final  Pmax=128W                                                               1p 

4p 

c I=E/(r+Rp)=8A                                                                               1p 
I2=I/2                                                                                               1p 
W2=UI2t=RI2

2t                                                                                1p 
rezultat final W2=115200J                                                               1p 

4p 

d Is=E/ (2R+r)                                                                                    1p 
Psursa=EIs                                                                                                                                       1p 
rezultat final Psursa=102,4W                                                             1p 

3p 



Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 

D. OPTICĂ   (45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
1 d 3 p 
2 a 3 p 
3 d 3 p 
4 b 3 p 
5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 
D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓 = 1𝐶                                                                                                                                              1p 𝑓 = 20𝑐𝑚                                                                                                                                      1p 

3p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                                                         1p 𝑦2𝑦1 = 𝑥2𝑥1 = −1                                                                                                                                 1p 𝐷 = −𝑥1 + 𝑥2                                                                                                                               1p 𝐷 = 80 𝑐𝑚                                                                                                                                   1p 

4p 

c Din asemănarea triunghiurilor: 𝑦2𝑦1 = 𝑓𝑑1                                                                                                                                             1p 𝑦2𝑦1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓𝑑1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                             1p 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                   1p                                                                                                                           

4p 

d 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                  1p 𝑑2 = 𝑓2𝑑1                                                                                                                                          1p 𝐷 = 2𝑓 + 𝑑1 + 𝑑2                                                                                                                        1p  𝐷 = 81𝑐𝑚                                                                                                                                    1p  

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
D. Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 
a 𝑖 = 𝜆∙𝐷0𝑎                                                                                                                                                                  1p 𝐷0 = 𝑖∙𝑎𝜆                                                                                                                                           1p 𝐷0 = 3𝑚                                                                              1p 

3p 

b δ = 𝑎𝑥𝐷                                                                                                                   3p δ = 0,6 ∙ 10−6 𝑚                                           1p 

4p 

c 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 5𝜆𝐷2𝑎                               1p 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜆𝐷𝑎                                 1p Δ𝑥 = 7𝜆𝐷2𝑎                                  1p Δ𝑥 = 3,5 𝑚𝑚                        1p 

4p 

d 𝑖𝑎𝑝ă =  𝜆𝑎𝑝ă𝐷𝑎                                                                                                                                                  1p 𝜆𝑎𝑝ă = 𝜆/𝑛𝑎𝑝ă                                                                                                                             2p 𝑖𝑎𝑝ă = 0,75 𝑚𝑚                                                                                                                          1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 
 
 
 
Propunători: 
VARIANTA 3, Filiera teoretică – Profilul real, Filiera vocaţională – Profilul militar 
 

A. MECANICĂ-  prof. Avram Marian 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof. Țipău Elena 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: Topor Narciza Paraschiva  
 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană- Examenul de bacalaureat național, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şiprotecţia 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.Dintre mărimile fizice de mai jos, mărime fizică scalară este:                                                                (3p) 
a.viteza b.accelerația c. puterea mecanică d.forţa. 

 

2.Unitatea de măsurăîn S.I. a forței este:                                                                                            (3p) 

a.kgm-2s-2 b.kgms-2 c.kgm-1s-2 d.kgm-1s-1 
    

3.Rezultanta forțelor ca reacționează asupra unui corp, care poate fi considerat punct 
material,este nulă. Mişcarea acestui corp este:                                                                              (3p) 
a.rectilinie uniformă b.curbilinie accelerată c.curbilinie uniformă d.rectilinie accelerată 

 

4.Din vârful unui turn cu înălţimea h=20m, un corp este lăsat să cadă liber către sol. Dacă se 
neglijează frecările, viteza cu care corpul va atinge solul este:                                                         (3p) 
a. 10m/s b.20m/s c.40m/s d.60m/s 

 

5. Un corp cu viteza de 10m/s are energia cinetică Ec=8J. Masa corpului  este:                              (3p) 
a. 1,6kg b. 0,16kg c. 1,6g d. 16g 

 
II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 

 
Pentru a menține în repaus un corp cu masa m=1kg pe un plan înclinat, de unghi α=30 0 trebuie aplicată 
o forță minimă în sus de-a lungul planului înclinat F=3,5N. Rezolvați cerințele următoare: 

a. reprezentați forțele care acționează asupra corpului; 
b. calculați reacțiunea normală; 
c. calculați forța de frecare la alunecare; 
d. calculați coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și suprafața planului. 

 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                (15 puncte) 
 
Un elev aflat într-o clădire, la înălțimea h=20m față de sol, aruncă vertical în sus, cu viteza v0=10m/s, 
un corp cu masa m=100g. Energia potențială gravitațională a sistemului corp-Pământ se consideră nulă 
la nivelul solului. Să se afle: 

a. energia mecanică la momentul inițial; 
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncării acestuia și până când 

corpul atinge solul; 
c. energia potențială gravitațională în momentul în care energia potențială este egală cu energia 

cinetică; 
d. viteza cu care corpul atinge solul. 

 
 
 
 
 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şiprotecţia 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 data 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 măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                                     (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2. Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV = la 322 mV =  este egal cu:                                                                                              (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Pentru un sistem termodinamic cu înveliș adiabatic:                                                                     (3p) 
a. schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior este nul. 
b. nu are loc modificarea energiei interne. 
c. variația energiei interne este nulă. 
d. schimbul de căldură între sistem și mediul exterior este nul. 
 

4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este:                                     (3p) 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1
 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, relația corectă pentru variația 
energiei interne a unei cantități date de  gaz ideal supusă unui proces termodinamic  este:                      (3p) 
a.𝑼 = 𝑸 + 𝑳 b.𝑼 = 𝑸 − 𝑳 c.𝑼 = 𝑳 − 𝑸 d.𝑼 = 𝑸/𝑳 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 =  azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă un 

volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Determinați căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Determinați lucrul mecanic total efectuat de heliu. 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şiprotecţia 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 
Sarcina electrică elementară e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. 
(15puncte) 
 

1. Unitatea de măsură în S.I.a produsului dintre rezistivitatea electric şi intensitatea curentului electric 
este: 

a. Vm 
 

b. VA 
 

c.Vm-1 

 
d.ΩA                (3p) 

2.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, pentru un fir 
conductor, este valabilă relaţia:                                                                                                         (3p) 
a.=RlS b.=RlS-1 c.=Rl-1S  d.=Rl-2S 

3.Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin 
consumator:                                                                                                                                                          
a.  ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul                                         (3p) 
b. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul 
c. ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul 
d. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. 
    

4.O baterie este alcătuită prin gruparea în serie a patru generatoare electrice identice. Tensiunea 
electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V ,iar rezistenţa interioară a acestuia r =3Ω. 
Tensiunea electromotoare şi rezistenţa interioară a bateriei au valorile:                                                            (3p) 

d. 48V, 12Ω b.12V, 3Ω c.3V, 0,75 d.48V,1,25 
5. O sursă cu t.e.m.E =12V poate furniza circuitului exterior o putere maximă de 12W. Dacă se 
scurtcircuitează bornele sursei prin intermediul unui conductor de rezistenţă electric neglijabilă, valoarea 
intensităţii curentului electric prin sursă (curentul electric de scurtcircuit) devine:                                  (3p) 
 
a.3A b.4A c.2A d.2,5A 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 

 
La bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E=24V și cu rezistența internă r=2Ω se leagă un 
rezistor cu R=8 Ω. Să se afle: 
a.intensitatea curentului electric prin circuit; 
b.tensiunea electrică la bornele sursei; 
c.valoarea intensității curentului electric la scurtcircuit; 
d.secțiunea firului din care este confecționată rezistența, dacă lungimea ei este l =48m și rezistivitatea 
materialului este ρ=10-7Ωm. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=60V și rezistența internă r=3Ω debitează în circuitul exterior 
un curent electric cu intensitatea I=5A. Să se afle: 
a.rezistența circuitului exterior; 
b.puterea consumată de rezistență; 
c.rezistența circuitului exterior pentru ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie maximă, 
precum și valoarea puterii maxime; 
d.energia electric disipată de rezistență, într-un timp t=30 min, în condițiile problemei (de la punctul a). 

 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureatnațional, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şiprotecţia 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. O rază de lumină cade sub un unghi de incidență i=600 pe suprafața de separare aer-sticlă (cu indicii 

de refracție absoluți: naer=1 și nsticlă= ).Unghiul dintre raza refractată și cea reflectată are valoarea: 
a. 00 b. 600 c. 900 d. 1200                 (3p) 
 
2.Imaginea virtual 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. 

 

3. O lentilă convergentă are razele suprafețelor de curbură |R1|=|R2|=4cm și indice de refracție n=1,2. 
Distanța focală a lentilei este: 
a. f= - 20cm                    b. f= 10cm                    c. f= 20cm        d. f= 80cm               (3p) 

4. O rază de lumina 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) 

 

5. Viteza de propagare a luminii printr-o sticlă de indice de refracție n=1,5 este: 
a. 2,6.108m/s                  b. 2,33.108m/s                 c. 2,5.108m/s d. 2.108m/s   (3p) 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 

 
Imaginea unui obiect printr-o lentilă subțire convergentă L1,cu distanța focală f1=30cm, se formează la 
x2 = 60cm de aceasta. Se alipește coaxial o lentilă divergentă L2 cu distanța focală f2 =-20cm. 
a. Realizați construcția grafică a imaginii obiectului prin lentila L1. 
b.Determinaţi coordonata obiectului față de lentila L1; 
c.Determinați convergența sistemului de lentile alipite(L1,L2); 
d. Determinați poziția și natura imaginii dată de sistemul de lentile alipite. 
 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
Un obiect cu înălțimea de 5 cm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentil 
convergente subțiri având distanța focală f = 25cm. Imaginea obținută pe un ecran are înălțimea de cinci 
ori mai mare decât obiectul. Realizați următoarele cerințe: 
a.determinați convergența lentilei; 
b.determinați distanța la care este așezat obiectul față de lentilă; 
c.calculați distanța de la obiect la imaginea format; 
d.realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, în 
situația descrisă de problemă. 
 
 

 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 punctaj 

1 c 3 p 

2 b 3 p 
3 a 3 p 
4 b 3 p 
5 b 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 
 

Reprezentarea corectă a forțelor în cele două situații 
4p 

b N= mgcosα                                                                                              2p 
N=8,65N                                                                                                    1p 

3p 

c Corpul este în repaus:    
Gt = mgsinα                                                                                                       1p 
mgsinα-F1- Ff =0                                                                        1p 

Ff =  mgsinα-F1                                                                                                1p        
 Ff =1,5N1p 

4p 

d Ff  =μN                                                                                             1p 
μ= Ff /N                                                                                             1p 
μ= Ff /mgcos α                                                                               1p                         
μ=0,17                                                                               1p                                       

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a E0=Ec0+Ep0                                                                                                                            1p 

Ec0 =mv0
2/2                                                                                  1p 

Ep0=mgh                                                                                        1p 
E0=25J                                                                                          1p 

4p 

 

b LG=-mg(hmax-h) + mghmax 
LG=mgh                                                                                        2p 
LG=20J                                                                                          1p 

3p 

 

c Ec0+Ep0=Ec1+Ep1                                                                            1p 
mv0

2/2+mgh= 2 Ep1   1p 
Ep1= (mv0

2/2+mgh)/2                                                                      1p 
Ep2=12,5J                                                                                         1p 

4p 

 

d Ec0+Ep0=Ec2                                                                                    1p 
mv0

2/2+mgh= mv2
2/2                                                                  1p                                                     𝑣22 = 2𝐸0𝑚                                                                                       1p 

v2=22,23m/s                                                                                    1p 

4p 

 

Total subiectul al III – lea 15p 

 

 



 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ  (45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==
                                                                                2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p𝑄23 = 𝑄𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡ă = 0 și    )( 1212 TTCQ p −=                                          1p      

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

0=U                                                                                                     1p   

4p 

d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 
)( 1212 TTRL −=

 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
 

  
 
 



C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                         (45 puncte)                             
Nr. item    Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
 
C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a I=E/(R+r)                                                                                        2p 
I=2,4A                                                                                             2p 

4p 

b I=U/R                                                                                              1p 
U=RI                                                                                               2p 
Rezultat  U1=19,2V                                                                         1p 

4p 

c Isc=E/r                                                                                                       2p 
rezultatIsc=12A                                                                                         1p 

3p 

d R=ρ l/S                                                                                            1p 

S= ρ l /R                                                                                          2p 

S=0,6mm2                                                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a I=E/(r+R)                                                                                        1p 
R=(E/I)-r                                                                                         2p    
rezultat R=9 Ω                                                                                 1p 

4p 

b P=UI                                                                                               1p 
P=RI2                                                                                                         1p 
rezultatfinal  P=225W                                                                    1p 

3p 

c R=r                                                                                                  1p 
R=3Ω                                                                                               1p 
Pmax=E2/4r                                                                                       1p 
rezultatfinal  Pmax=300W                                                               1p 

4p 

d W=RI2t                                                                                           3p 

W2=405000J                                                                                    1p 
4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
 
D. OPTICĂ(45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

1 c 3 p 

2 b 3 p 

3 b 3 p 

4 a 3 p 

5 d 3 p 

Total subiectul I 15p 

 
 
 
 
 
 



D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 

3p 

b 1𝑓1 = 1𝑥2 − 1𝑥1 ⇒ 1𝑥1 = 1𝑥2 − 1𝑓1 ;   1𝑥1 = − 160𝑐𝑚                                                 2p 

cmx 601 −=                                                                                              1p 

3p 

c 𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 = 1𝑓1 + 1𝑓2 ; 𝐶 = 130𝑐𝑚 − 120𝑐𝑚 = − 160𝑐𝑚 = 1𝑓 ⇒ 𝑓 = −60𝑐𝑚 3p 


3
51

−==
f

C                                                                                            

2p 

5p 

d 1𝑓 = 1𝑥2′ − 1𝑥1 ⇒ 1𝑥2′ = 1𝑓 + 1𝑥1 ;  1𝑥2′  = − 160𝑐𝑚 − 160𝑐𝑚 = − 260𝑐𝑚 2p 

= -30cm  1p 
imagine virtuală, dreaptă și micșorată                                         
1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

 
D.Subiectul al III – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

III.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 III – lea 15p 

 

 
 
 
Propunători: 

VARIANTA 1 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului 
A. MECANICĂ prof. Țipău Elena; 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian  
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- Țipău Elena;; 
D. OPTICĂ- prof. Avram Marian 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva. 
 

 

 

 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                                                                                                            Varianta2 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2. 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 

puncte) 
1 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsura kg·m2/s2  corespunde 
mărimii fizice definite prin expresia:                                                                                            (3p) 
a.P/t b.m · v c.m · a    d.F · d                     

2. Două maşini se deplasează pe o autostradă, una spre cealaltă, cu aceeaşi viteză 108 km/h. Prima 
dintre maşini are masa m = 800 kg. Considerând un sistem de referinţă legat de a doua maşină, 
energia cinetică a primei maşini are valoarea:                                                                          (3p) 
a.0J b187kJ c.360kJ   d.1440kJ 
    

3.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.S·E·l0 b.S / E·l0 c.S·E / l0 d.E /S· l0 
4.Un jucător de fotbal şutează mingea cu o viteză de 18m/s. Mingea atinge plasa porţii cu viteza de 
12m/s.Dacă viteza mingii s-a redus numai datorită rezistenţei la înaintarea prin aer şi masa mingii este 
300g, lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă este:                                                         (3p) 
a. -27J                                b.47J   c. 20J d. -21,6J                   

5.Trei corpuri A, B şi C, de mase egale, sunt ridicate de la suprafaţa solului la aceeaşi înălţime astfel: 
corpul A pe un drum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe un semicerc. Între energiile 
potenţiale finale ale corpurilor în raport cu suprafaţa Pământului există relaţia:                              (3p) 
a. EA> EB> EC  b.EA< EB< EC c.EA = EB = EC d.EA> EB = EC 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                               (15 puncte) 
 
Doi muncitori în construcţii doresc să mute un corp cu masa de 60 kg pe o suprafaţa orizontală. În acest sens 
depun un efort susţinut prin intermediul a două forţe. Primul muncitor tractează corpul prin intermediul unei 
tije înclinată la un unghi  =300 faţă de orizontală, în timp ce al doilea muncitor împinge corpul astfel încât 
forţa exercitată asupra corpului face cu direcţia mişcării unghiul β = 600.(Se cunosc: T = 400 N, F = 0,3 kN). 
a. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului; 
b. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi suprafaţa în condiţiile în care mişcarea este uniformă; 
c. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare în condiţiile 

punctului b; 
d. Dacă cel de al doilea muncitor renunţă la efortul său, determinaţi valoarea 

forţei ce ar trebui aplicată,singur, de primul muncitor pentru a deplasa 
corpul cu viteză constantă 

 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                   (15 puncte) 
 

Un pescar împinge o barcă aflată iniţial în repaus cu o forţă orizontală de valoare F =200 N. În barcă se 
află un prieten cu masa m=70kg și ustensilele de pescuit a căror masă însumează 5kg. Masa bărcii 
goale este de 75kg. 
a.Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă este de 80 N. Barca se deplasează orizontal, pe distanţa d = 
1,6m, după  care acţiunea forţei F încetează. Determinaţi viteza atinsă de barcă imediat după încetarea 
acţiunii forţei F. 
b. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de pescar pe distanţa d, în situaţia descrisă la punctul a; 
c. Determinaţi distanţa parcursă de barcă până la oprire, după încetarea acţiunii forţei F, în situaţia descrisăla 
punctul a; 
d. Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă se consideră neglijabilă. Determinaţi viteza atinsă de barcă după 
ce aceasta a fost împinsă pe distanţa D = 6m. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                                     (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2. Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV = la 322 mV =  este egal cu:                                                                                              (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Pentru un sistem termodinamic cu înveliș adiabatic:                                                                     (3p) 
a. schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior este nul. 
b. nu are loc modificarea energiei interne. 
c. variația energiei interne este nulă. 
d. schimbul de căldură între sistem și mediul exterior este nul. 
 

4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este:                                     (3p) 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1
 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, relația corectă pentru variația 
energiei interne a unei cantități date de  gaz ideal supusă unui proces termodinamic  este:                      (3p) 
a.𝑼 = 𝑸 + 𝑳 b.𝑼 = 𝑸 − 𝑳 c.𝑼 = 𝑳 − 𝑸 d.𝑼 = 𝑸/𝑳 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 =  azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă un 

volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Determinați căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Determinați lucrul mecanic total efectuat de heliu. 
 
 
 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                            Varianta2 
Sarcina electrică elementară e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.   
(15puncte) 
 

1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură 
pentru tensiunea electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S.I. în forma: 

a. J m-1A-2 b. Js-1A-2 c.Js-1A -1  d.Js-3A                   (3p) 
2. Două rezistoare având rezistenţele electrice R1 şi R2=R1 / 3 se leagă în paralel la o sursă de tensiune 
electrică având rezistenţa internă neglijabilă. Cantităţile de căldură degajate în cele două rezistoare în 
acelaşi interval de timp verifică relaţia:                                                                                                     (3p) 
a. Q1 /Q2=1/ 9 b. Q1 /Q2=1/ 3 c.Q1 /Q2=3  d.Q1 /Q2=9 

 
3.Numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent 
electric cu intensitatea I =3200mA în timpul t =10min este: 
a. 12 10 -21 b.21015 c.121017 d.121021                         (3p) 
    

4. Trei surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r furnizează un 
curent de aceeaşi intensitate unui circuit exterior de rezistenţă R fie că sunt conectate în serie, fie că 
sunt conectate în paralel. Între rezistenţa circuitului exterior şi rezistenţa interioară a unei surse există 
relaţia: 

e. R =r / 2 b.R =r  c.R =r / 3 d.R =3r                  (3p) 
 
5.Un bec are la temperatura 0 0C rezistenţa electrică R0=37,5Ω. Dacă la bornele lui se aplică tensiunea 
U=60 V atunci becul consumă o putere P=30W. Considerând cunoscut coeficientul de temperatură al 
rezistivităţii filamentului α=10-3 grad-1 şi neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura, 
temperatura filamentului în regim de funcţionare este egală cu:                                                           (3p) 
a. 2600 0C b. 2500 0C c. 2400 0C d. 2200 0C 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
Se realizează montajul a cărui schemă este redată în figura alăturată. Se 
cunosc: E1= 9 V şi E2 = 6 V, r1 = r2 = 1Ω , R1 = 19 Ω şi R2 = 9 Ω . 
Întrerupătorul K este închis. În aceste condiţii intensitatea curentului 
indicat de ampermetrul ideal (RA ≅ 0) este I1 = 0,48 A. 
a. Determinaţi tensiunea la bornele generatorului având t.e.m. E1.  
b. Determinaţi tensiunea la bornele rezistorului R2.  
c. Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului R3 .  
d. Se deschide întrerupătorul K . Determinaţi valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa electrică a 
ampermetrului (RA), pentru ca intensitatea curentului măsurat de ampermetru, în aceste condiţii, să fie 
egală cu IA = 0,3 A. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 
În circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura 
alăturată se cunosc R1 = 2 Ω , R2 = 4 Ω , R3 = 6 Ω, r = 0,6 Ω 
şiintensitatea curentului electric prin rezistorul R2 are valoarea I2 = 3 A 
Determinaţi: 
a. puterea dezvoltată în rezistorul R3 ; 
b. intensitatea curentului I1 prin circuit; 
c. tensiunea electromotoare a sursei; 
d. puterea furnizată circuitului exterior. 

 



 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                                                                                                                          Varianta2 
 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 unui obiect real formată de o lentilă divergentă este:                                                               (3p) 
a. reală și mărită      b. reală și micșorată               c. virtualăși mărită      d. virtuală șimicșorată 

2.Convergența unui sistem alipit format din trei lentile sferice subțiri, având distanțele focale: - 10 cm, 
20 cm și respectiv 40 cm este:                                                                                                             (3p) 
  a. – 2,5m-1 b. – 0,5m-1 c.  0,5m-1 d. 2,5m-1 

 

3.Unitatea de măsură a interfranjei în S.I. este:                                                                                      (3p) 
a. Hz b. m-1 c.s d. m             
4O lentilă convergentă formează pe un ecran o imagine de patru ori mai mică decât obiectul așezat 
perpendicular pe axa optică principală a lentilei. Mărimea liniară treansversală este: 
a. 𝛽 = - 4 b.𝛽 = - 

14 c.𝛽 =  
14 d.𝛽 = 4 (3p) 

5.În figura alăturată este reprezentat raportul dintre înălțimea h1 a unui obiect luminos, 
linear,plasat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile convergente și înălțimea h2 
a imaginii sale reale prin lentile, în funcție de distanța d1 dintre obiect și lentilă. 
 Distanța focală a lentilei este: 

a. 20cm                  b. 30cm                 c. 50cm d.10cm       (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                         (15 puncte) 

Pe un banc optic se află un obiect luminos liniar, un ecran și o lentilă sferică subțire, convergentă, cu 
convergența 5 m-1. Notăm cu d1 distanța dintre obiect și focarul principal obiect al lentilei și cu d2 distanța 
dintre focarul principal imagine al lentilei și ecranul poziționat astfel încât să obținem imaginea clară a 
obiectului. 
a. Calculați distanța focală a lentilei. 
b. Determinați distanța dintre ecran și obiect pentru care obiectul și imaginea sa reală au aceeași 
dimensiune transversală. 
c. Demonstrați faptul că distanța focală a lentilei poate fi calculate extrăgând rădăcina pătrată din 
produsul distanțelor d1 și d2. 
d. Determinați distanța dintre ecran și lentilă dacă d1 = 25cm. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
 
Imaginea unui obiect printr-o lentilă subțire convergentă L1, cu distanța focală f1=30cm, se formează la 
x2 = 60cm de aceasta. Se alipește coaxial o lentilă divergentă L2 cu distanța focală f2 =-20cm. 
a. Realizați construcția grafică a imaginii obiectului prin lentila L1. 
b. Determinaţi coordonata obiectului față de lentila L1; 
c.  Determinațiconvergența sistemului de lentile alipite(L1,L2); 
d. Determinați poziția și natura imaginii dată de sistemul de lentile alipite. 
 

 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Varianta2 

• 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 punctaj 

1 d 3 p 

2 d 3 p 
3 c 3 p 
4 a 3 p 
5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 
Reprezentareacorectă a forțelor 4p 

b 0=−+ fXX FFT  1p 

 coscos += FTF f  1p 

rezultat final: NFf 496=  1p 
3p 

c 0=−−+ GFTN YY  1p 

 sinsin −+= TFgmN  1p 𝜇 = 𝐹𝑓𝑁  1p 

rezultat final =0,75                                                                                    1p 4p 
d 0=− fX FT  1p  

0=−+ GTN Y  1p 𝑇 = 𝜇⋅𝑚⋅𝑔𝑐𝑜𝑠 𝛼+𝜇⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼 1p 

rezultat final T363N                                                                                  1p 4p 
Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III.a 
rezcin LE =  1p 

( ) dFF
vm

rez

total −=


2

2

 1p 

𝑣 = √2(𝐹−𝐹𝑟𝑒𝑧)⋅𝑑𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  1p 

Rezultat final v=1,6m/s                                                                      1p 4p 
b JdFL 200cos ==   3p 3p 
c 

dF
vm

rez

total −=


−
2

2

 2p 
4p 



𝑑 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⋅𝑣22⋅𝐹𝑟𝑒𝑧  1p 

Rezultat final d=2,4m                                                                                 1p 
d LEcin =  1p 

DF
vmtotal =


2

2
1

 1p 𝑣1 = √ 2⋅𝐹⋅𝐷𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1p 

Rezultat final v1=4m/s                                                                                1p 4p 
Total subiectul al III – lea 15 p 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ(45puncte) 
 
Subiectul I 

Nr. item Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==
                                                                                2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p𝑄23 = 𝑄𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡ă = 0 și    )( 1212 TTCQ p −=                                          1p      

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

4p 



0=U                                                                                                     1p   
d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 

)( 1212 TTRL −=
 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              1p 

4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 

 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU                                       
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

I.1 c 3 p 

2 b 3 p 

3 d 3 p 

4 b 3 p 

5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 

 
C.Subiectul al II – lea 

Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 
a 𝑈𝑏1 = 𝐸1 − 𝐼1 ∙ 𝑟1                                                                                                                            2p 𝑈𝑏1 = 8,52𝑉                                                                                                                                   1p 

3p 

b 𝑈2 = 𝑅2 ∙ 𝐼2                                                                                                                                    1p 𝐸1 = 𝐼1 ∙ (𝑅1 + 𝑟1) − 𝐼3 ∙ 𝑅3                                                                                                          1p 𝐸2 = 𝐼2 ∙ (𝑅2 + 𝑟2) + 𝐼3 ∙ 𝑅3                                                                                                         1p 𝐼1 + 𝐼3 = 𝐼2                                                                                                                                    1p 𝑈2 = 4,86𝑉                                                                                                                                   1p 

5p 

c 𝐼3 = 0,06 𝐴                                                                                                                                    1p 𝐼2 = 0,54 𝐴                                                                                                                                    1p 𝑅3 = 9Ω                                                                                                                                         1p 

3p 

d 𝐸1 + 𝐸2 = 𝐼𝐴 ∙ (𝑅1 + 𝑟1 + 𝑅𝐴 + 𝑅2 + 𝑟2)                                                                                      2p 𝑅𝐴 = 𝐸1+𝐸2𝐼𝐴 − (𝑅1 + 𝑟1 + 𝑅2 + 𝑟2)                                                                                                 1p                      𝑅𝐴 = 20Ω                                                                                                                                       1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
 
 
C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a U2 =I2 ∙R2                                                                                                                                                       1p 
P3=  U2

2 / R3                                                                                                2p 
rezultat final: P3=24 W                                                                             1p 

4p 

b I1 = I2+  I3                                                                                                                   1p     

I2 = U2/R3                                                                                                                                            1p 
rezultat final: I1 = 5 A                                                                                1p 

3p 

c Pentru:  
I1 = E/(Re +r)                                                                                                 1p 

                                                                                2p    
E= I1 ∙(Re +r )                                                                                                1p 
rezultat final: E= 25V                                                                               1p 

5p 

d P=I12 ∙Re                                                                                                      2p 
P= 110W                                                                                                  1p 

3p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

 
D. OPTICĂ(45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
1 d 3 p 
2 a 3 p 
3 d 3 p 
4 b 3 p 
5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 
 



D. Subiectul al II – lea 
Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓 = 1𝐶                                                                                                                                              1p 𝑓 = 20𝑐𝑚                                                                                                                                      1p 

3p 

b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                                                     1p 𝑦2𝑦1 = 𝑥2𝑥1 = −1                                                                                                                                 1p 𝐷 = −𝑥1 + 𝑥2                                                                                                                               1p 𝐷 = 80 𝑐𝑚                                                                                                                                    1p 

4p 

c Din asemănarea triunghiurilor: 𝑦2𝑦1 = 𝑓𝑑1                                                                                                                                           1p 𝑦2𝑦1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                            1p 𝑓𝑑1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                           1p 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                 
1p                                                                                                                                                                                  

4p 

d 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                  1p 𝑑2 = 𝑓2𝑑1                                                                                                                                          1p 𝐷 = 2𝑓 + 𝑑1 + 𝑑2                                                                                                                        1p  𝐷 = 81𝑐𝑚                                                                                                                                    1p  

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
D. Subiectul al III – lea 
Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

III. a 

 

 
2p 

b 

60
1111111

121121

−=−=−=
fxxxxf

                           2p 

cmx 601 −=  1p 

3p 

c 
cmf

fff
CCC 60

1
60
1

20
1

30
111

21
21 −==−=−=+=+=  3p 


3
51

−==
f

C                                                                                           2p 

5p 

d 

60
2

60
1

60
1111111

1212

−=−−=+=


−


=
xfxxxf

 3p 

= -30cm  1p 
imagine virtuală, dreaptă și micșorată                             1p 

5p 

 Total Subiect III 15P 

 

Propunători: 

VARIANTA 2 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului 
A. MECANICĂ prof. Avram Marian 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU-  Subiectul I, III prof. Avram 
Marian, Subiectul II- prof. Nasurla Ilhan 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva. 
 

 

 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                                                                                                            Varianta3 
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2. 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 
puncte) 
1 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsura kg·m2/s2  corespunde 
mărimii fizice definite prin expresia:                                                                                            (3p) 
a.P/t b.m · v c.m · a    d.F · d                     

2. Două maşini se deplasează pe o autostradă, una spre cealaltă, cu aceeaşi viteză 108 km/h. Prima 
dintre maşini are masa m = 800 kg. Considerând un sistem de referinţă legat de a doua maşină, 
energia cinetică a primei maşini are valoarea:                                                                          (3p) 
a.0J b187kJ c.360kJ   d.1440kJ 
    

3.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.S·E·l0 b.S / E·l0 c.S·E / l0 d.E /S· l0 
4.Un jucător de fotbal şutează mingea cu o viteză de 18m/s. Mingea atinge plasa porţii cu viteza de 
12m/s.Dacă viteza mingii s-a redus numai datorită rezistenţei la înaintarea prin aer şi masa mingii este 
300g, lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă este:                                                         (3p) 
a. -27J                                b.47J   c. 20J d. -21,6J                   

5.Trei corpuri A, B şi C, de mase egale, sunt ridicate de la suprafaţa solului la aceeaşi înălţime astfel: 
corpul A pe un drum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe un semicerc. Între energiile 
potenţiale finale ale corpurilor în raport cu suprafaţa Pământului există relaţia:                              (3p) 
a. EA> EB> EC  b.EA< EB< EC c.EA = EB = EC d.EA> EB = EC 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                               (15 puncte) 
 
Doi muncitori în construcţii doresc să mute un corp cu masa de 60 kg pe o suprafaţa orizontală. În acest sens 
depun un efort susţinut prin intermediul a două forţe. Primul muncitor tractează corpul prin intermediul unei 
tije înclinată la un unghi  =300 faţă de orizontală, în timp ce al doilea muncitor împinge corpul astfel încât 
forţa exercitată asupra corpului face cu direcţia mişcării unghiul β = 600.(Se cunosc: T = 400 N, F = 0,3 kN). 
e. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului; 
f. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi suprafaţa în condiţiile în care mişcarea este uniformă; 
g. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare în condiţiile 

punctului b; 
h. Dacă cel de al doilea muncitor renunţă la efortul său, determinaţi valoarea 

forţei ce ar trebui aplicată,singur, de primul muncitor pentru a deplasa 
corpul cu viteză constantă 

 

III. Rezolvaţi următoarea problemă:                   (15 puncte) 
 

Un pescar împinge o barcă aflată iniţial în repaus cu o forţă orizontală de valoare F =200 N. În barcă se 
află un prieten cu masa m=70kg și ustensilele de pescuit a căror masă însumează 5kg. Masa bărcii 
goale este de 75kg. 
a.Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă este de 80 N. Barca se deplasează orizontal, pe distanţa d = 
1,6m, după  care acţiunea forţei F încetează. Determinaţi viteza atinsă de barcă imediat după încetarea 
acţiunii forţei F. 
b. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de pescar pe distanţa d, în situaţia descrisă la punctul a; 
c. Determinaţi distanţa parcursă de barcă până la oprire, după încetarea acţiunii forţei F, în situaţia descrisăla 
punctul a; 
d. Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă se consideră neglijabilă. Determinaţi viteza atinsă de barcă după 
ce aceasta a fost împinsă pe distanţa D = 6m. 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 măsurăîn S.I. pentru căldura molară este:                                                                     (3p) 

a. 
Kmol

J


 b.

mol

J
 c.

Kkg

J


 d.

K

J
 

2. Lucrul mecanic efectuat de un gaz pentru a se dilata izobar la presiunea 2510 m/Np =  de la 

36101 cmV = la 322 mV =  este egal cu:                                                                                              (3p) 

a. JL 1000=  b. kJL 1000=  c. JL 000100=  d. kJL 000100=  
3. Pentru un sistem termodinamic cu înveliș adiabatic:                                                                     (3p) 
a. schimbul de lucru mecanic între sistem și mediul exterior este nul. 
b. nu are loc modificarea energiei interne. 
c. variația energiei interne este nulă. 
d. schimbul de căldură între sistem și mediul exterior este nul. 
 

4. Presupunândmasa molară a apei  , masa  unei molecule de apă este:                                     (3p) 

a. 

AN


 b.


AN

 
c. AN  

d.
AN

1
 

5. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, relația corectă pentru variația 
energiei interne a unei cantități date de  gaz ideal supusă unui proces termodinamic  este:                      (3p) 
a.𝑼 = 𝑸 + 𝑳 b.𝑼 = 𝑸 − 𝑳 c.𝑼 = 𝑳 − 𝑸 d.𝑼 = 𝑸/𝑳 
 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                      (15 puncte) 

Într-o butelie de oţel se află moli101 =  azot molecular ( molg /281 = ) la presiunea Pap
5105 =

şi la temperatura mediului ambiant Ct
027= . Determinaţi: 

a. masa de azot din butelie; 
b. numărul de molecule de azot din butelie; 
c. volumul buteliei; 

d. presiunea gazului din butelie dacă temperatura scade la Ct
0

1 3−= şi din butelie s-a consumat 
jumătate din masa de gaz. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                       (15 puncte) 
 

Doi moli de heliu ( ,/104 3
molkgHe

−= )
2

3
R

V
C = se află iniţial la o temperatură de 270C şi ocupă un 

volum V1 . Heliul se destinde, întâi la presiune constantă până ce volumul se dublează, apoi adiabatic 
până când temperatura revine la valoarea ei iniţială. 
a.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate (p V) . 
b.Determinați căldura furnizată gazului în întregul proces. 
c.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în întregul proces. 
d.Determinați lucrul mecanic total efectuat de heliu. 
 
 
 
 
 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                            Varianta3 
Sarcina electrică elementară e=1,610-19C 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. 
(15puncte) 
 

1. Unitatea de măsură în S.I.a produsului dintre rezistivitatea electric şi intensitatea curentului electric 
este: 

a. Vm 
 

b. VA 
 

c.Vm-1 

 
d.ΩA                (3p) 

2.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, pentru un fir 
conductor, este valabilă relaţia:                                                                                                         (3p) 
a.=RlS b.=RlS-1 c.=Rl-1S  d.=Rl-2S 

3.Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin 
consumator:                                                                                                                                                          
a.  ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul                                         (3p) 
b. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul 
c. ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul 
d. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. 
    

4.O baterie este alcătuită prin gruparea în serie a patru generatoare electrice identice. Tensiunea 
electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V ,iar rezistenţa interioară a acestuia r =3Ω. 
Tensiunea electromotoare şi rezistenţa interioară a bateriei au valorile:                                                            (3p) 

a. 48V, 12Ω b.12V, 3Ω c.3V, 0,75 d.48V,1,25 
5. O sursă cu t.e.m.E =12V poate furniza circuitului exterior o putere maximă de 12W. Dacă se 
scurtcircuitează bornele sursei prin intermediul unui conductor de rezistenţă electric neglijabilă, valoarea 
intensităţii curentului electric prin sursă (curentul electric de scurtcircuit) devine:                                  (3p) 
 
a.3A b.4A c.2A d.2,5A 

 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
La bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E=24V și cu rezistența internă r=2Ω se leagă un 
rezistor cu R=8 Ω. Să se afle: 
a.intensitatea curentului electric prin circuit; 
b.tensiunea electrică la bornele sursei; 
c.valoarea intensității curentului electric la scurtcircuit; 
d.secțiunea firului din care este confecționată rezistența, dacă lungimea ei este l =48m și rezistivitatea 

materialului este ρ=10-7Ωm. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
O sursă cu tensiunea electromotoare E=60V și rezistența internă r=3Ω debitează în circuitul exterior 
un curent electric cu intensitatea I=5A. Să se afle: 
a.rezistența circuitului exterior; 
b.puterea consumată de rezistență; 
c.rezistența circuitului exterior pentru ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie maximă, 
precum și valoarea puterii maxime; 
d.energia electric disipată de rezistență, într-un timp t=30 min, în condițiile problemei (de la punctul a). 

 
 



Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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                                                                                                                          Varianta3 
 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 unui obiect real formată de o lentilă divergentă este:                                                               (3p) 
a. reală și mărită      b. reală și micșorată               c. virtualăși mărită      d. virtuală șimicșorată 

2.Convergența unui sistem alipit format din trei lentile sferice subțiri, având distanțele focale: - 10 cm, 
20 cm și respectiv 40 cm este:                                                                                                             (3p) 
  a. – 2,5m-1 b. – 0,5m-1 c.  0,5m-1 d. 2,5m-1 

 

3.Unitatea de măsură a interfranjei în S.I. este:                                                                                      (3p) 
a. Hz b. m-1 c.s d. m             
4O lentilă convergentă formează pe un ecran o imagine de patru ori mai mică decât obiectul așezat 
perpendicular pe axa optică principală a lentilei. Mărimea liniară treansversală este: 
a. 𝛽 = - 4 b.𝛽 = - 

14 c.𝛽 =  
14 d.𝛽 = 4 (3p) 

5.În figura alăturată este reprezentat raportul dintre înălțimea h1 a unui obiect luminos, 
linear,plasat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile convergente și înălțimea h2 
a imaginii sale reale prin lentile, în funcție de distanța d1 dintre obiect și lentilă. 
 Distanța focală a lentilei este: 

a. 20cm                  b. 30cm                 c. 50cm d.10cm       (3p) 
 

II. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                         (15 puncte) 

 
Pe un banc optic se află un obiect luminos liniar, un ecran și o lentilă sferică subțire, convergentă, cu 
convergența 5 m-1. Notăm cu d1 distanța dintre obiect și focarul principal obiect al lentilei și cu d2 distanța 
dintre focarul principal imagine al lentilei și ecranul poziționat astfel încât să obținem imaginea clară a 
obiectului. 
a. Calculați distanța focală a lentilei. 
b. Determinați distanța dintre ecran și obiect pentru care obiectul și imaginea sa reală au aceeași 
dimensiune transversală. 
c. Demonstrați faptul că distanța focală a lentilei poate fi calculate extrăgând rădăcina pătrată din 
produsul distanțelor d1 și d2. 
d. Determinați distanța dintre ecran și lentilă dacă d1 = 25cm. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă:                                                                                        (15 puncte) 
 
 
Imaginea unui obiect printr-o lentilă subțire convergentă L1, cu distanța focală f1=30cm, se formează la 
x2 = 60cm de aceasta. Se alipește coaxial o lentilă divergentă L2 cu distanța focală f2 =-20cm. 
a. Realizați construcția grafică a imaginii obiectului prin lentila L1. 
b. Determinaţi coordonata obiectului față de lentila L1; 
c.  Determinațiconvergența sistemului de lentile alipite(L1,L2); 
d. Determinați poziția și natura imaginii dată de sistemul de lentile alipite. 
 

 
 
 
 
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, Decembrie 2022 

Proba E. d) 
FIZICĂ 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Varianta3 

• 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 punctaj 

1 d 3 p 

2 d 3 p 
3 c 3 p 
4 a 3 p 
5 c 3 p 

Total subiectul I 15p 

A.Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 

II.a 

 
Reprezentareacorectă a forțelor 4p 

b 0=−+ fXX FFT  1p 

 coscos += FTF f  1p 

rezultat final: NFf 496=  1p 
3p 

c 0=−−+ GFTN YY  1p 

 sinsin −+= TFgmN  1p 𝜇 = 𝐹𝑓𝑁  1p 

rezultat final =0,75                                                                                    1p 4p 
d 0=− fX FT  1p  

0=−+ GTN Y  1p 𝑇 = 𝜇⋅𝑚⋅𝑔𝑐𝑜𝑠 𝛼+𝜇⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼 1p 

rezultat final T363N                                                                                  1p 4p 
Total subiectul al II – lea 15 p 

A.Subiectul al III – lea 

Nr. Item Soluție, rezolvare punctaj 

III.a 
rezcin LE =  1p 

( ) dFF
vm

rez

total −=


2

2

 1p 

𝑣 = √2(𝐹−𝐹𝑟𝑒𝑧)⋅𝑑𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  1p 

Rezultat final v=1,6m/s                                                                      1p 4p 
b JdFL 200cos ==   3p 3p 
c 

dF
vm

rez

total −=


−
2

2

 2p 
4p 



𝑑 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⋅𝑣22⋅𝐹𝑟𝑒𝑧  1p 

Rezultat final d=2,4m                                                                                 1p 
d LEcin =  1p 

DF
vmtotal =


2

2
1

 1p 𝑣1 = √ 2⋅𝐹⋅𝐷𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1p 

Rezultat final v1=4m/s                                                                                1p 4p 
Total subiectul al III – lea 15 p 

 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ(45puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție punctaj 

1 a 3 p 

2 c 3 p 

3 d 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 



 == m

m

 2p 

gm 280=
                                                                                         1p

 

3p 

b 

A

A

NN
N

N  ==
                                                                                2p 

 

moleculeN
23102,60 =                                                                         2p 

4p 

c 

p

RT
VRTpV

 ==  2p 

321098,4 mV
−=                                                                                     2p 

4p 

d 
m1=m/2,  T1= 270K, 11 2

RT
m

Vp


=
 2p 

T

T
pp

2
1

1 =  1p 

Pap
5

1 1025,2 =                                                                                    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 
2312 QQQ +=  1p𝑄23 = 𝑄𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡ă = 0 și    )( 1212 TTCQ p −=                                          1p      

12
2

2

1

1 2TT
T

V

T

V
==

 1p 

JQ 12465=                                                                                              1p 

4p 

c )( 13 TTCU V −=                                                                                       2p

13 TT =
                                                                                                         1p

 

0=U                                                                                                     1p   

4p 



d 𝐿 = 𝐿12 + 𝐿23 1p 
)( 1212 TTRL −=

 1p 𝐿23 = 𝜈𝐶𝑉(𝑇2 − 𝑇1)
 1p 

JL 12465=                                                                                              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 a 3 p 

2 c 3 p 

3 c 3 p 

4 a 3 p 

5 b 3 p 

Total subiectul I 15 p 
 

C.Subiectul al II – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

II. a I=E/(R+r)                                                                                        2p 
I=2,4A                                                                                             2p 

4p 

b I=U/R                                                                                              1p 
U=RI                                                                                               2p 
Rezultat  U1=19,2V                                                                         1p 

4p 

c Isc=E/r                                                                                                       2p 
rezultatIsc=12A                                                                                         1p 

3p 

d R=ρ l/S                                                                                            1p 
S= ρ l /R                                                                                          2p 
S=0,6mm2                                                                                                                                   1p 

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 

C.Subiectul al III – lea 

 Soluție, rezolvare punctaj 

III. a I=E/(r+R)                                                                                        1p 
R=(E/I)-r                                                                                         2p    
rezultat R=9 Ω                                                                                 1p 

4p 

b P=UI                                                                                               1p 
P=RI2                                                                                                         1p 
Rezultat final  P=225W                                                                   1p 

3p 

c R=r                                                                                                  1p 
R=3Ω                                                                                               1p 
Pmax=E2/4r                                                                                       1p 
rezultatfinal  Pmax=300W                                                               1p 

4p 

d W=RI2t                                                                                           3p 

W2=405000J                                                                                    1p 
4p 

Total subiectul al III – lea 15 p 

                                  
D. OPTICĂ(45 puncte) 
Subiectul I 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
1 d 3 p 
2 a 3 p 
3 d 3 p 
4 b 3 p 
5 d 3 p 

Total subiectul I 15 p 
D. Subiectul al II – lea 

Nr. item Soluție, rezolvare punctaj 
II.a 𝐶 = 1𝑓                                                                                                                                              1p 𝑓 = 1𝐶                                                                                                                                              1p 

3p 



𝑓 = 20𝑐𝑚                                                                                                                                      1p 
b 1𝑥2 − 1𝑥1 = 1𝑓                                                                                                                                     1p 𝑦2𝑦1 = 𝑥2𝑥1 = −1                                                                                                                                 1p 𝐷 = −𝑥1 + 𝑥2                                                                                                                               1p 𝐷 = 80 𝑐𝑚                                                                                                                                    1p 

4p 

c Din asemănarea triunghiurilor: 𝑦2𝑦1 = 𝑓𝑑1                                                                                                                                           1p 𝑦2𝑦1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                            1p 𝑓𝑑1 = 𝑑2𝑓                                                                                                                                           1p 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                 
1p                                                                                                                                                                                  

4p 

d 𝑓2 = 𝑑1 ∙ 𝑑2                                                                                                                                  1p 𝑑2 = 𝑓2𝑑1                                                                                                                                          1p 𝐷 = 2𝑓 + 𝑑1 + 𝑑2                                                                                                                        1p  𝐷 = 81𝑐𝑚                                                                                                                                    1p  

4p 

Total subiectul al II – lea 15 p 
D. Subiectul al III – lea 
Nr. item Solutie, rezolvare punctaj 

III. a 

 

 
2p 

b 

60
1111111

121121

−=−=−=
fxxxxf

                           2p 

cmx 601 −=  1p 

3p 

c 
cmf

fff
CCC 60

1
60
1

20
1

30
111

21
21 −==−=−=+=+=  3p 


3
51

−==
f

C                                                                                           2p 

5p 

d 

60
2

60
1

60
1111111

1212

−=−−=+=


−


=
xfxxxf

 3p 

= -30cm  1p 
imagine virtuală, dreaptă și micșorată                             1p 

5p 

 Total Subiect III 15P 

 

Propunători VARIANTA 3 Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi 
protecţia mediului 
A. MECANICĂ prof. Avram Marian 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ- prof. Avram Marian 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU- prof. Țipău Elena 
D. OPTICĂ- prof. Nasurla Ilhan 
Coordonator: prof.Topor Narciza Paraschiva. 
 
 
Profesori propunători: 
 Avram Marian - Liceul Teoretic "Traian" Constanța 
  Nasurla Ilhan - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" 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! 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare Județeană - Examenul de bacalaureat, decembrie 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. 
 
Organite celulare cu membrană simplă întâlnite la eucariote sunt ………................ și 
………............ . 
B            6 puncte 
 Numiţi două varietăți de țesuturi conjunctive la animale;  scrieţi în dreptul fiecărui țesut o 
caracteristică. 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
1.  În etapa ecvațională a meiozei: 

a) se obțin celule diploide 
b) numărul cromozomilor se reduce la jumătate 
c) cromozomii sunt  bicromatidici în profaza II 
d) se dublează cantitatea de acizi nucleici  

2.  Ribozomii: 
a) se găsesc în nucleu 
b) au rol in sintezele de proteine  
c) pot fi atașați pe fața externă a membranei celulare  
d) conțin enzime 

3. Este considerată o abatere de la legile mendeliene ale eredității: 
a) monohibridarea 
b) codominanța 
c) dihibridarea 
d) dominanța 

4. Respirația anaerobă: 
a) este specifică plantelor cu flori 
b) se întâlnește la majoritatea organismelor vii 
c) duce la formarea acidului lactic 
d) se desfășoară în prezența oxigenului 

5.  Sclerenchimul: 
a) conduce sevele în corpul plantelor 
b) secretă substanțe organice  
c) are rol mecanic  
d)  conține celule vii cu citoplasmă 

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. 

 
Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 1  
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1. Gameții sunt puri din punct de vedere genetic. 

2. Glandele anexe ale tubului digestiv sunt: glandele salivare, vezica biliară și ficatul. 

3. Sindromul Down este o maladie heterozomală. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
 La mamifere, sângele îndeplinește mai multe funcții în organism. 

a) Enumerați  patru  lichide care intră în alcătuirea  mediului intern. 
b) Precizaţi o asemănare și o deosebire dintre hematii și trombocite. 
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 8 % din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului persoanei este de 75 Kg. 

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. 

 
B            12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de  cireș care se deosebesc prin două perechi de caractere: 
mărimea și culoarea fructelor. Fructele mari (M) și de culoare roșie (R) sunt caractere dominante, 
iar fructele mici (m) si de culoare galbenă (r), sunt caractere recesive. Un părinte are fructe mari și 
galbene, fiind heterozigot pentru mărimea fructelor, iar celălalt părinte are fructe mici și de culoare 
roșie, fiind homozigot pentru coloarea roșie. În F1 se obțin mai multe combinații de factori 
ereditari..  
Stabiliţi următoarele: 
    a) genotipurile părinților ; 
    b) tipurile de gameţi produși de cei doi părinți; 
    c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe roșii; genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari și roșii 
și a celor cu fructe mici și roșii;  
    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 

 Fotosinteza este un mod de nutriție autotrof. 
a) Scrieți ecuația generală a fotosintezei. 
b) Explicați afirmația următoare: “Fotosinteza susține energetic și material întreaga biosferă”.  

     c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
                - Nutriție simbiontă. 

- Organisme saprofite. 
2.            16 puncte 
Diviziunea celulară este o caracteristică esențială a organismelor vii.  
a) Numiți  trei componente ale nucleului. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Meioza asigură menținerea constantă a 
numărului de cromozomi caracteristic unei specii”.   
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Mitoza”, 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. 
 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 1  
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                               Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, decembrie 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 țesuturi conjunctive; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea unei caracteristici pentru fiecare                                           2 x 2p. = 4puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3b; 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) -enumerarea a patru lichide din componența mediului intern                4x1p.= 4 puncte 
b) -precizarea unei asemănări dintre hematii și trombocite              1x2p.= 2 puncte                      

-precizarea unei deosebiri dintre hematii și trombocite                1x2p.= 2 puncte                      
c)   

- calcularea masei sângelui persoanei;            2 puncte 
75 x 8 : 100 = 6,00 kg; 
-calcularea masei plasmei sangvine;          2 puncte 
6,00 x 55 : 100 = 3,30 kg; 

-calcularea masei apei din plasma sangvină;                    2puncte
 3,30 x 90 : 100 = 2,97 kg; 

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. 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 1 
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B 12 puncte 

a) genotipul  părinților: Mmrr; mmRR    
                                                                                                                  2x1p.= 2 puncte                      

b) tipurile de gameți formați de cei doi părinți: Mr; mr; mR                                      3x1p.= 3 puncte  
c) -procentul descendenților cu fructe roșii: 100%;                    1 punct 

      -genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari și roșii și a celor cu fructe mici și roșii: MmRr; mmRr  
                                                    2 puncte  

d) formularea cerinței;                                                                                                         2 puncte  
  rezolvarea cerinței.                                                                                                          2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) Ecuația fotosintezei                                                                                                           3 puncte  
b) Explicația corectă și completă                                                                                            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 componente ale nucleului                                                       3x1p.= 3 puncte 
b) argumentarea corectă 

                                                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              2 puncte 
-  pentru construirea minieseului de maximum trei - patru fraze și utilizarea corectă a noțiunilor 

enumerate, în corelație cu celelalte noțiuni                                                                    2 puncte 
 

 
Propunători: 
 
- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr. 33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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Simulare Județeană - Examenul de bacalaureat, decembrie 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 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. 
 
Organite celulare cu membrană dublă sunt ................................. şi ..........................................  
 
B                                                                                                                         6 puncte 
Daţi două exemple de ţesuturi conjunctive; scrieţi în dreptul fiecărui ţesut rolul îndeplinit. 
 
C                                                                                                                       10 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
 
1. Deplasarea cromozomilor monocromatidici spre polii celulei se face în:  
a) anafaza I 
b) metafaza II   
c) metafaza I 
d) anafaza II 
   
2. Lupoaia, organism heterotrof parazit, aparţine regnului: 
a) Plante   
b) Protista             
c) Fungi                    
d) Animale 
 
3. Persoanele cu grupa de sânge AB sunt:  
a) homozigote 
b) heterozigote 
c) autotrofe 
d) chemoautotrofe 
 
4. Sunt plante avasculare: 
a) lichenii    
b) briofitele    
c) pteridofitele   
d) gimnospermele 
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5. Ţesutul animal care prezintă sarcolemă și sarcoplasmă este: 
a) muscular  
b) nervos 
c) osos   
d) epitelial 
  

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. În metafaza mitozei are loc migrarea cromozomilor monocromatidici către polii fusului 

de diviziune. 
2. La mamifere, lungimea intestinului subțire este adaptată tipului de hrană. 
3. Sucul gastric conține enzime pentru digestia glucidelor. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                           (30 de puncte) 
 
A                                                                                                                      18 puncte 

La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase, fiind format din plasmă și 
elemente figurate: hematii, leucocite și trombocite. 
a) Comparaţi hematiile cu leucocitele, precizând două deosebiri între ele. 
b) Explicaţi modul în care leucocitele participă la asigurarea imunităţii organismului. 
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele: 
- sângele reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului persoanei este de 94 Kg. 
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 
care aţi propus-o. 
 
 
B                                                                                                                      12 puncte 

Se încrucişează un arbust ornamental cu frunze ovale şi galbene (llvv) cu un arbust 
cu frunze lanceolate şi verzi (LLVV). În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin 
încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 
Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul organismelor din F1; 
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 cu frunze 
lanceolate şi galbene. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 
care aţi propus-o. 
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
 
 
 
 
 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 2 
 



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

 
 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                           (30 de puncte) 
 
1.                                                                                                                       14 puncte 
Celula reprezintă unitatea structurală, funcţională și genetică a organismelor. Diviziunea 
celulară se poate realiza fie direct, fie indirect, prin mitoză şi meioză. 
a) Enumeraţi trei faze ale mitozei. 
b) Explicaţi motivul pentru care gameţii/celulele reproducătoare conțin jumătate din numărul 
de cromozomi ai celulei mamă. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Organite celulare. 
- Importanța diviziunii. 
 
2.                                                                                                                       16 puncte 
Legile eredității au fost formulate de Gregor Mendel, considerat fondatorul geneticii ca știință. 
a) Enunțați legile eredității formulate de Mendel, precizând raportul de segregare din F2 
obținut în dihibridare. 
b) Argumentați afirmația ”În afară de relațiile de dominanță - recesivitate complete, între 
genele alele se pot manifesta și alte raporturi.” 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul meiozei în creșterea variabilității genotipice și fenotipice 
a speciilor”, 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, decembrie 2022 
Proba E. d) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 2    
  

 

SUBIECTUL I                                                                                                            (30 de puncte)   

A   4 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă: nucleu/mitocondrii/plastide 2 x 2p.= 4 puncte  

B 6 puncte  

- numirea a două tipuri de țesuturi conjunctive                                                     2 x 1p.= 2 puncte  

- precizarea rolului pentru fiecare tip de țesut                                                       2 x 2p.= 4 puncte  

C 10 puncte   

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3b; 4b; 5a.                 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) precizarea a două deosebiri;                                                                          2 x 2p.= 4 puncte 

b) leucocitele sunt componentele sângelui ce asigură imunitatea organismului prin fagocitarea 
microbilor și/sau producerea de anticorpi ce neutralizează microbii                  2 x 2p.= 4 puncte 

c)   - etapele  rezolvării:   
- stabilirea volumului sângelui (94x7/100=6,58 l sânge);                           2 puncte  
- stabilirea volumului plasmei  (6,58x55/100=3,61 l plasmă);                    2 puncte   
- stabilirea volumului apei (3,61x90/100=3,25 l apa);                                2 puncte  
 

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. 
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 Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul  
repartizat etapelor calculării volumului de apă. 
   
d) - formularea cerinţei;                                                                                        2 puncte   
    - rezolvarea cerinţei.                                                                                         2 puncte   
 
 
B 12 puncte   
a) genotipul organismelor din F1: LlVv;                                                             1 punct  
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: LV, Lv, lV, lv;                     4x1=4 puncte   
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote - 2; genotipurile organismelor din F2 cu 
frunze lanceolate şi galbene: LLgg, Llgg.                                                          3x1=3 puncte   
d)  - formularea cerinţei;                                                                                    2 puncte   
     - rezolvarea cerinţei.                                                                                     2 puncte   
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                             (30 de puncte)   
1. 14 puncte   
a) precizarea a trei faze ale mitozei;                                                                   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)  Enunțarea legilor și precizare raportului de segregare din F2;                      3 x 1p.= 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, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu 
celelalte noţiuni, se acordă 2 p.                                                                                 2 puncte  
- pentru respectarea lungimii textului - maxim trei-patru fraze, se acordă 2 p.          2 puncte  
  
Propunători: 
 
- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr. 33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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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. 
 

Un tip de respirație ......................................... este fermentaţia ....................................... .  
 
B            6 puncte 
 Dați două exemple de țesuturi animale; scrieţi în dreptul fiecărui tip de țesut animal câte o 
caracteristică structurală. 
 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 

 
1. Organite celulare cu membrană dublă sunt: 
a) lizozomii 
b) ribozomii 
c) reticulul endoplasmatic 
d) mitocondriile 
 
2. Mitoza este diviziunea prin care o celulă 2n=8 formează celule fiice: 
a) 2n=8 
b) 2n=16 
c) n=4 
d) n=8 
 
3. Sinteza de proteine în celulele vegetale este realizată de: 
a) lizozomi 
b) ribozomi 
c) reticul endoplasmatic 
d) mitocondrii 
 
4. Fotosinteza la plante: 
a) este un tip de nutriţie mixotrofă 
b) folosește energie luminoasă 
c) este procesul de oxidare a substanțelor organice 
d) se realizează numai în prezența oxigenului 
 
5. Pancreasul mamiferelor: 
a) este glandă anexă a sistemului digestiv 
b) este localizat în cavitatea toracică 
c) face legătura între esofag și intestinul subțire 
d) participă la realizarea funcţiei de relaţie 
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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. Plămânii mamiferelor sunt localizați în cutia toracică. 

2. Celulele procariote pot forma ţesuturi. 

3. Ribozomii se pot ataşa de foiţa externă a membranei celulare. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Sângele, limfa şi lichidul interstiţial sunt pricipalele lichide ale mediului intern al 
organismului. 

a) Caracterizaţi componentele sângelui: denumirea a două elemente figurate ale sângelui şi 
câte o caracteristică pentru fiecare element figurat pe care l-aţi denumit. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sângele este un lichid esenţial al 
organismului”. 

c) Sângele este un lichid de culoare roşie care conţine plasma, o soluţie lichidă şi elementele 
figurate. Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului adultului este de 35 Kg. 

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  

Hibridarea soiurilor de plante este o metodă des practicată în agricultura tradiţională. De exemplu, 
prin încrucişarea a două soiuri de pere, homozigote, care se deosebesc prin două perechi de 
caractere, în F2 se obţin 16 combinaţii genotipice. La aceste soiuri de pere fructele mari (M) şi 
galbene (G) sunt caractere dominante, iar fructele mici (m) şi verzi (g) sunt caractere recesive. Un 
părinte are fructe mari şi verzi fiind homozigot pentru mărimea fructelor, iar celălalt părinte are 
fructe mici şi galbene fiind heterozigot pentru culoarea fructelor. În F1 se obțin mai multe combinații 
de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 
 a) genotipurile părinților; 
 b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți; 
 c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari; genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi 
 roșii. 
 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. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
 Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 
a) Precizaţi denumirea celor două tipuri de celule existente în lumea vie şi o asemănare structurală 
între ele.   
b) Explicaţi importanţa diviziunii celulare meiotice în lumea vie. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Profaza mitozei 
- Plastidele 

 
 

2.                                                                                                                                   16 puncte  

Sistemul digestiv împreună cu cel respirator contribuie la realizarea funcţiei de nutriţie la mamifere. 
a) Precizaţi denumirea a trei organe ale tubului digestiv la mamifere.   
b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare:,,Inspiraţia este un proces activ''. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Interrelaţia funcţională dintre sistemul digestiv şi cel respirator în 
realizarea funcţiei de nutriţie la mamifere”, 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 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 de țesuturi animale; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea unei caracteristici structurale pentru fiecare țesut                              .                                         

           2 x 2p. = 4 puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3b; 4b; 5a.   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: 

- denumirea a două elemente figurate ale sângelui                                         2x1p.= 2 puncte  
- câte o caracteristică pentru fiecare element figurat       2x1p.= 2 puncte 

b) explicația corectă                                                                                                            4 puncte 
c)   

- volumul sângelui: 
-  7% x 35 =2,45 l                                                                2 puncte 
-  volumul plasmei; 
- 2,45 x 55% = 1,3475 l;                                                                                             2 puncte  
- volumul apei: 
- 1,3475 x 90%= 1,2122 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) genotipurile părinţilor:                                                          
MMgg şi mmGg                                                                                                  2x1p.= 2 puncte                       

b) tipurile de gameţi: Mg, mG, mg        3x1p.= 3 puncte  
c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari:100%     1punct 

genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi galbene:MmGG, MmGg  2x1p.=2puncte                          
d) formularea cerinței;                                                                                                     2 puncte  

rezolvarea cerinței.                                                                                                        2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) denumirea celor două tipuri de celule existente în lumea vie    2x1p.= 2 puncte  

asemănare structurală între ele        2 puncte                        
             

b) explicaţia corectă                                                                                              2 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 organe ale tubului digestiv                                                  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 

 
Propunători: 
 
- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr. 33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, decembrie 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. 
 
 Din punct de vedere topografic sistemul nervos se împarte în: ............................... și 

.................................... . 
B            6 puncte  

Numiţi două două organe din cavitatea abdominală; asociaţi fiecare organ numit cu un rol 
îndeplinit de acesta. 
 
C            10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
 
1.  Glandele endocrine: 

a) produc secreții numite hormoni 
b) sunt localizate doar în cutia craniană 
c) își descarcă sucurile digestive în sânge 
d) sunt legate de cavitățile corpului prin canale 
 

2.  Pentoza din structura ADN este: 
a) riboză  
b) adenina 
c) uracil 
d) dezoxiriboza 
 

3.  În contracția izotonică: 
a) lungimea mușchiului rămâne constantă 
b) mușchiul își modifică tensiunea 
c) lungimea mușchiului se mărește 
d) mușchiul realizează lucru mecanic extern 

 
4.  Celulele care asigură vederea în culori sunt: 

a) celulele cu bastonașe din retină 
b) celulele cu cili din organul Corti 
c) celulele fotoreceptoare cu conuri 
d) celulele din cele trei tunici ale ochiului 

 
5.  Este afecțiune în plan frontal a coloanei vertebrale: 

a) entorsa 
b) scolioza  
c) luxaţia 
d) cifoza 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

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. Humerusul este un os care aparține scheletului antebrațului. 
2. Segmentul central al analizatorului vestibular se află în urechea internă. 
3. Sensibilitatea tactilă fină este condusă prin fascicule spinobulbare. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
Nucleotidele sunt complexe chimice care constituie acizii nucleici: ADN şi tipurile de ARN. 
a) Precizați două caracteristici prin care nucleotidele ADN se deosebesc de cele ARN.  
b) Un fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 1200 nucleotide, dintre care 430 conţin adenină, 
stochează informaţia genetică necesară pentru sinteza unei proteine musculare.  
- calculaţi numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate 
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe). 
- scrieţi, pe foaia de examen, numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul 
macromoleculei de ADN bicatenar; 
- scrieţi, pe foaia de examen, secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, 
ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AGACGT. 
c) Folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei formulaţi o cerinţă cu care să completaţi 
problema de la punctul b); rezolvaţi, pe foaia de examen, cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
B            12 puncte 

 În urma unui accident doi pacienți au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Știind 
că pe suprafața hematiilor unuia dintre pacienți se află antigenul A și că în plasma sanguină a 
celuilalt pacient nu se află aglutinine, stabiliți următoarele: 
a) grupele de sânge ale celor doi pacienți; 
b) un donator comun pentru cei doi pacienți; motivați răspunsul dat; 
c) consecința transfuziei cu sânge incompatibil în sistemul Rh. 
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 
Sistemul nervos este implicat în realizarea funcției de relație a organismului. 
a) Precizaţi alte trei sisteme implicate în realizarea acestei funcții. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Relaţia dintre segmentele analizatorului 
auditiv este esențială în realizarea formării senzației auditive” 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific 
adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Defecte de vedere 
- Efecte ale stimulării sistemului nervos simpatic. 

 
2.             16 puncte 

Sistemul nervos împreună cu sistemul endocrin reglează majoritatea funcțiilor organismului 
uman. 

a) Precizaţi trei hormoni secretați de glandele suprarenale; 
b) Explicați afirmaţia următoare: „Activitatea ovarelor este influențată de glanda hipofiză”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncții endocrine”, 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, decembrie 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 organe abdominale;                                                                2 x 1p.= 2 puncte  
- unrol asociat fiecărui organ;                                                                                 2 x 2p.= 4 puncte  
C             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2d; 3d; 4c; 5b.                 5 x 2p.= 10puncte  
D             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                              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 doua caracteristici;                                                             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 (430); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (860); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (340); 1 punct   
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (170); 1 punct   
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (430); 2 puncte   
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (170); 2 puncte   
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TCTGCA.     2 puncte 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

 

 
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) grupele de sânge ale pacienților A și AB;       2 x 1p.= 2 puncte  
b) donator comun;  motivația corectă                2 x 2p = 4 puncte   
c) explicația corectă;                                                   2 puncte   
d) formularea cerinţei;                   2 puncte 
 - rezolvarea cerinţei.                              2 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte)  
 
1.            14 puncte  
a) precizarea altor trei sisteme implicate în funcția de relație:                           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 hormoni secretați de glandele suprarenale        3x 1p.= 3 
puncte  
b) Explicația 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:        2 x 2p.= 4 puncte 

 

Propunători: 
 
- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Dicianu Daniela - Liceul Teoretic ”G.Calinescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Ignat Camelia - Liceul Teoretic ”Ovidius”, 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 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic, Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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Simulare Județeană-Examenul de bacalaureat, decembrie 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. 
 
 Oasele care formează scheletul gambei sunt:  ..................... și .................... . 
 
B            6 puncte  

Numiţi două componente ale arcului reflex; precizați pentru fiecare componentă rolul 
îndeplinit. 
 
C            10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
 
1.  ARNm matur: 

a) participă la translație 
b) conține bazele azotate adenina și timina 
c) este alcătuit din exoni și introni 
d) se formează prin procesul de replicație 
 

2.  Celulele cu conuri aparțin: 
a) corneei 
b) cristalinului 
c) retinei 
d) coroidei 
 

3.  Tiroida: 
a) are o secreție exocrină 
b) secretă tiroxina 
c) este o glandă mixtă 
d) este situată în cavitatea toracică 

 
4.  Grupa B(III) are caracteristice: 

a) aglutininele alfa și beta 
b) aglutinogenul A și aglutinina alfa 
c) aglutinogenele A și B 
d) aglutinogenul B și aglutinina alfa 

 
5.  Mușchi al membrului superior este: 

a) croitorul 
b) oblicul 
c) trapezul 
d) tricepsul 
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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

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. Sistemul nervos periferic conține cerebelul și emisferele cerebrale. 
 
2. Scheletul este componenta pasivă al aparatului locomotor. 
 
3. Celulele cu bastonașe sunt receptorii vederii colorate. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
 Genetica studiază ereditatea și variabilitatea organismelor. 

a) Enumerați două tipuri de ARN; precizați, pentru fiecare tip, funcția îndeplinită. 
b) O moleculă de ADN este alcătuită din 3000 de nucleotide, dintre care 600 conțin guanină. 
Stabiliţi următoarele: 
- numărul de nucleotide care conțin adenină; 
- numărul legăturilor duble și al legăturilor triple din molecula de ADN; 
Scrieți toate etapele necesare rezolvării acecstei cerințe. 
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 cu grupa de sânge A și RH negativ are nevoie de o transfuzie de sânge. La spital 
se prezintă patru voluntari care au următoarele grupe de sânge: 0 și RH negativ, 0 și RH pozitiv, 
AB și RH negativ și AB și RH pozitiv.  
Stabiliți următoarele: 
a) Grupa de sânge a donatorului posibil; 
b) aglutininele și aglutinogenele caracteristice grupelor de sânge A și B; 
c) consecința realizării unei transfuzii, în acest caz, cu sânge din grupa A și RH pozitiv; 
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 

     Hormonii sunt produșii de secreție ai glandelor endocrine. 
a) Numiți trei hormoni cu rol în creșterea și dezvoltarea organismului. 
b) Descrieți glandele suprarenale: localizare, alcătuire, trei hormoni secretați. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Structura chimică a acizilor nucleici. 
- Patologia analizatorului cutanat. 

2.             16 puncte 
Analizatorii sunt sisteme complexe care transformă informațiile recepționate din mediul extern și 

din mediul intern în senzații adecvate. 
a) Enumerați două segmente ale unui analizator. 
b) Numiți receptorii vizuali și precizați rolul lor. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Receptorii pentru echilibru”, 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, decembrie 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 componente ale arcului reflex;                                                   2 x 1p.= 2 puncte  
- rolul fiecărei componente ale arcului reflex;                                                         2 x 2p.= 4 puncte  
C             

 10 puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3b; 4d; 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) - enumerarea a două tipuri de ARN;  
- precizarea funcției îndeplinite de fiecare dintre cele două tipuri de ARN.  

2 x 2p.= 4 puncte  
b)  
- calcularea numărului de nucleotide care conțin adenină:                                                  2 puncte   
ADN = 3000 nucleotide 
Guanina = 600 nucleotide = Citozina 
Nr nucleotidelor cu Timina = Nr nucleotidelor cu Adenina 
ADN = G + C + T + A 
3000 = 600 + 600 + T +A 
3000 – (600+600) = 1800 nucleotide cu adenină și timină 
1800 : 2 = 900 nucleotide cu adenină;  
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A = T; T=A => 900 nucleotide cu timină. 
 
- numărul legăturilor duble: 900;                                                                                          4 puncte 
- numărul legăturilor triple: 600                                                                                            4 puncte   
 
Notă:  Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctaj 
  
c) - formularea cerinţei;                                                                                                       2 puncte  
   - rezolvarea cerinţei.                                                                                                        2 puncte  
 
B                                     12 puncte  

a) O RH negativ                                                                                                                   2 puncte  
b) Grupa A (II) – aglutinina beta și aglutinogenul A                                                             4 puncte 
    Grupa B (III) - aglutinina alfa și aglutinogenul B                                                              
c) hemoliza și aglutinarea hematiilor                                                                                    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 hormoni cu rol în creșterea și dezvoltarea organismului.        3 x 1p.= 3 puncte                    
b) descrierea corectă;                           3 x 1p.= 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) – enumerarea a două segmente ale unui analizator                                            2x1p.= 2 puncte 
b) Numiți receptorii vizuali și precizați rolul lor                         2x2p.= 4 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 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Dicianu Daniela - Liceul Teoretic ”G.Calinescu”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Ignat Camelia - Liceul Teoretic ”Ovidius”, 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 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic, Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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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. 
 

Un tip de respirație ......................................... este fermentaţia ....................................... .  
 
B            6 puncte 
 Dați două exemple de țesuturi animale; scrieţi în dreptul fiecărui tip de țesut animal câte o 
caracteristică structurală. 
 
C            10 puncte 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 

 
1. Organite celulare cu membrană dublă sunt: 
a) lizozomii 
b) ribozomii 
c) reticulul endoplasmatic 
d) mitocondriile 
 
2. Mitoza este diviziunea prin care o celulă 2n=8 formează celule fiice: 
a) 2n=8 
b) 2n=16 
c) n=4 
d) n=8 
 
3. Sinteza de proteine în celulele vegetale este realizată de: 
a) lizozomi 
b) ribozomi 
c) reticul endoplasmatic 
d) mitocondrii 
 
4. Fotosinteza la plante: 
a) este un tip de nutriţie mixotrofă 
b) folosește energie luminoasă 
c) este procesul de oxidare a substanțelor organice 
d) se realizează numai în prezența oxigenului 
 
5. Pancreasul mamiferelor: 
a) este glandă anexă a sistemului digestiv 
b) este localizat în cavitatea toracică 
c) face legătura între esofag și intestinul subțire 
d) participă la realizarea funcţiei de relaţie 
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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. Plămânii mamiferelor sunt localizați în cutia toracică. 

2. Celulele procariote pot forma ţesuturi. 

3. Ribozomii se pot ataşa de foiţa externă a membranei celulare. 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Sângele, limfa şi lichidul interstiţial sunt pricipalele lichide ale mediului intern al 
organismului. 

a) Caracterizaţi componentele sângelui: denumirea a două elemente figurate ale sângelui şi 
câte o caracteristică pentru fiecare element figurat pe care l-aţi denumit. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sângele este un lichid esenţial al 
organismului”. 

c) Sângele este un lichid de culoare roşie care conţine plasma, o soluţie lichidă şi elementele 
figurate. Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului adultului este de 35 Kg. 

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  

Hibridarea soiurilor de plante este o metodă des practicată în agricultura tradiţională. De exemplu, 
prin încrucişarea a două soiuri de pere, homozigote, care se deosebesc prin două perechi de 
caractere, în F2 se obţin 16 combinaţii genotipice. La aceste soiuri de pere fructele mari (M) şi 
galbene (G) sunt caractere dominante, iar fructele mici (m) şi verzi (g) sunt caractere recesive. Un 
părinte are fructe mari şi verzi fiind homozigot pentru mărimea fructelor, iar celălalt părinte are 
fructe mici şi galbene fiind heterozigot pentru culoarea fructelor. În F1 se obțin mai multe combinații 
de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 
 a) genotipurile părinților; 
 b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți; 
 c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari; genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi 
 roșii. 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Simulare Județeană - Biologie vegetală şi animală  Varianta 3  



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
 Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 
a) Precizaţi denumirea celor două tipuri de celule existente în lumea vie şi o asemănare structurală 
între ele.   
b) Explicaţi importanţa diviziunii celulare meiotice în lumea vie. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Profaza mitozei 
- Plastidele 

 
 

2.                                                                                                                                   16 puncte  

Sistemul digestiv împreună cu cel respirator contribuie la realizarea funcţiei de nutriţie la mamifere. 
a) Precizaţi denumirea a trei organe ale tubului digestiv la mamifere.   
b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare:,,Inspiraţia este un proces activ''. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Interrelaţia funcţională dintre sistemul digestiv şi cel respirator în 
realizarea funcţiei de nutriţie la mamifere”, 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 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 de țesuturi animale; 2 x 1p. = 2 puncte 
- precizarea unei caracteristici structurale pentru fiecare țesut                              .                                         

           2 x 2p. = 4 puncte 
C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3b; 4b; 5a.   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: 

- denumirea a două elemente figurate ale sângelui                                         2x1p.= 2 puncte  
- câte o caracteristică pentru fiecare element figurat       2x1p.= 2 puncte 

b) explicația corectă                                                                                                            4 puncte 
c)   

- volumul sângelui: 
-  7% x 35 =2,45 l                                                                2 puncte 
-  volumul plasmei; 
- 2,45 x 55% = 1,3475 l;                                                                                             2 puncte  
- volumul apei: 
- 1,3475 x 90%= 1,2122 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) genotipurile părinţilor:                                                          
MMgg şi mmGg                                                                                                  2x1p.= 2 puncte                       

b) tipurile de gameţi: Mg, mG, mg        3x1p.= 3 puncte  
c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari:100%     1punct 

genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi galbene:MmGG, MmGg  2x1p.=2puncte                          
d) formularea cerinței;                                                                                                     2 puncte  

rezolvarea cerinței.                                                                                                        2 puncte  
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1. 14 puncte 
a) denumirea celor două tipuri de celule existente în lumea vie    2x1p.= 2 puncte  

asemănare structurală între ele        2 puncte                        
             

b) explicaţia corectă                                                                                              2 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 organe ale tubului digestiv                                                  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 

 
Propunători: 
 
- Popa Laura – ISJ Constanța 
- Popescu Adriana – Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Constanţa 
- Bucovală Carmen – Liceul Teoretic ”Ovidius”, Constanţa 
- Croitoru Marilena– Liceul Teoretic ”Decebal”, Constanța 
- Luca Mihaela – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanţa 
- Acreței Virginia – Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu”, Constanța 
- Mureșan Mihaela – Școala Gimnazială nr. 33 ”Anghel Saligny”, Constanța 
- Deancu Mihaela - Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța 
- Stoian Niculina - Școala Gimnazială nr. 24 ”I. Jalea”, Constanța 
- Neacșu Mariana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
- Gafar Sibel - Liceul Tehnologic, Topraisar 
- Sefer Elis Sibel – Colegiul Economic Mangalia 
- Dumistrăcel Daniela – Școala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 2022 
Proba E. d) 

Chimie anorganică 
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 speciile chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la 
(A) la (F), sunt prezentate mai jos: 
 
(A) Cl2 (B) H3O+ (C) NaOH (D) H2CO3 (E) H2 (F) HCN 
 
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. Atomul elementului din specia A are: 
a. 2 orbitali monoelectronici;    c. 2  straturi în curs de completare; 
b. 6 substraturi complet ocupate cu electroni; d.  8  orbitali dielectronici. 
2. Din reacţia Na cu H2O se obțin: 
a. doar specia (C);     c.  speciile (C) și (E); 
b. speciile (B) și (C);     d. speciile (B), (C) și (E). 
3. Despre specia chimică (B), este adevărat că: 
a. se obține din apă prin cedare de electroni; c.  prezintă o legătură covalent- 

coordinativă; 
b. se formează la ionizarea unei baze;  d.  este o specie cu caracter amfoter. 
4. O soluţie apoasă a speciei (C), care conține 0,01 mol de substanţă dizolvată în 100 mL are : 
a. pH = 3;      c. [H3O+] = 0,02 mol‧L-1; 
b. pH = 13;      d. [HO-] = 0,02 mol‧L-1. 
5. Despre specia chimică (D), este adevărat că: 
a. conține o legătură  ionică;    c.  este un acid diprotic; 
b. este un acid tare;     d.  ionizează total în soluție apoasă. 
6. La ionizarea în soluție apoasă a lui (F) se găsesc: 
a. speciile CN- și (B);    c. trei specii (F), H2O, CN-; 

b. doar specia CN-;     d. patru specii (F), H2O, CN- și (B). 
7. Soluția substanței (C) colorează turnesolul în: 
a. roșu;      c.  verde; 
b. galben;      d.  albastru. 
8. Există aceeași masă de hidrogen în: 
a.1 mol (D) și 2 mol(F) ;    c. 0,4 g (C) și 0,4 g (E); 
b. 2 mol (D) și 1 mol(F) ;    d. 1,2g (C) și 1,2 g (E). 
9. Conține 6 NA atomi de H: 
a. 4 moli (F);      c.  60 g (C) ; 
b. 67,2 L (E);      d. 1 mol (B). 
10. Au entalpiile molare de formare egale: 
a. (A) și (E);      c.  (E) și (F) ; 
b. (C) și  (F);      d.  (A) și (C). 
  
          30  de  puncte  
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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, numărulde ordine al enunţului şi litera F.  
1. Izotopii au același număr de neutroni în nuclee. 
2. În molecula apei există două legături covalente polare . 
3. Solubilitatea dioxidului de carbon scade odată cu creșterea presiunii. 
4. Acizii sunt specii chimice capabile să cedeze protoni în soluție apoasă. 
5. Aluminiul face parte din blocul s de elemente. 
           10  puncte 
SUBIECTUL al II-lea       (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. Atomul celui de-al 47 lea element din Tabelul periodic conține în nucleul său cu 14 
neutroni mai mulți decât protoni  .  Determinați numărul de masă A al atomului elementului. 
           2 puncte 
2. a. Atomul unui element chimic (E) are în învelişul electronic cinci substraturi complet 
ocupate cu electroni. Scrieți configurația electronică a atomului elementului chimic (E). 
b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).  4 puncte 

3. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de apă, utilizând simbolurile elementelor 
chimice  şi puncte pentru reprezentarea electronilor.     2 puncte 
4. a. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de magneziu, utilizând simbolul elementului 
chimic  şi puncte pentru reprezentarea electronilor.  
b. Notaţi caracterul chimic al magneziului.      3 puncte 
5. Se amestecă 200 g soluție de hidroxid de sodiu de concentrație 20% cu 100 g soluție de 
hidroxid de sodiu de concentraţie 50%. Calculați concentrația procentuală a soluției finale. 

4 puncte 

Subiectul D 
1. Dioxidul de plumb reacționează cu acidul clorhidric. Ecuația reacției care are loc este:
  PbO2+ …HCl → …PbCl2 + …Cl2 + … H2O  
a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
b. Notaţi formula chimică a substanței cu rol de agent reducător;   3 puncte 
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.  1 punct 
3. a. O metodă de obţinere a hidrogenului în laborator constă în tratarea zincului cu soluție de 
acid clorhidric. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre zinc și acidul clorhidric. 
b. Calculați volumul de hidrogen , expimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură 
și presiune, obținut prin reacția a 13 g de zinc cu acidul clorhidric, știind că randamentul 
reacției este 80%.         6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea       (25 de puncte)  
Subiectul E 
1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de descompunere a carbonatului de calciu, este: 
CaCO3(s) +177,6 kJ/mol → CaO(s)+CO2(g) 
Notaţi valoarea entalpiei de reacţie și precizați tipul reacției având în vedere schimbul de 

căldură cu mediul exterior.        3 puncte 
2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, care se consumă, dacă se descompun 10 g de 
carbonat de calciu. Utilizați informații de la punctul 1.    3 puncte 
3. Determinați căldura necesară pentru a încălzi 200 g apă de la 10°C la 60°C, exprimată în 
kilojouli.     Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.    3 puncte 
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4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie ∆rH0 , a reacției : 
C (s) + 2S(s) → CS2(l)   

în funcție de valorile variațiilor de entalpie ale reacțiilor descrise de următoarele ecuaţii 
termochimice:  

(1) CS2(l) + 3O2(g) = CO2(g) + 2SO2(g)   ΔrH1
0

  
(2) C(s) + O2(g) = CO2(g)    ΔrH2

0
   

(3) S(s) + O2(g) = SO2(g)     ΔrH3
0

   4 puncte 

5. Reacția de hidrogenare a etenei decurge conform ecuației: 
C2H4(g) + H2(g)         C2H6 ( g)                ΔrH0 <0 
Scrieți relația de ordine dintre entalpiile molare de formare standard ale celor doi compuși 
organici, având în vedere variația de entalpie a reacției.    2 puncte 
 
Subiectul F 
1. Scrieți ecuația reacției de ionizare a soluției de acid clorhidric, în soluție apoasă.  

2 puncte 

2. Calculați pH-ul unei soluții de NaOH de concentrație 10
-4

M.    2 puncte 

3. a. Calculați masa de acid sulfuric , exprimată în grame, care conține 84,308×1023
 atomi. 

b. Într-o butelie , cu volumul de 16 L, se află 64 g oxigen, la temperatura de 127°C. 
Determinați presiunea oxigenului din butelie, exprimată în atmosfere.  6 puncte 

 

Numere atomice: Cl- 17; O- 8; Mg- 12; Al- 13 
Mase atomice: H- 1; O- 16; Na-23; S-32; C- 12; N- 14; Ca- 40; Zn-65 
Numărul lui Avogadro:  NA = 6,022‧1023 mol-1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1∙ K-1. 
Căldura specifică a apei: c = 4,18 kJ·kg-1·K-1 

Volumul molar (condiții normale): V= 22,4 L·mol-1 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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 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          (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. c; 3. c; 4. b; 5. c; 6. d; 7. d; 8. a; 9. b; 10. a.     (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 neutronilor :61(1p); numărul de masă A: 108 (1p)  2 p 
2. a. scrierea configuraţiei electronice  a atomului elementului (E): 1s22s22p63s23p6 (2p) 
b. notarea poziției elementului (E) în Tabelul periodic: grupa 18 (VIIIA) (1p), perioada 3 (1p)  

 
 4 p 

3. modelarea formării legăturilor chimice în molecula de apă utilizând simbolurile chimice și 
puncte pentru reprezentarea electronilor (2p) 

 2p 

4. a. modelarea formării ionului de magneziu folosind simbolul chimic și puncte pentru             
reprezentarea electronilor (2p) 
b. notarea caracterului chimic al magneziului: caracter metalic (1p) 

 
 
 3p 

5. raționament corect (3p), calcule (1p) , c= 30%  4p 
 
Subiectul D                                                                                                                              10 puncte 
1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a clorului (1p) și reducere a plumbului (1p)  
b. notarea rolului HCl : agent reducător (1p)  3p 
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției: 
            PbO2 + 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2H 2O 

 
 1p 

3. a. scrierea ecuației dintre zinc și acidul clorhidric- pentru scrierea corectă a formulelor  
chimice ale reactanților și produșilor de reacție (1p) pentru notarea coeficienților 
stoechiometrici ai ecuației reacției (1p) 
b. raționament corect (3p), calcule (1p) ,V= 3,584 L H2 (1p) 

 
 
 
 6p 
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SUBIECTUL al III-lea         25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 
1. notarea valorii entalpiei de reacţie +177,6 kJ/mol (2p) și precizarea tipului reacției :reacție 
endotermă (1p) 

 3 p 

2. raționament corect (2p), calcule (1p), Q= 17,76 kJ   3p 
3. raționament corect (2p), calcule (1p), Q= 41,8 kJ   3p 
4. raţionament corect (4p) :∆rH =∆rH2-∆rH1+2∆rH3  4p 
5. ΔHf

°(C2H6(g))< ΔHf
°(C2H4(g))  2p 

Subiectul F          10 puncte 
1. scrierea ecuației reacției de ionizare a soluției  de acid clorhidric   2p 
2. raționament corect (2p), calcule (1p) , pH=10   3p 
3. a. raționament corect (2p), calcule (1p) , m= 196 g H2SO4  
b. raționament corect (1p), calcule (1p) , p= 4,1 atm 

 5p 

 

Subiect selectat și prelucrat de : 

Prof. Gina Marin - Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța 

Prof. Mario Culea – Liceul Teoretic George Emil Palade Constanța 

 

Bibliografie 

1. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia-Chimie manual pentru clas a IX a, Editura LVS 
Crepuscul 2004 

2. Elena Alexandrescu, -Chimie manual pentru clasa a XII a, C1 și C2, Editura LVS 
Crepuscul 2015;  

3. Elena Alexandrescu - Chimie Anorganică și Fizică pentru liceu și gimnaziu. Sinteze, 
Probleme, Teste - Editura Explorator Ploiești, 2015; 

      4.https://liceunet.ro/teste-antrenament-bac-chimie-organica-2021/testul-8 

 5.https://cdn.edupedu.ro/wpcontent/uploads/2020/06/E_d_chimie_anorganica_2020_var_06_
LRO.pdf 

 6.https://cdn.edupedu.ro/wpcontent/uploads/2022/03/E_d_chimie_anorganica_2022_var_sim
ulare_LRO.pdf 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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:  

(A) HS- (B) O2 (C) H2S (D) NaOH (E) H3O+ (F) H2SO4 
     
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. Sunt specii izoelectronice: 
a. (A) și (B);      c. (A) și (D); 
b. (A) și (C);      d. (A) și (E). 
2. Conține o legătură covalentă dublă și este moleculă nepolară: 
a. (B);       c. (D); 
b. (C);       d. (E). 
3. În specia chimică (C), atomii elementului cu sarcina nucleară +16: 
a. formează cationi;     c. au 10 electroni de tip p; 
b. au 5 orbitali de tip p; d. au 4 electroni pe ultimul strat. 
4. Specia chimică (D):  
a. ionizează parțial  în soluție apoasă;   c. soluția ei apoasă are pH ≤7;          
b. nu conduce curentul electric în soluție apoasă; d. reacționează cu specia chimică (C).  
5. Despre specia chimică (E), este adevărat că:  
a. se formează la ionizarea unei baze;    c. un mol conține 11∙NA electroni; 
b. este o specie cu caracter amfoter;    d. prezintă o legătură covalent-coordinativă. 
6. La ionizarea speciei chimice (C), în soluție apoasă sunt prezente următoarele specii: 
a. numai (A);      c. (A) și (E); 
b. numai (E);      d. (A), (C) și (E). 
7. Reacția chimică dintre speciile (D) și (F) este o reacție: 
a. lentă;      c. redox; 
b. cu transfer de protoni;    d. endotermă. 
8. În legătură cu elementul chimic prezent în speciile (B), (D); (E) și (F): 
a. atomii lui au NO = -2 în toate speciile;  c. se găsește în perioada 2, grupa 6;  
b. speciile (D) și (E) au același număr de atomi; d. prezintă caracter metalic. 
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9. În 490 g de substanță (F) sunt:  
a. 5 g de hidrogen;      c. 170 g de hidrogen și sulf;  
b. 80 g de sulf;       d. 160 g de oxigen. 
10. Există aceeași masă de oxigen în:  
a. 1 mol (D) și 1 mol (F);    c. 8 g (D) și 4,9 g (F); 
b. 2 mol (D) și 1 mol (F);    d. 1,6 g (D) și 9,8 g (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. Atomii ce formează molecula de amoniac sunt uniți prin legături covalente polare.  
2. Într-un orbital p pot există șase electroni cu spinul opus.   
3. La dizolvarea clorurii de sodiu în apă au loc interacțiuni ion-dipol.   
4. Clorul este mai electronegativ decât fluorul.   
5. În timpul funcționării pilei Daniell, catodul se consumă.      10 puncte 
         
SUBIECTUL al II-lea       (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. Numărul de masă al unui atom este 65. Știind că atomul are în nucleu 35 de neutroni, 
determinați numărul de protoni, respectiv de electroni ai acestuia.   2 puncte  
2. a. Atomul unui element chimic (E) are în învelișul electronic trei orbitali s și patru orbitali p 
ocupați cu electroni, dintre care unul este monoelectronic. Scrieţi configuraţia electronică a 
atomului elementului (E).      
b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).  4 puncte  
3. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile 
elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.   2 puncte  
4. a. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de fosfor, utilizând simbolul elementului chimic şi 
puncte pentru reprezentarea electronilor.       
b. Notați caracterul chimic al fosforului.             3 puncte  
5. Într-un balon cotat de 100 mL se amestecă 60 mL soluție de acid azotic de concentrație 0,2 M 
cu 20 mL soluție de acid azotic de concentrație 0,6 M și se completează cu apă distilată până la 
semn. Determinați concentrația molară a soluției astfel preparate.    4 puncte 
 
Subiectul D  
1. Dicromatul de potasiu reacționează cu iodura de potasiu  în mediu acid. Ecuația reacției care 
are loc este: 

... K2Cr2O7 + ... KI + ... H2SO4 → ... K2SO4 + ... Cr2(SO4)3 + ... I2 + ... H2O. 
a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie.     
b. Notaţi rolul iodurii de potasiu (agent oxidant/agent reducător).       3 puncte  
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2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.  1 punct  
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc între sodiu și apă.      
b. Calculaţi volumul de hidrogen, exprimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură și 
de presiune, obținut din 4,6 g de sodiu, la un randament al reacției de 90%.  6 puncte 

SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E  
1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de oxidare a amoniacului este: 

2NH3(g) + 3/2O2(g) → N2(g) + 3H2O(g) + 633,4 kJ 
Calculați entalpia molară de formare standard a amoniacului, exprimată în kilojouli pe mol, 
utilizând ecuația termochimică de mai sus și entalpia molară de formare standard a apei: 
∆fH0H2O(g) = - 241,8 kJ/mol.                   3 puncte 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, care se obține dacă se oxidează 6,8 g de amoniac. 
Utilizați informații de la punctul 1.                3 puncte  
3. Determinați căldura necesară pentru încălzirea a 8 kg de apă de la 50°C la 75°C, exprimată în 
kJ. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.               3 puncte  
4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variaţia de entalpie ∆rH0, a reacţiei: 

2NH3(g) + 3/2O2(g) → N2(g) + 3H2O(g) 
în funcție de valorile entalpiilor reacțiilor redate de ecuațiile termochimice:     

(1) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g),  ΔrH1
0    

(2) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l),  ΔrH2
0    

(3) H2O(g) → H2O(l),    ΔrH3
0.    4 puncte 

5. Scrieți formulele chimice ale substanțelor: NaCl(s), CsCl(s) și KCI(s), în sensul creșterii 
stabilității acestora, utilizând entalpiile molare de formare standard:   
∆fH0

NaCl(s)= - 411,15 kJ/mol, ∆fH0
CsCl(s)= - 443,04 kJ/mol și ∆fH0

KCl(s) = - 436,75 kJ/mol.  
2 puncte 

Subiectul F  
1. Scrieți ecuația reacției de ionizare a soluției de amoniac, în soluție apoasă . 1 punct 
2. Într-o incintă închisă, cu volumul 16 L, se află 2 mol dintr-o substanță gazoasă (A), la 4,1 atm. 
Determinați temperatura gazului (A) din incintă, exprimată în grade Celsius.  3 puncte 
3. a. Calculați masa de trioxid de sulf, exprimată în grame, care conține 12,044·1022 molecule. 

3 puncte 
b. O probă de 4 mol de clor reacționează cu hidrogenul. În urma reacției s-au format 6 mol de 
acid clorhidric. Determinaţi procentul molar de clor nereacționat.   3 puncte 
 

 

 

Numere atomice:  
H- 1; O- 8; F- 9; Na- 11; P- 15; S- 16; Cl- 17.  
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L·mol-1 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙atm∙mol-1∙K-1 

Mase atomice:  
H- 1; N- 14; O- 16; Na- 23; S- 32. 
Căldura specifică a apei: c = 4,18 kJ·kg-1·K-1 
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022∙1023 mol-1 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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. b; 2. a; 3. c; 4. d; 5. d; 6. d; 7. b; 8. b; 9. c; 10. c.                                     (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. numărul protonilor: 30 (1p), numărul electronilor: 30 (1p)    2p 
2. a. scrierea configuraţiei electronice a atomului elementului (E): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 (2p)  
b. notarea poziției elementului (E) în Tabelul periodic: grupa 13 sau III A (1p), perioada 3 (1p) 
            4p 
3. modelarea formării legăturii chimice în molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile 
elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor    2p 
4. a. modelarea procesului de ionizare a atomului de fosfor, utilizând simbolul elementului 
chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)     
b. notarea caracterului chimic al fosforului: caracter nemetalic (1p)    3p 
5. raţionament corect (3p), calcule (1p), C = 0,24M       4p 
Subiectul D                        10 puncte  
1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a iodului (1p), respectiv de reducere a cromului 
(1p)  
b. notarea rolului iodurii de potasiu: agent reducător (1p)      3p  
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției:  
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3I2 + 7H2O     1p  
3. a. scrierea ecuației reacției care are loc între sodiu și apă - pentru scrierea formulelor chimice 
ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai 
ecuației reacției (1p)  
b. raţionament corect (3p), calcule (1p), V = 2,016 L H2     6p 
SUBIECTUL al III - lea                                                                                          (25 de puncte)  
Subiectul E                     15 puncte  
1. raţionament corect (2p), calcule (1p), ∆fH0NH3(g) = - 46 kJ/mol    3p  
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2. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 126,68 kJ      3p 
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 836 kJ      3p  
4. raţionament corect (4p): ΔrH0 = -ΔrH1

0 + 3ΔrH2
0 - 3ΔrH3

0     4p  
5. scrierea formulelor chimice în sensul creșterii stabilității substanțelor: NaCI(s), KCl(s), CsCl(s)  
            2p 
Subiectul F                    10 puncte  
1. scrierea ecuației reacției de ionizare a amoniacului, în soluție apoasă   1p  
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), t = 127°C       3p  
3. a. raționament corect (2p), calcule (1p), m = 16 g SO3      3p  
b. raţionament corect (2p), calcule (1p), p(Cl2 netransformat) = 75%   3p 

 
Subiect selectat și prelucrat de : 

Prof. Geantă-Andronache Ana-Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța   

Prof. Gina Marin - Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța   

 

Bibliografie: 

1. Alexandrescu E., Zaharia V – Chimie – manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 
Ploiești 2004 
2. Tănăsescu G., Negoiu M. – Chimie C1 – manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 
București 2007 
3. Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie – Teste de antrenament chimie anorganică 
2021 (varianta 11) 
4.https://www.ebacalaureat.ro/c/subiecte-chimie-anorganica-si-organica-bacalaureat-2018/1616 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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) HCN (B) NH4Cl (C) H2O (D) KOH (E) HCl (F) Cl2 

 
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 molecula substanței chimice (F):  
a. are doi electroni de valență;   c. este un gaz nobil;  
b. are caracter electropozitiv;  d. este un nemetal. 
2. Elementul chimic din compoziția uneia dintre speciile menționate, ai cărui atomi au în 
învelișul electronic trei orbitali monoelectronici, are sarcina nucleară: 
a. +1;       c. +6;  
b. +3;  d. +7. 
3. Există legătură covalent coordinativă între atomii care formează moleculele substanței: 
a. (A);       c. (D);  
b. (B);       d. (E). 
4. Substanța chimică (D):  
a. este insolubilă în apă;   c. nu reacționează cu acidul clorhidric;  
b. formează un amestec eterogen cu apa; d. poate fi obținută în reacția potasiului cu 

apa.  
5. Este adevărat că:  
a. (E) este un acid mai slab decât (A);  c. (A) ionizează total în soluție apoasă;  
b. (E) înroșește fenolftaleina;    d. reacția dintre (E) și (D) este de 
neutralizare. 
6. Se consideră ecuațiile reacțiilor: 
(I) H2 + Br2 → 2HBr     (III) KOH + HCl → KCl + H2O  
(II) Fe + CuSO4 → Fe + CuSO4  (IV) N2 + 3H2 → 2NH3  
Au loc cu transfer de electroni, reacțiile:  
a. (I), (II) și (III);     c. (I), (III) și (IV); 
b. (I), (II) și (IV);     d. (II), (III) și (IV) 
7. Dacă se amestecă o cantitate de substanță (D) cu o cantitate de substanță (C):  
a. se absoarbe căldură din mediul exterior;  c. se formează un amestec eterogen;  
 b. soluția are culoarea roșu-carmin;   d. se formează un amestec omogen. 
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8. O soluție apoasă a compusului (E), cu pH = 2, are concentraţia ionilor hidroniu egală cu:  
a. 10-12 mol·L-1 ;     c. 2 mol·L-1 ; 
b. 10-2 mol·L-1 ;     d. 12 mol·L-1 . 
9. Raportul masic C: N în specia chimică (A) este: 
a. 1 : 7;    c. 3 : 14;  
b. 6 : 7;      d. 12 : 7. 
10. Există:  
a. 5 g de hidrogen în 5 mol de substanță (E);  c. 0,32 g de oxigen în 0,1 mol de substanță (C); 
b. 15 g de hidrogen în 5 mol de substanță (A);  d. 0,78 g de potasiu în 0,1 mol de substanță (C). 

30 de puncte 

Subiectul B 
Citiți următoarele enunţuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de 

examen, numărul de ordine al enunțului şi litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals scrieți, pe 
foaia de examen, numărul de ordine al enunțului şi litera F.  
1. Speciile de atomi care au același număr de protoni, dar număr diferit de electroni se numesc 
izotopi.  
2. Tabelul periodic al elementelor conține 18 grupe notate cu cifre arabe.  
3. Legătura ionică se realizează prin punere în comun de electroni între atomi diferiți 
4. Între atomii moleculei de apă se stabilesc două legături covalente polare simple.  
5. Amoniacul este o bază mai tare decât hidroxidul de sodiu.   10 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea       (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul elementului cu sarcina 
nucleară +17, știind că acesta are 37 de nucleoni.     2 puncte  
2. a. Scrieţi configurația electronică a atomului elementului (E), care are în învelișul electronic  
9 electroni în orbitalii p.  
b. Notaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai atomului elementului (E).  4 puncte 
3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi 
puncte pentru reprezentarea electronilor.      2 puncte 
4. a. Modelați legătura chimică din molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi 
puncte pentru reprezentarea electronilor. 
b. Notați tipul și polaritatea legăturii chimice din molecula de clor.   3 puncte  
5. Peste 200g solutie de clorură de sodiu de concentrație 10% se adaugă 400g soluție de clorură 
de sodiu de concentrație 20% și 400g apă. Determinați concentrația procentuală a soluției 
obținute.          4 puncte 
Subiectul D 
1. Oxigenul se poate obține în laborator prin acțiunea acidului sulfuric asupra dioxidului de 
mangan:             ...MnO2 + ...H2SO4 → ...MnSO4 + ...O2 + ...H2O. 
a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie.  
b. Notaţi rolul dioxidului de mangan (agent oxidant/ agent reducător).  3 puncte  

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.                2 puncte 
3. a. Scrieți ecuația reacției care are loc între clor și iodura de potasiu.  
b. Determinați masa de iod, exprimată în grame, obținută în reacția dintre clor și 83 g de iodură 
de potasiu, la un randament al reacției de 80%.     6 puncte 
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SUBIECTUL al III-        (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Ecuația termochimică a reacției de ardere a butanului este:  

C4H10(g) + 13/2O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(g). Variația de entalpie a acestei reacții este 
∆rH = - 2656,3 kJ.   
Determinați entalpia molară de formare standard a butanului, exprimată în kilojouli, utilizând 
entalpiile molare de formare standard: ∆fH0 CO2(g) = -393,5 kJ/mol, ∆fH0 H2O(g) = -241,6 kJ/mol  

3 puncte 
2. Determinați căldura, degajată la arderea a 4,48 L de butan, exprimată în kilojouli. Utilizați 
informații de la punctul 1.        2 puncte 
3. Determinați masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la 150C la 550C 
utilizând 1672 kJ, furnizați de arderea unui combustibil. Se consideră că nu au loc pierderi de 
căldură.          3 puncte 
4. Ecuația reacției de ardere a etenei (C2H4) este:   
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g),                ∆rH.  
Aplicați legea lui Hess pentru a determina entalpia reacției de ardere a etenei, ∆rH, în condiții 
standard, în funcție de entalpiile reacțiilor reprezentate de ecuațiile termochimice:   
(1) C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)   ∆rH1  
(2) C2H6(g) + 7/2O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) ∆rH2   
(3) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)   ∆rH3.    5 puncte  
5. Ordonați substanțele KCl(s) şi KClO3(s) în sensul scăderii stabilității, utilizând entalpiile 
molare de formare standard ale acestor substanțe: ∆fH0 KCl(s) = - 435,86 kJ/ mol, 
 ∆fH0 

KClO3(s) = - 391,20 kJ/ mol. Justificaţi răspunsul.    2 puncte 
Subiectul F. 
1. Scrieți ecuația reacției de ionizare în soluție apoasă a acidului cianhidric. 1 punct  
2. Hidrogenocarbonatul de amoniu este utilizat în patiserie ca agent de afânare a aluaturilor.  
Prin încălzire se descompune în produși de reacție gazoși. Ecuaţia reacţiei este: 
 NH4HCO3(s) → CO2(g) + NH3(g) + H2O(g).  
Calculaţi volumul de dioxid de carbon, exprimat în litri, mǎsurat la 270C şi 2 atm, obținut 
stoechiometric la descompunerea termică a 63,2 g de hidrogenocarbonat de amoniu.  

3 puncte  
3. a. La 127°C și 4 atm, 20,5 L dintr-o substanță gazoasă (A) cântăresc 70 g. Determinați masa 
molară a substanței (A), exprimată în grame pe mol.  
b. Calculați masa a 12,044∙1020 de molecule de oxigen, exprimată în grame. 6 puncte 

c. Calculați pH-ul unei soluții de NaOH de concentrație 10-3 M. 
 
Numere atomice: H - 1; C - 6; Cl - 17; O - 8; K-19; N-7; Na - 11 
Mase atomice: H- 1; C-12; O-16; K- 39; I -127 ; N-14 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1 ∙K -1  
Numărul lui Avogadro: N = 6,022‧1023 mol-1  
Căldura specifică a apei c = 4,18 kJ·kg-1 ·K-1 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 2022 
Proba E. d)  

Chimie anorganică  
BAREM DE EVALUARE ŞI DE 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 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.d; 5. d; 6.b; 7.d; 8.b; 9.b; 10.a.     (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. p+ = 17 (1p), e- = 20 (1p)        2p  
2. a. scrierea configuraţiei electronice a atomului elementului (E): 1s22s22p63s23p3(2p)  
b. notarea numărului orbitalilor monoelectronici ai atomului elementului (E) 3 orbitali (2p) 

4p 
3. modelarea formării ionului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte 
pentru reprezentarea electronilor       2p 
4.a. modelarea formării legăturii chimice din molecula de clor (2p)  
b. notarea tipului legăturii covalente dintre atomii de clor, având în vedere polaritatea 
acesteia: legătură covalentă nepolară (1p)      3p 
5.raţionament corect (3p), calcule (1p), c% = 10%                                                  4p 
Subiectul D 
1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare (1p), respectiv de reducere (1p)  
b. notarea rolului dioxidului de mangan: agent oxidant(1p)    3p  
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției: 
             2MnO2 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + O2 + 2H2O    2p 
3. a. scrierea ecuației reacției dintre clor și iodura de potasiu-pentru scrierea formulelor 
chimice ale reactanților și a produsului de reacție (1p), pentru notarea coeficienților 
stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)  
b.aţionament corect (3p), calcule (1p), mI2 = 50,8g     6p 
SUBIECTUL al III-lea       (25 de puncte) 

Subiectul E.          15 puncte 
1.raționament corect (2p), calcule (1p), ∆fH 0 C4H10(g) = -125,7 kJ.mol-1                3p 
2.raționament corect (1p), calcule (1p), Q = 531,26Kj                                              2p 
3.raţionament corect (2p), calcule (1p), m=10kg                                                        3p 
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4.raţionament corect (4p), calcule (1p): ∆rH = ∆rH1 + ∆rH2 - ∆rH3                    5p 
5.ordonare corectă: KCl(s) > KClO3(s) (1p), justificare corectă (1p)  2p 
 
Subiectul F.          10 puncte 
1. a. scrierea ecuația reacției de ionizare în soluție apoasă a acidului cianhidric(1p)1p 
2. raționament corect (2p), calcule (1p), V(CO2) = 9,84 L    3p 
3. a. raționament corect (1p), calcule (1p), MA = 28 g/mol    2p 
b. raționament corect (1p), calcule (1p), m = 0,064 g de oxigen   2p 
c. raționament corect (1p), calcule (1p), pH = 11     2p 
 
 
 
 
Subiect selectat și prelucrat de : 

Prof. Robe Alina – Liceul Teoretic Traian Constanța 

Prof. Gina Marin - Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 2022 
Proba E. d) 

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 formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu litere 
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. Fiecare item are un singur răspuns corect. 
1. Au cel puțin un atom de carbon asimetric în moleculă: 
a. (B) și (E);      c. (C) și (E);  
b. (D) și (E);     d. (B) și (D). 
2. Numărul compușilor care au în moleculă doi atomi de carbon primar este egal cu: 
a. 2;       c. 4;  
b. 3;       d. 5. 
3. Compusul organic (B): 
a. este solubil în solvenți nepolari;   c. are în moleculă 14 electroni neparticipanți; 
b. este serina;     d. ester lichid în condiții standard. 
4. Este fals că: 
a. (E) este cea mai dulce monozaharidă; c. (D) formează amestec omogen cu apa; 
b. (C) este acidul salicilic;    d. (F) are denumirea uzuală cumen. 
5. Au mase molare egale: 
a. (C) și ( E);      c. (D) și ( F); 
b. (D) și ( E);     d. (B) și ( E). 
6. Compusul organic (E): 
a. are trei atomi de carbon asimetric;   c. are în moleculă 22 de atomi; 
b. este β-fructofuranoza;   d. are heterociclu de patru atomi. 
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7. Despre compusul organic (A) este adevărată afirmația:  
a. are denumirea 2-etil-propenă;  c. formula sa brută este identică cu a propenei;  
b. este solubil în apă;    d. conține 12 legături sigma. 
8. Are caracter amfoter:  
a. (C);      c. (B); 
b. (D);       d. (E). 
9. Compusul organic (D): 
a. este un lichid vâscos, insolubil în apă; c. are raportul masic C : O = 4 : 3;  
b. se obține prin hidroliza bazică a   d. se impregnează pe argilă poroasă pentru  
tripalmitinei;     obținerea dinamitei.  
10. În 4,6 g de compus (D) există aceeași masă de oxigen ca cea din:  
a. 4,5 g de compus (E);    c. 0,05 mol de compus (B); 
b. 9 g de compus (C);     d. 0,5 mol de compus (E).   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. La clorurarea fotochimică a propanului se obțin doi compuși monoclorurați. 
2. Prin oxidarea etanolului cu soluție acidă de KMnO4 se formează etanal. 
3. Partea hidrofobă a palmitatului de sodiu conține 16 atomi de carbon. 
4. Alcanii solizi au densitatea mai mare decât a apei. 
5. Cauciucul sintetic este utilizat la fabricarea anvelopelor.     

10 puncte 
SUBIECTUL al II-lea       (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. a. Scrieți formula de structură a hidrocarburii (H), cu catena aciclică și formula brută (CH2,4)n , 
care conține în moleculă patru atomi de carbon primar și un atom de carbon cuaternar.  
    b. Scrieți formula de structură a unui izomer de catenă al hidrocarburii (H). 3 puncte 
2. a. Scrieți ecuația reacției de izomerizare a n-butanului, în prezența clorurii de aluminiu umede 
la 50-100 °C.           2 puncte 

    b. La izomerizarea a 1740 g de n-butan se obține un amestec gazos care conține 24 mol de 
izobutan. Determinați procentul de n-butan transformat în izobutan.   2 puncte 
3. O hidrocarbură (A) are denumirea științifică (I.U.P.A.C.) 3,3-dimetil-1-butină. Scrieți formula 
de structură a hidrocarburii (A).       1 punct 
4. a. Scrieți ecuația reacției de hidrogenare a propenei, în prezența nichelului.  
    b. Unui amestec de 15 mol de n-butan și propenă i se adaugă 14 mol de hidrogen. Amestecul 
gazos astfel obținut se încălzește și se trece peste un catalizator de nichel, rezultând 20 mo l de 
compuși gazoși. Determinați raportul molar n-butan : propenă din amestecul gazos inițial.  

5 puncte 

5. Notați două proprietăți fizice ale etinei, în condiții standard de temperatură și presiune. 
           2 puncte 
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Subiectul D  
1. a. Monoclorobenzenul se utilizează pentru obţinerea unui produs cu acţiune insecticidă, numit 
DDT. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a monoclorobenzenului din benzen, utilizând formule 
de structură pentru compușii organici.      2 puncte  
    b. Notaţi catalizatorul reacţiei de obţinere a monoclorobenzenului din benzen.  1 punct 
2. a. Scrieți ecuația reacției de nitrare a fenolului pentru obținerea 2,4,6-trinitrofenolului. 
Utilizați formule de structură pentru compușii organici.     2 puncte  
    b. Se nitrează 940 g de fenol cu soluție de acid azotic, de concentrație procentuală masică 
63%, pentru obținerea 2,4,6-trinitrofenolului. Știind că fenolul s-a consumat integral, determinați 
masa soluției de acid azotic de concentrație procentuală masică 63% , exprimată în grame. 
           3 puncte 
3. Notați două utilizari ale naftalinei.       2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea       (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. Un alcool monohidroxilic secundar (A), cu catenă aciclică saturată și raportul masic 
C : O = 3 : 1 formează prin deshidratare o alchenă (B), ca produs majoritar.  
a. Determinaţi formula moleculară a alcoolului (A). 
b. Scrieți ecuația reacției de obținere a alchenei (B) prin deshidratarea alcoolului (A), în mediu 
acid, la încălzire. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.   4 puncte 
2. a. Scrieţi ecuaţia reacției dintre acidul etanoic și hidrogenocarbonatul de sodiu. 
    b. Praful de copt, utilizat în patiserie, conține hidrogenocarbonat de sodiu. La prepararea unei 
prăjituri se utilizează un pliculeț cu praf de copt, al cărui conținut “se stinge” cu oţet. La sfârșitul 
reacției care are loc în procesul de “stingere”, se degajă 2,24 L de gaz, măsuraţi în condiții 
normale de temperatură și de presiune. Calculaţi masa de hidrogenocarbonat de sodiu conţinută 
în pliculețul cu praf de copt, exprimată în grame.      5 puncte 
3. Notați două proprietăți fizice ale glicerinei, în condiții standard de temperatură și presiune. 
           2 puncte 

4. Un detergent neionic are următoarea formulă de structură: 
 
 
Știind că în molecula detergentului raportul atomic Cprimar : Csecundar = 11 : 7, determinați 
numărul atomilor de carbon din molecula acestuia.      3 puncte 
5. Notați o utilizare a etanolului.       1 punct 
 
Subiectul F. 
1. La hidroliza totală a unei peptide simple (P) s-a obținut α-alanină. Determinați numărul 
atomilor de carbon din molecula peptidei simple (P), știind că la hidroliza totală a 0,3 mol de 
peptidă (P) s-au folosit 10,8 g de apă.       3 puncte 
2. a. Scrieți ecuația reacției de oxidare a glucozei cu reactivul Fehling. Utilizați formule de 
structură pentru compușii organici.       2 puncte 
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    b. Se dizolvă 10 grame de glucoză tehnică în apă distilată. Soluția de glucoză se tratează cu 
reactiv Fehling în exces, formându-se 7,2 g de precipitat roșu-cărămiziu. Impuritățile sunt 
inerte din punct de vedere chimic și insolubile în apă. Determinați puritatea glucozei tehnice.  

3 puncte 

3. Notați două surse naturale de amidon.      2 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numere atomice: N-7; O-8; S-16. 
Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Na-23; S-32; Cu-64. 
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1. 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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 de puncte 
1. a; 2. d; 3. c; 4. b; 5. a; 6. b; 7. c; 8. c; 9. b; 10. a.     (10x3p)  

Subiectul B                                                                                                              10 puncte  
1. A; 2. F; 3. F; 4. F; 5. A.                                                (5x2p)  
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (25 de puncte) 
Subiectul C                    15 puncte  
1. a. scrierea formulei de structură a hidrocarburii (H) : 2,2-dimetilpropan   2p 
    b. scrierea formulei de structură a oricărui izomer de catenă al hidrocarburii (H ) 1p 
2. a. scrierea ecuației reacției de izomerizare a n-butanului     2p 
    b. raționament corect (1p), calcule (1p), % n-butan transformat în izobutan = 80% 
            2p 
3. scrierea formulei de structură a 3,3-dimetil-1-butinei     1p 
4. a. scrierea ecuației reacției de hidrogenare a propenei, în prezența nichelului  2p 
    b. raționament corect (2p), calcule (1p), n (butan): n (propenă) = 2 : 3   3p 
5. notarea oricăror două proprietăți fizice ale etinei, în condiții standard de temperatură  
și presiune           2p 
Subiectul D          10 puncte 
1. a. scrierea ecuaţiei reacției de monoclorurare a benzenului     2p 
    b. notarea catalizatorului reacţiei : clorură de fier (III)      1p 
2. a. scrierea ecuaţiei reacției de nitrare a fenolului pentru obținerea  
2,4,6-trinitrofenolului -pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale  
produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației  
reacției (1p)           2p 
    b. raționament corect (2p), calcule (1p), ms = 3000 g HNO3    3p 
3. notarea oricăror două utilizări ale naftalinei      2p 
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SUBIECTUL al III - lea                                                                                          (25 de puncte)  
Subiectul E          15 puncte 
1. a. raționament corect (1p), calcule (1p), C4H10O      2p 
    b. scrierea ecuației reacției de deshidratarea a 2-butanolului    2p 
2. a. scrierea ecuației reacției dintre acidul etanoic și hidrogenocarbonatul de sodiu  2p 
    b. raționament corect (2p), calcule (1p), m = 8,4 g NaHCO3    3p 
3. notarea oricăror două proprietăți fizice ale glicerinei     2p 
4. raționament corect (2p), calcule (1p), 36 atomi de carbon     3p 
5. notarea oricărei utilizări a etanolului       1p 
Subiectul F          10 puncte  
1. raționament corect (2p), calcule (1p), 9 atomi de carbon     3p 
2. a. scrierea ecuației reacției de oxidare a glucozei cu reactivul Fehling- pentru 
scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru  
notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)    2p 
    b. raționament corect (2p), calcule (1p), p= 90%      3p 
3. notarea oricăror două surse naturale de amidon      2p 
 

Subiect selectat și prelucrat de : 

Prof.Dumitru Monica- Mariana -Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța  

Bibliografie: 

1. Alexandrescu Elena , Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana – Manual Chimie clasa a X-a, Editura 
LVS Crepuscul, Ploiești 2005  
2. Alexandrescu Elena , Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana –Manual Chimie clasa a XI-a, Editura 
LVS Crepuscul, Ploiești 2006 
3. http://subiecte.edu.ro/2022/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/  
4. http://subiecte2021.edu.ro/2021/bacalaureat/index.html  
5. http://subiecte2020.edu.ro/2020/  
6. https://rocnee.eu/testeantrenament/ 
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Simulare județeană - Examenul de bacalaureat național, decembrie 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 compuși organici ale căror formulele de structură, notate cu 
literele de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

             

CH3 C CH2 CH

CH3

CH3

CH3

CH3

O

OH
H

H
H

OH
OH

H OH

H

CH2
OH

CH3 CH2 OH

C

O

CH

NH2

CH3 OH

C
O OH

C

O

O CH3

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

 

        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. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 
a. (A), (B) și (C); 
b. (B), (C) și (D);  

c. (A), (B) și (F); 
d. (D), (E) și (F). 

2. Conțin 5 legături π: 
a. (D) și (E); 
b. (B) și (C); 

c. (B) și (F); 
d. (B) și (E). 

3. Conțin cel puțin un nucleu aromatic: 
a. (B) și (C); 
b. (B) și (F); 

c. (C) și (D);  
d. (E) și (F). 

4. Conțin cel puțin un atom de carbon cuaternar: 
a. (A), (B) și (F); 
b. (B), (C) și (D);  

c. (D), (E) și (F); 
d. (A), (C) și (F). 

5. Reduce reactivul Tollens: 
a. (D);  
b. (C); 

c. (F); 
d. (F). 

6. Este incorectă afirmația: 
a. (A) are cifra octanică C.O.=100; 
b. (F)este un medicament antiinflamator; 

c. (B) este folosit ca insecticid;  
d. (E) conține o grupare funcțională divalentă. 

7. Sunt lichide, în condiții standard: 
a. (B) și (C); 
b. (A) și (C);  

c. (E) și (F); 
d. (B) și (F).

8. Este corectă afirmația: 
a. (A) se obține prin izomerizarea n-
heptanului; 
b. (B)are caracter nesaturat asemănător 
alchenelor; 

c. (C) în reacție cu K2Cr2O7, în mediu acid, 
culoarea soluţiei se modifică de la portocaliu 
la verde; 
d. (D) este cea mai dulce mononozaharidă.
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9. Compusul organic (F): 
a. este insecticid; 
b. prin hidroliză acidă formează acid salicilic;  

c. este un aminoacid; 
d. are proprietăți tensioactive. 

10. Conțin hidrogen și oxigen în raport atomic H:O = 2 :1 : 
a. (D) și (F); 
b. (C) și (D);  

c. (E) și (F); 
d. (B) și (F). 

30  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. Trinitratul de glicerină este un ester anorganic. 
2. Carbidul este o substanță solidă, ionică. 
3. Celuloza se dizolvă în [Cu(NH3)2]Cl. 
4. Fructoza are caracter reducător.  
5. Detergenții au proprietăți tensioactive.                                                              10 puncte                                    

SUBIECTUL al II-lea                                                                                             (25 de puncte) 
Subiectul C. 
1. Scrieți formula de structură plană a unei hidrocarburi (X), saturată, cu catenă aciclică, care 
conține în moleculă 13 legături simple (σ) și un atom de carbon terțiar.   1 punct 
2. Scrieți ecuația reacției de izomerizare, în prezență de AlCl3 la 1000C, a n-octanului, pentru 
obținerea 2,2,4-trimetil-pentanului. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

2 puncte 

3. Un amestec de etan, etenă și acetilenă se barbotează într-o soluție de brom, la rece. 
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 
b. Notați variația de culoare a soluției de brom.      5 puncte 

4. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice care au loc în urma cracării butanului. Utilizați formule de 
structură pentru compușii organici.        4 puncte 
5. În urma cracării butanului rezultă 100 m3 gaze care conțin: 12% metan, 24% etenă și 28% butan 
nereacționat (procente volumetrice). Calculați procentul volumetric de butan care se transformă în 
etenă.                                                                            3 puncte 
 
Subiectul D. 
1. Scrieți ecuația reacției de nitrare a toluenului, cu amestec sulfonitric, pentru obținerea 
trinitroderivatului. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.  2 puncte 
2. În urma alchilării benzenului cu propena, în prezența AlCl3 umedă, se obține un amestec de 
compuși organici care conține: izopropilbenzen, 1,4-diizopropilbenzen și benzen nereacționat în 
raport molar de 4 : 3 : 1. S-au recuperat integral 156 g benzen. 
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice de alchilare a benzenului. Utilizați formule de structură 
pentru compușii organici.         4 puncte 
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b. Determinați, prin calcul, volumul de propenă necesar reacțiilor de alchilare, exprimat în litri, 
măsurat în condiții normale de temperatură și presiune.     3 puncte 

3. Notează o utilizare practică a acrilonitrilului.      1 punct 

 

SUBIECTUL al III-lea                   (25 de puncte) 
Subiectul E. 

1. Se consideră următoarele transformări: 

     
(A) (B) (C) (D)

fermentație alcoolică
reacția 1

fermentație acetică
reacția 2 

+ NaHCO3

reacția 3  
(C) este un acid monocarboxilic saturat, care are raportul atomic C : H : O = 1 : 2 : 1. 
Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice corespunzătoare schemei de reacții. Utilizați formule de 

structură 
pentru compușii organici.         6 puncte 

2. Scrieți ecuația reacției chimice de obținere a acidului acetilsalicilic din acid salicilic și anhidridă 
acetică. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.    2 puncte 

3. Calculați masa de aspirină, de puritate 90%, exprimată în grame, care se obține din reacția a  
2,5 mol de acid salicilic cu anhidridă acetică, dacă reacția decurge cu un randament de 80%.   

4 puncte 

4. Scrieți ecuația reacției de saponificare a trioleinei cu NaOH. Utilizați formule de structură 
pentru compușii organici.                                                    2 puncte 

5. Notați o utilizare a aspirinei.        1 punct 
 
Subiectul F 
1. Prin hidroliza totală a unei polipeptide simple (P) se formează α alanină. 
a. Determinați, prin calcul, polipeptida știind că aceasta conține 18,18%N.  3 puncte 

b. Notați denumirea științifică I.U.P.A.C. a polipeptidei.     1 punct 

2. Un amestec de 54g glucoză și fructoză, în raport molar de 1: 2 se dizolvă în apă. Soluția 
obținută se tratează cu reactiv Fehling. 
a. Scrieți ecuația reacției chimice care are loc la tratarea amestecului cu reactiv Fehling, în exces. 
Utilizați formule de structură pentru compușii organici.     2 puncte 
b. Determină, prin calcul, masa de precipitat, exprimat în grame, care se separă, dacă se pierd 10% 
din masa acestuia.          3 puncte 
3. Notează numărul de atomi de carbon asimetric din molecula următorului compus organic: 

CH3 CH2 CH CH C

O

OH
CH3 NH2         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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Barem de evaluare și notare 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, Decembrie 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 fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.  
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea 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. d; 2. c; 3. b; 4. a; 5. a; 6. d; 7. b; 8. c; 9. b; 10. a.     (10x3p)  
Subiectul B          10 puncte 
1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. A.         (5x2p) 
SUBIECTUL al II-lea                                 (25 de puncte) 
Subiectul C          15 puncte 
1. scrierea formulei de structură a hidrocarburii (X) identificate (izobutan).   1 p 
2. scrierea ecuației reacției de izomerizare (1x2p);  pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale  
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p 2 p 
3. a. scrierea ecuațiilor reacțiilor de bromurare (2x2p); pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale 
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p),pentru 
fiecare ecuație.           4 p 
b. culoarea soluției de brom variază de la brun la incolor     1 p 
4. scrierea ecuațiilor reacțiilor de cracare(2x2p); pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale 
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p), pentru 
fiecare ecuație           4 p 
5. VC4H10inițial= 64 m3; %C4H10 transformat în C2H4 = 37,5%. Raționament corect (2p), calcule (1p)  

3 p 
Subiectul D          10 puncte 
1. scrierea ecuației reacției de nitrare (1x2p);  pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților 
și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p)  2 p 
2. a. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice de alchilare a benzenului; pentru scrierea corectă a formulelor 
chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p), 
pentru fiecare ecuație          4 p 
b. VC3H6 = 448L, Raționament corect (2p), calcule (1p)     3 p 
3. notarea unei utilizări practice a acrilonitrilului      1 p 
 

SUBIECTUL al III-lea        (25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 
1. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice (3x2p); pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților 

și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p), pentru fiecare 
ecuație.  

(A): C6H12O6;  (B): CH3-CH2-OH;  (C): CH3-COOH;  (D): CH3-COONa   6 p 
2. scrierea ecuației reacției chimice de obținere a acidului acetilsalicilic (1x2p); pentru scrierea corectă a 

formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației 
reacției (1p)           2 p 

3. mpur= 360g; mimp = 400g   Raționament corect (3p), calcule corecte (1p)   4 p 
4. scrierea ecuației reacției chimice de saponificare; pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale 

reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p)2 p 
5. Notarea unei utilizări a aspirinei.        1 p 
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Subiectul F          10 puncte 

1. a

H NH CH

CH3

C OH

O

x
 x = 3;  

Raționament corect (2p), calcule corecte (1p),       3 p 

b)Alanil-alanil-alanină;          1p 
2. a. scrierea ecuației reacției chimice de oxidare a glucozei cu reactiv Fehling; pentru scrierea corectă a 

formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației 
reacției (1p)           2p 

b. mCu2O = 12,96g ; raționament corect (2p), calcule corecte (1p)    3p 
3. 2 atomi de carbon asimetric în moleculă       1p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subiect selectat și prelucrat de : 

Prof.Bălașa Doina -Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța  

Bibliografie: 

1. Alexandrescu Elena , Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana – Manual Chimie clasa a X-a, Editura LVS 
Crepuscul, Ploiești 2005  
2. Alexandrescu Elena , Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana –Manual Chimie clasa a XI-a, Editura LVS 
Crepuscul, Ploiești 2006 
3. http://subiecte.edu.ro/2022/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/  
4. http://subiecte2021.edu.ro/2021/bacalaureat/index.html  
5. http://subiecte2020.edu.ro/2020/  
6. https://rocnee.eu/testeantrenament/ 
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 Simulare județeană-Probă scrisă la chimie organică 

Simulare județeană - Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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 compuși organici ale căror formule de structură, 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. 
1. Între compuși sunt: 
a. trei hidrocarburi;     c. doi compuși cu funcțiuni mixte; 
b. trei compuși cu funcțiuni simple;   d. doi aminoacizi. 
2.Numărul grupelor funcționale monovalente din molecula compusului (F) este egal cu: 
a. 2;        c. 3; 
b. 1;       d. 4. 
3.Compușii organici care nu conțin atomi de carbon secundar sunt: 
a.(A),(C) și (E);      c. (B), (C)și (D); 
b. (A), (B) și (D);     d.(D), (E)și (F). 
4.Conțin în moleculă opt legături covalente carbon - hidrogen: 
a. (B) și (E);      c. (E) și (F); 
b. (B) și (C);      d. (C) și (D). 
5.Este adevăratcă: 
a. (F) este un α - aminoacid;    c. (B) este 2-metil-3-butină; 
b. (F) este serina;     d. (B) este izomer de poziție cu 1-pentina. 
6.Compusul (D): 
a.consumat în cantități mici provoacă orbirea;  c. prin fermentație acetică se  
                                  transformă în acid acetic; 
b. are punctul de fierbere mai mare decât  d. în reacție cu K2Cr2O7, în mediu acid, 

glicerina;                                                                  culoarea soluţiei se modifică de la verde 
                                                                                  la portocaliu. 
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7. Este fals că: 
a. prin polimerizarea compusului (A) se  c. (E) are un atom de carbon 
obține PVC;                    asimetric; 
b. (F) este solid, iar (C) este lichid, în  d.prin nitrarea compusului(C) se  
 condiții standard;     obține dinamita. 
8. Compusul organic (F): 
a.Este insolubil în apă;    c.nu are caracter amfoter; 
b. prin condensare cu glicina formează două d. nu poate reacționa cu compusul(D). 
    dipeptide mixte; 
9. Conțin aceeași masă de carbon într-un mol de substanță: 
a. (B) și (C);      c. (A) și (D); 
b.(E) și (C);      d. (F) și (B). 
10. În17,61 g compus (A) există: 
a. 0,67 g carbon;     c. 14 g clor; 
b. 8,45 g hidrogen;     d. 10 g clor. 
           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. Naftalina și toluenul formează un amestec eterogen. 
2. Triglicerida care are în moleculă 46 grupe metilen este dioleostearina. 
3. Dehidrohalogenarea 2 –bromobutanului este o reacție de substituție. 
4. Radicalul hidrocarbonat al moleculei unui săpun este hidrofob. 
5. La tratarea fructozei cu reactiv Tollens se obține argint. 

10puncte 

SUBIECTUL al II-lea       (25 de puncte) 
Subiectul C 
1. O alchenă (A) cu catenă aciclică ramificată formează prin clorurare , în prezență de CCl4, 
un compus organic care conține 55,9% clor. 
a. Determinați formula moleculară a alchenei. 
b. Scrieți formula de structură a alchenei (A). 
c. Scrieți formula de structură a izomerului alchenei (A) care conține același număr de atomi 
de carbon primari.         6 puncte 
2. Un alcan (A) are formula de structură: 

 
 

 

 

 
a. Scrieți denumirea științifică(I.U.P.A.C.) alcanului (A). 

b. Scrieți formula de structură a unui izomer de catenă al alcanului (A),care are același număr 
de atomi de carbon asimetric în moleculă ca acesta.     3puncte 

3. Scrieți ecuația reacției de ardere a metanului.     2 puncte 

4. Un volum de 150 m3 de metan de puritate 98%, măsurat în condiții normale,se supune 
arderii. Calculați volumul de aer, exprimat în metri cubi, care conține 20% oxigen procente 
volumetrice, stoechiometric necesar arderii metanului, măsurat în condiții normale de 
temperatură și presiune.         3 puncte 
5. Notați o utilizare a metanului.       1 punct 
 

                                        Varianta 3 
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Subiectul D. 
1. Scrieți ecuația reacției de nitrare a toluenului cu amestec sulfonitric, pentru obținerea 2,4,6-
trinitrotoluenului. Utilizați formulele de structură pentru compușii organici.  2 puncte 
2. Transformarea toluenului în 2,4,6-trinitrotoluen se realizează cu amestec sulfonitric, obținut 
prin amestecarea unei soluții de acid azotic de concentrație procentuală masică 63%, cu o 
soluție de acid sulfuric de concentrație procentuală masică 98%. Calculați masa de amestec 
sulfonitric, exprimată în grame, necesară nitrării a 27,6 g de toluen pentru obținerea 2,4,6-
trinitrotoluenului, dacă raportul molar HNO3: H2SO4 în amestecul sulfonitric este 1:2, iar 
acidul azotic se consumă integral.       6 puncte 
3. Notați două proprietăți fizice ale toluenului, în condiții standard.  2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea       (25 de puncte) 
Subiectul E. 
1. În schema de reacții de maijos, compusul organic (A) este un alcool monohidroxilic cu un 
conținut de 34,78% oxigen, procente masice: 

                                          Mycoderma aceti 

(I) A + O2    –––––––→ B + a 
                            H+ 

(II) B + A                        D + a 
 

Scrieți ecuațiile corespunzătoare schemei.      6 puncte 
2. Notați două utilizări ale acidului etanoic.      2 puncte 
3. Explicați pe baza structurii chimice faptul că acidul etanoic este solubil în apă. 

2 puncte 
4. Un detergent neionic are formula de structură:  
              CH3 –(CH2 )x – O –(CH2 – CH2 – O)y –H 
Știind că x = y + 5 și că masa atomilor de carbon dintr-un mol de detergent este 432 g, 
determinați formula plană a detergentului.      3 puncte 
5.Scrieți ecuația reacției de obținere a trinitratului de glicerină.   2puncte 
 
Subiectul F. 
1. Se hidrolizează total 10 mol alanil-glicil-glicină. 
a. Scrieți ecuația reacției de hidroliză enzimatică totală a alanil-glicil-glicinei. 

      b. Determinați masa de apă, exprimată în grame, necesară stoechiometric hidrolizei totale a 
tripeptidei.          4 puncte 

  2. Se tratează un amestec echimolecular de glucoză și fructoză cu masa de 90 g cu reactiv 
Fehling, iar în urma reacției se formează un precipitat roșu-cărămiziu. 
a. Scrieți ecuația reacției care are loc. Utilizați formulele de structură pentru compușii 
organici. 
b. Determinați masa de precipitat, exprimată în grame, care se depune la tratarea amestecului 
de glucoză și fructoză cu reactivul respectiv.     5 puncte 

      3. Notați o sursă naturală de zaharoză.      1 punct 

 
 
 
 
 
 
 
Mase atomice: H-1; C-12; O-16; N-14;S-32; Cu-64; Cl-35,5 
Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 Lˑ mol-1. 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat naţional, Decembrie 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 al II-lea       (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. a; 3. c; 4. b; 5. a; 6. c; 7. d; 8. b; 9. c; 10. d. (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.a. raționament corect (2p), calcule (1p), formula moleculară a alchenei (A): C4H8 
   b. scrierea formulei de structură a alchenei (A): 2-metilpropenă (1p)                         
   c. scrierea formulei de structură a 2-butenei (2p)      6p 
2. a. notarea denumirii științifice (I.U.P.A.C.) alcanului (A): 3-etil-4-metilhexan. (1p) 
    b. scrierea formulei de structură a oricărui izomer al alcanului (A) cu un atom de carbon 
asimetric în moleculă (2p)         3p 
3. scrierea ecuației de ardere a metanului; pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale 
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai 
ecuației reacției (1p)          2p 
4. raționament corect (2p), calcule (1p), V(aer) = 1470 m3     3p 
5. notarea oricărei utilizări a metanului       1p 
Subiectul D          10 puncte 
1. scrierea ecuației reacției de nitrare a toluenului cu amestec sulfonitric, pentru obținerea 
2,4,6-trinitrotoluenului, utilizând formulele de structură pentru compușii organici; pentru 
scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru 
notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)    2p 
2. raționament corect (4p), calcule (2p), m (amestec sulfonitric) = 270 g   6p 
3. notarea oricăror două proprietăți fizice ale toluenului, în condiții standard(2x1p) 2p 
SUBIECTUL al III-lea       (25 de puncte) 
Subiectul E          15 puncte 
1. identificarea alcoolului (A) (2 p), scrierea ecuațiilor reacțiilor din schemă (4p) 
 

(I) CH3 CH2 OH  +  O2   
mycoderma
aceti  CH3 COOH  +  H2O

CH3 COOH +  CH3 CH2 OH
H2SO4

CH3 COO CH2 CH3 +   H2O(II)
   6p 

2. notarea oricăror două utilizări ale acidului etanoic, în condiții standard (2x1p)  2p 
3. explicație corectă          2p 
4. raționament corect (2p), calcule(1p), CH3 –(CH2 )15 – O –(CH2 – CH2 – O)10 –H 3p 
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5. scrierea ecuației reacției de obținere a trinitratului de glicerină; pentru scrierea corectă a 
formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea 
coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)     2p 
Subiectul F          10 puncte 
1. a. scrierea ecuației reacției de hidroliză enzimatică totală a tripeptidei- pentru scrierea 
corectă a formulelor chimice ale reactanților și a ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea 
coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)     2p 
    b. raționament corect (1p), calcule(1p), m = 360 g     2p 
2. a. scrierea ecuației reacției dintre glucoză și reactiv Fehling, utilizând formulele de 
structură pentru compușii organici - pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale 
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai 
ecuației reacției (1p)          2p 
    b. raționament corect (2p), calcule(1p),  m (Cu2O) = 36 g     3p 
3. notarea oricărei surse naturale de zaharoză      1p 
 
 
 
 
Subiect selectat și prelucrat de: 
Prof. Nedelea Iulia–Colegiul Comercial Carol I Constanța 

Bibliografie: 

1. Alexandrescu Elena, Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana – Manual Chimie clasa a X-a, 
Editura LVS Crepuscul, Ploiești 2005 

2. Alexandrescu Elena, Zaharia Viorica, Nedelcu Mariana – Manual Chimie clasa a XI-a, 
Editura LVS Crepuscul, Ploiești 2006 

3. Alexandrescu Elena, Dănciulescu Doina – Chimie organică pentru liceu – Sinteze, 
probleme, teste, Editura LVS Crepuscul, Ploiești 2012 

4. http://subiecte.edu.ro/2023/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/ 
5. http://subiecte.edu.ro/2022/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/ 
6. http://subiecte2021.edu.ro/2021/bacalaureat/index.html 
7. http://subiecte2020.edu.ro/2020/ 
8. http://rocnee.eu/testeantrenament/ 
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Examenul de bacalaureat național, 2023 

Proba E d) 
Geografie 

 
                                                                                                                                             Varianta 1 

                                                                                                    
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 G;  
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11;                                                           4 puncte 
 
B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește …  
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H, are ieșire la Marea ...  

Europa – România – Uniunea Europeană
Simulare județeană 
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3. Sofia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ...                                                            6 puncte 
C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile 
de mai jos:  
1. Insula Sicilia aparține statului marcat, pe hartă, cu litera : 
 a. A               b. C                       c. D                   d. F                                                                       2 puncte  
2. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera : 
 a. C               b. D                       c. E                  d. G                                                                        2 puncte  
3. Munții Balcani se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
 a. A               b. D                        c. E                  d. I                                                                         2 puncte  
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieșire la Marea : 
 a. Azov       b. Baltică                c. Barents       d. Nordului                                                                2 puncte   
5. Țărmul cu poldere este caracteristic 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 J.  
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. 1. Precizați o cauză a vulcanismului activ din spațiul Mării Mediterane.  
     2. Menționați numele a doi vulcani activi din sudul Europei.                                                      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.  
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A. Precizați:  
1. numele unității de relief marcată, pe hartă, cu litera G;  
2. litera cu care este marcată, pe hartă, o subunitate a Carpaților Meridionali .                                 4 puncte 
 
B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:  
1. La peste 2000 m altitudine, în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C este prezent relieful... .  
2. Cea mai joasă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera ... .  
3. Podișul Sucevei este marcat, pe hartă, cu litera ... .                                                                       6 puncte  
 
C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile 
de mai jos:  
1. Cele mai mici cantități de precipitații se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera :  
a. A                 b. C               c. G                 d. H                                                                                2 puncte  
2. Influențe climatice mediteraneene pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B                 b. C               c. F                 d. G                                                                                 2 puncte 
3. Crivățul este un vânt specific unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:  
a. A                b. D                c. G                d. H                                                                                 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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C s-a format prin :  
a. cutarea scoarței terestre     b. erupții vulcanice      c. prăbușire        d. sedimentare                     2 puncte  
 
D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unității marcate, pe 
hartă, cu litera F.  
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 argument prin care să explicați prezența reliefului vulcanic în Carpații Orientali. 
2. Un argument prin care să susțineți afirmația ,,Podișul Dobrogei reprezintă cea mai veche unitate de 
relief din țara noastră” .                                                                                                                      4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                 (30 puncte) 

 
 
 
Reprezentarea grafică 
alăturată se referă la 
subiectul III A-B și prezintă 
evoluția temperaturilor 
medii anuale și cantităților 
medii lunare de precipitații 
la stația meteorologică 
Napoli. 

 Sursa: Global Historical 
Climatology Network 

 
 

 
A. Precizaţi: 

1. luna în care se înregistrează temperatura maximă și valoarea acesteia;  
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2. luna în care se înregistrează cantitatea maximă de precipitații și valoarea acesteia .                   4 puncte 
 
 
B. Precizați : 
1. Anotimpul cu cea mai mare cantitate de precipitații; 
2. Tipul de climă în care se încadrează climograma de mai sus; 
3. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală.                                                                                6 puncte 
 
C. Caracterizați Franța, precizând : 
1. numele a două state vecine;  
2. numele a trei unități de relief;  
3. un tip de climă și o caracteristică a acesteia;  
4. numele unei mări și a unui ocean la care are ieșire; 
5. numele unei insule care îi aparține.                                                                                              10 puncte 
 
D. Tabelul de mai jos prezintă coordonatele geografice ale punctelor extreme din România.   
 

Punctul extrem Latitudine nordică Longitudine estică 

A 48o15’06’’ 26o42’24’’ 
B 45o 09’34’’ 29o 39’10’’ 
C 43o37’12’’ 25o 21’51’’ 
D 46o 07’55’’ 20o15’57’’ 

 
1. Precizați litera ce corespunde în tabel celui mai sudic punct din România și denumirea acestuia.  
2. Precizați litera ce corespunde în tabel celui mai vestic punct din România și denumirea acestuia.  
3. Prezentați o consecință climatică a diferenței de latitudine dintre cel mai sudic și cel mai nordic punct al 
României.                                                                                                                                            6 puncte 
 
 
E. Precizați două cauze care explică diferența dintre cantitatea medie anuală de precipitații care cade în 
Marea Britanie și cea din Ucraina.                                                                                                     4 puncte 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, 2023 

Proba E. d) Geografie 
Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

                                                                                                                                              Varianta 1 
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 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                  
1. G - Suedia        2.  11 – Belgrad                                                                           Total (1+2) = 4 puncte 
 
B.   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                        
1. Portugalia         2. Baltică      3. E                                                                         Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                         
1.a       2.b      3.c     4. d      5.b                                                                  Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Italiei (A) şi clima Marii 
Britanii (J).  
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 ridicate 
comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera J, unde temperaturile medii anuale sunt mai scăzute”, dar 
nu precizează concret valoarea temperaturilor, se acordă 1p.                                                 Total 6 puncte 
 
E.  1. Se acordă 2 puncte pentru cauza vulcanismului activ din spațiul Mării Mediterane, precizată corect. 
Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.                                                                   
2. Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă a numelui a doi vulcani activi din sudul Europei, oricare 
din Etna, Stromboli, Vezuviu.                                                                                                 Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (30  puncte) 

 
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                     
1. G – Podișul Mehedinți               2 . C                                                                       Total (1+2) = 4 puncte 
 
B.   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns correct: 
  1. glaciar;     2. E;     3. B                                                                                  Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
 C. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                    
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             1.d;     2.d;   3.d;   4.a;     5.a                                                      Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Câmpiei de Vest situată 
la sud de Mureș (E) și relieful Subcarpaților de Curbură (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 E înregistrează altitudini mai mici comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, unde altitudinile sunt mai mari”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p.                                                                                        Total 6 puncte  
 
E. 1. și 2. Se acordă câte 2 puncte 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 4 puncte astfel:                                                   
1.  iulie – 1p; se acceptă orice valoare cuprinsă între 26-280C – 1p 
2.  decembrie – 1p; se acceptă orice valoare cuprinsă între 73-76 mm – 1p 

 Total (1+2) = 4 puncte 
B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                                 
1. iarna;    2. climă mediteraneană;      3.  se acceptă orice valoare între 17-200C;    
                                                                                                                              Total (1+2+3) = 6 puncte 
C. Referitor la Franța, se acordă câte 1p pentru fiecare element:  
1. două state vecine – 2p ;  
2. trei unități de relief – 3p; 
3. un tip de climă – 1p  și o caracteristică a acesteia –1 p;   
4. o mare la care are ieșire – 1p și a unui ocean – 1p; 
5. o insulă care îi aparține – 1p;  
                                                                                                                    Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
D. Se acordă 6 puncte astfel:                                                  
1. C – 1p;  Zimnicea -1p; 
2. D – 1p;  Beba Veche -1p; 
3. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se 
acordă 1p. 
                                                                                                                    Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
E. Se acordă câte 2puncte pentru fiecare cauză prezentată corect. Pentru răspuns parţial 
corect/incomplet se acordă câte1p.                                                                             Total (1+2) = 4 puncte 
 

 

Propunători: 
Prof. Cazacu Dumitra – Liceul Teoretic „Traian” Constanța 

Prof. Cazacu Steliana – Liceul Teoretic „Decebal” Constanța 
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Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocațională, 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera F; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14.    4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Atena este orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește ... 
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Vulcani activi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

 
Simulare județeană- Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E d) 
Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
Simulare județeană 
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  a. A                    b. G                          c. E                       d. H                         2 puncte 

2. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 
a. A b. D c. F d. H       2 puncte 

3. Statul marcat, pe hartă, litera E se numește: 
a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania      2 puncte 

4. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 
a. Podgorica b. Sarajevo c. Skopje d. Tirana      2 puncte 

5. Climatul mediteraneean este specific în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu cifra: 
a. 4 b. 13 c. 7 d. 11      2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera G. 

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 
 
1. Explicați prezența vulcanilor activi în sudul Europei. Dați două exemple de vulcani din această 

regiune.   4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea    (30 de 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 unității de relief marcate, pe hartă, cu litera H; 
2. numele unității de relief marcate, pe hartă, cu litera G.      4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
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1. Munții Bucegi se află în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Relief cu structură cutată, de tip cute diapire, apare în unitatea de relief marcată, pe hartă,              

cu litera ...  
3. Grindurile sunt forme de relief caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 
1. Influențe pontice apar în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A b. B c. C d. D     2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 traversează: 

a. Grupa Parâng                                   b. Grupa Retezat-Godeanu     
c. M-ții Banatului                                 d. M-ții Pădurea Craiului                              2 puncte 

3. Este o unitate de platformă cu fundament precambrian unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 

a. A                            b. B                      c. F                             d. G                      2 puncte 
4. Climatul alpin apare în unitatea de relief, marcată pe hartă, cu litera: 

a. B b. E c. F d. H                          2 puncte 
5. Cele mai mari cantități de precipitații medii anuale cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 

a. A b. C c. F                        d. H                           2 puncte 
 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera H. 
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 câte un argument care să susţină afirmaţiile: 
1. „Podişul Dobrogei este cea mai veche unitate de relief din ţară.” 
2. „Influențele climatice care acționează asupra teritoriului României sunt variate.”     4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea    (30 de puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturii aerului  
a precipitațiilor la staţia meteorologică Bordeaux
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A. Precizaţi: 
1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.                                      

4 puncte 
B. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Amplitudinea termică are valori cuprinse între: 

a. 6-8 °C b. 9-11°C c.14-16°C d. 18-20°C 
2. Diferenţa dintre cea mai ridicată şi cea mai scăzută cantitate de precipitaţii lunare este: 

a. 30-34 mm b. 40-44 mm c. 50-54 mm d. 60-64 mm 
3. Tipul de climat caracteristic staţiei meteorologice este: 

a. mediteraneean (subtropical) b. subpolar 
c. temperat continental excesiv d. temperat oceanic 

                                                                                                         6 puncte 

C. Pentru Spania, precizaţi: 
1. numele a două state vecine; 
2. numele a două unități majore de relief; 
3. un tip de țărm; 
4. peninsula în care se află situat statul; 
5. marea și oceanul la care are ieșire; 
6. un tip de climă specific și o caracteristică a sa.                                                                                                

10 puncte 
 

D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică 
dintr-un oraş-capitală european, notat cu litera A. 

 

Oraș-
capitală 

Lunile I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

A  temp. 
medii  
(oC)  

5,0  5,0  6,4  8,0  10,6  13,5  15,2  14,9  13,2  10,6  7,1  5,9  

1. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru oraşul respectiv. 
2. Precizaţi care este orașul A dintre următoarele: 
 a. București b. Dublin c. Moscova d. Roma 

3. Prezentați o cauză a faptului că nu se înregistrează temperaturi negative iarna. 
6 puncte 

E. 1. Explicați faptul că Finlanda are relief glaciar. 
2. Prezentați o cauză care determină cantităţi de precipitaţii mai mari în vestul continentului Europa 
faţă de estul acestuia. 

                      4 puncte 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, 2023 
Proba E. d) Geografie 

Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

                                                                                                                                              
 Varianta 2 

 
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 de puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. F – Bulgaria; 2. 1 4  –Praga.           Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 7; 2. Olanda; 3. Bratislava.        Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1.  b; 2. b; 3. c; 4. d; 5. c.                                                             Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Franței (D) şi clima Islandei 
(G).  
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 G se înregistrează temperaturi medii anuale mai mici 
comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera D, unde temperaturile medii anuale sunt mai mari”, dar 
nu precizează concret valoarea temperaturilor, se acordă 1p.           

Total 6 puncte 
E. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată .  Pentru fiecare răspuns parţial  corect / 
incomplet se poate acorda punctaj intermediar (1p). Se acordă 2p pentru două exemple de vulcani activi 
din Europa Sudică.  

Total 4 puncte 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                               (30 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. H – Podișul Getic; 2. G – Câmpia Transilvaniei.           Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. D; 2. B; 3. C.        Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. c.                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
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D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupei Parâng ( E )  
şi  relieful Podișului Getic (H).  

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 și asemănarea 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 E înregistrează altitudini mai mari comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p. 

Total 6 puncte 
E. Pentru 1 și 2 se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect prezentat. Pentru fiecare răspuns 

parţial  corect / incomplet se poate acorda punctaj intermediar (1p). 
                                                                                                                                 Total (1+2) = 4 puncte 
 
SUBIECTUL  al III-lea               (30 puncte) 

A. Se acordă 4p astfel: 
1. 55 mm -1p, iulie – 1p;  
2. 21°C - 1p, august – 1p. 

                                                                                                                                  Total (1+2) = 4 puncte 
B. 1.c – 2p;   2. c – 2p;    3. d – 2p. 

                                                                                                                             Total (1+2+3) = 6 puncte 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. numele a două state vecine – 2p; 
2. numele a două unități majore de relief – 2p; 
3. un tip de țărm – 1p; 
4. peninsula în care se află situat statul – 1p; 
5. marea și oceanul la care are ieșire – 2p; 
6. un tip de climă specific și o caracteristică a sa – 2p. 

           Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte 
 
D. 1.  10,2 oC – 2p; 
2.  b. Dublin  - 2p; 
3. Prezentați o cauză corect prezentară se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect / incomplet se poate 
acorda jumătate din punctaj (1p). 

Total (1+2+3) = 6 puncte 
 

D. Pentru 1 și 2 se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect / incomplet 
se poate acorda punctaj intermediar (1p). 

                                                                                                                               Total  (1+2) = 4 puncte  
 

Propunători: 
 

Prof. Bălan Violeta – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța  
                                                               Prof. Ceti Teodora – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța 
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                                                                                                                                             Varianta 3 
                                                                                                 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 

specializările din filiera vocațională, 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 E; 
2. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11.                                                      

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 Oslo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera  …                                        

6 puncte 
C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de 
mai jos: 

Examenul de bacalaureat național, 2023 
Proba E d) 
Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
Simulare județeană 
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1. Climatul temperat-oceanic este specific orașului-capitală marcat, pe hartă, cu cifra:  
a. 6                     b. 9                  c. 10                d. 14                                                 2 puncte 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește :  
a. Cehia     b. Slovacia     c. Slovenia      d. Ungaria                                      2 puncte 

3. Câmpia Panonică se află, în cea mai mare parte, în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă cu 
cifra: 

a. 2                  b. 5                   c. 7      d. 14                                                          2 puncte             
4. Prezintă pe teritoriul său munți formați în orogeneza caledoniană statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. B                  b. C                  c. D      d. F                                                  2 puncte  
5. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B                   b. C       c. D       d. J                                                           2 puncte 
 
D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F 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. Precizați : 
1. numele a două state pe teritoriul cărora se află Munții Alpi.  
2. numele a două state care au ieșire la Marea Baltică       .                                                              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 unității de relief marcate, pe hartă, cu litera F; 
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2. numele unității de relief marcate, pe hartă, cu litera G.                                                                         
 4 puncte 

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos: 
1. Cutele diapire sunt specifice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ... . 
2. Este o subdiviziune a Carpaților Meridionali unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... . 
3. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcă, pe hartă, cu litera ... .                                                         

 6 puncte 
C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de 
mai jos: 
1. Relief format de grinduri și ostroave există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera : 

a. A                  b. B      c. F          d. G                                                  2 puncte 
2. Influențe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera : 

a. C                  b. E      c. G          d. H                                                         2 puncte 
3. S-a format prin încrețirea scoarței terestre unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:   

a. A                  b. B       c. D                d. F                                                  2 puncte 
 

4. Relief carstic bine dezvoltat (peșteri și chei) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B                   b. D       c. E          d. F                                                          2 puncte 

5. Vulcanii noroioși se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera : 
a. B                   b. C                      c. D              d. E                                                  2 puncte 

 
D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unității marcate, pe 
hartă, cu litera G. 
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. Precizați 
1. o cauză care explică diferența de temperatură de peste 2o C între sudul și nordul țării.  
2. o cauză care explică prezența alunecărilor de teren în Subcarpați.                                                   4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                    (30 puncte) 

 
 
Reprezentarea grafică 
alăturată se referă la 
subiectul III A-B și 
prezintă ponderea (%) 
treptelor de relief în 
Europa și în România 
(valorile au fost 
rotunjite). 
 

 
 
 

A. Precizați: 
1. care este treapta de relief cu cea mai mare suprafață la nivelul României și valoarea acesteia. 
2. care este treapta de relief cu cea mai mică suprafață la nivelul Europei și valoarea acesteia.  
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4 puncte 
B. 
1. Calculați cu cât este mai mare ponderea (%) munților pe glob decât ponderea (%) munților în Europa  
2. Calculați cu cât este mai mică ponderea (%) câmpiilor în România decât ponderea (%) câmpiilor în 
Europa  
3. Munții dețin ponderi egale atât pe Glob cât și în ..... 
                                                                                                                                                           6 puncte 

 
C. Pentru Italia, precizaţi numele: 
1. a două state vecine; 
2. a două unități de relief; 
3. unei mări la care are ieșire; 
4. unui tip de climă; 
5. numele unui vulcan de pe teritoriul țării; 
6. numele unui stat – enclavă;  
7. numele a două insule care îi aparțin.  

10 puncte 
 
D. Tabelul de mai jos prezintă coordonatele geografice ale punctelor extreme din Europa. 
 

Latitudine Longitudine 

Paralela 71°10ʼ21” N Meridianul 64°03ʼ09” E 

Paralela 36°00ʼ50” N Meridianul 9°30ʼ02” V 

 
1. Precizați coordonata geografică care marchează cel mai sudic punct din Europa. 
2. Precizați coordonata geografică care marchează cel mai vestic punct din Europa. 
3. Prezentați o consecință climatică a diferenței de longitudine dintre cel mai vestic și cel mai estic punct al 
Europei.  

6 puncte 
 
E. Precizați : 
1.  o cauză a prezenței fiordurilor în vestul Peninsulei Scandinave. 
2.  o cauză a precipitațiilor reduse din estul și sud-estul României comparativ cu partea vestică a țării.  

4 puncte 
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Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

                                                                                                                                              Varianta 3 
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. E – Belarus; 2. 11 – Riga                                                                                   Total (1+2) = 4 puncte  
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:     
1. Croația;   2. D;    3. A                                                                                     Total (1+2+3) = 6 puncte 
  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5.d.                                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
  
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată, între clima Franței (F) şi clima 
Republicii Moldova (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 F se înregistrează precipitații mai bogate cantitativ 
comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera H, unde precipitațiile sunt mai reduse”, dar nu 
precizează concret valoarea precipitațiilor, se acordă 1p.  
                                                                                                                                         Total 6 puncte 
                                                                                                                                          
E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat precizat corect.  
     2. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat precizat corect.                                               Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                             (30 puncte) 
 
 A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:                     
1. F – Câmpia Olteniei ;   2. G – Podișul Sucevei                                                 Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. E;  2. H;  3. A                                                                                                Total (1+2+3) = 6 puncte  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. a; 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 Grupei Centrale a 
Carpaților Orientali  (C) şi  Podișul Sucevei (G).  
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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 și asemănarea 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 C înregistrează altitudini mai mari 
comparativ cu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu 
precizează concret valoarea altitudinilor, se acordă 1p.  
                                                                                                                                         Total 6 puncte                   
E. 1. Se acordă 2p pentru  răspunsul corect prezentat.    
         Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.                                                                                     
     2. Se acordă 2p pentru  răspunsul 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. dealuri și podișuri  – 1p;  42% – 1p; 
2. munți  – 1p; 6% – 1p.     

Total (1+2) = 4 puncte                   
B. 1. 22% – 2p; 
2. 26% – 2p;       
3. România – 2p.                                                                                                  

Total (1+2+3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. numele a două state vecine – 2p ; 
2. numele a două unități de relief - 2p; 
3. numele unei mări la care are ieșire- 1p; 
4. un tip de climă - 1p; 
5. numele unui vulcan - 1p;  
6. numele unui stat-enclavă - 1p; 
7. numele a două insule - 2p;                                                          

                    Total 10 puncte
D. 1. Paralela 36°00ʼ50” N -  2p  
2. Meridianul 9°30ʼ02” V  - 2p  
3.  Se acordă 2p pentru  răspunsul corect prezentat.   Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.                                  
                                                                                                                                               Total 6 puncte 

 
E. 1. Se acordă 2p pentru  răspunsul corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.                                             
     2. Se acordă 2p pentru  răspunsul corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.                                             
                                                                                                                                                Total 4 puncte 
  
                                                                                                                                      Propunători: 

               Prof. Manole Andreea – Liceul Teoretic „Geeorge Călinescu” Constanța 
                                    Prof. Necula Liliana – Liceul Teoretic „Traian” Constanța 
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Simulare județeană- Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E d) 
Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
                                                                                                                                             Varianta 4 

                                                                                                 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocațională, 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. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J; 
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. Berna este orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul .................................... 
2. Copenhaga este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ................................... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieșire la Marea............................                                   6 puncte 
 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 
de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este orașul: 
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       a. Bratislava                      b. Budapesta                     c. Praga                      d. Viena          2 puncte 
2. Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
       a. B                                   b. C                                  c. E                              d. I                    2 puncte 
3. Insula Corsica aparține statului marcat, pe hartă, cu litera: 
       a. A                                   b. B                                   c. I                              d. H                   2 puncte 
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 
     a. Andorra la Vella              b. Nicosia                          c. San Marino            d. Valetta           2 puncte 
5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: 
     a. Albania                           b. Muntenegru                    c. Slovacia                 d. Slovenia       2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe 
hartă, cu litera D. 
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. 
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. 1. Precizați o orogeneză care a avut loc pe teritoriul Europei și un exemplu de munți formați în 
orogeneza respectivă. 
2. Explicați influența altitudinii asupra climei.                                                                                 4 puncte  
 
SUBIECTUL al  II – lea                                                                                                            ( 30 puncte) 

 

               Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 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 unității de relief marcate, pe hartă, cu litera A;  
2. cu ce literă e marcată, pe hartă, unitatea de relief care are structură cu domuri gazeifere.      4 puncte  
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B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:  
1. Între unitatea de relief marcată, pe hartă, cu  litera A și unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C, 
se află unitatea de relief numită ...  
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este situat într-o regiune cu influențe climatice ...  
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se numește ...                                                 6 puncte 
 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 
de mai jos:   
1. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  
             a. B   b. C   c. D   d. E                                                                2 puncte  
2. Este o subdiviziune a Carpaților Occidentali, unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  
             a. A   b. D   c. G    d. H                                                               2 puncte 
3. România este situată în emisferele:  
             a. estică și sudică    b. nordică și estică   c. vestică și sudică    d. vestică și nordică      2 puncte 
4. Punctul extrem nordic al României este localitatea:  
             a. Beba Veche    b. Horodiștea       c. Sulina           d. Zimnicea                              2 puncte 
5. Are climat alpin unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
             a. B     b. D                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 G.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor şi a văilor 
principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri 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. Precizați:  
1. care sunt cele două subunități de relief  formate prin încrețirea scoarței terestre, din unitatea marcată 
pe hartă cu litera E;  
2. în ce orogeneză s-a format fiecare.                                                                                            4 puncte 
SUBIECTUL  al III – lea                                                                                                            (30 puncte) 

                                                                                                                                
 
 
Reprezentarea grafică de mai 
jos se referă la subiectul III A-
B și prezintă temperatura și 
precipitațiile medii lunare la 
stația meteorologică din 
Belfast, Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord. 

                                                                                     
Sursa: Global Historical 
Climatology Network 
 
 
A. Precizați: 
1. valoarea maximă a 

temperaturii medii lunare, precum și luna în care se înregistrează; 
2. valoarea minimă a precipitațiilor medii lunare, precum și luna în care se înregistrează.           4 puncte 
 
B. 1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală. 
     2. Calculaţi diferența dintre cantitatea maximă și cea minimă de precipitații medii lunare. 
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     3. Precizați pentru ce tip de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică 
de mai sus.                                                                                                                                  6 puncte 
 
C. Pentru Spania precizați: 

1. peninsula în care este situată și punctul extrem sudic al acesteia; 
2. un stat  vecin; 
3. numele unei mări la care are ieșire; 
4. un tip de țărm; 
5. două unități de relief; 
6. numele unui arhipelag sau a unei insule; 
7. un tip de climă; 
8. orașul-capitală.                                                                                                              10 puncte 

 
D. În tabelul de mai jos se regăsesc altitudinile maxime a patru lanțuri montane din Europa. 
 

Vârful Gran Sasso Elbrus Mont Blanc Gerlachovska 

Altitudinea 2914 m 5642 m 4807 m 2655 m 
 
1. Calculați cu cât este mai înalt Vârful Mont Blanc față de Vârful Gran Sasso; 
2. Calculați cu cât este mai scund Vârful Gerlachovska față de Vârful Elbrus; 
3. Explicați prezența ghețarilor pe Vârfurile Elbrus și Mont Blanc. 

6 puncte 
E. Referitor la tabelul de la subiectul D, precizați lanțurile montane pentru care vârfurile respective 
reprezintă altitudinile maxime.                                                                                                           4 puncte 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) Geografie 

Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

                                                                                                                                              Varianta 4 
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                                                                                                                                              (30puncte)  
 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. A – Letonia; 2. Tirana.                                                                                            Total (1+2) = 4 puncte  
 
B. 1. 2; 2. B; 3. Marea Baltică.                                                                               Total (1+2+3) = 6 puncte  
 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c; 2. b; 3. c; 4. d; 5.d.                                                                                Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima statului marcat, pe hartă, cu 
litera A (Finlanda) şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D (Portugalia). 
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. 
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. În situația în care candidatul precizează, de 
exemplu, „In Portugalia este mai cald decât în Finlanda”, dar nu precizează concret valoarea temperaturii 
medii lunare, se acordă 1p                                                                                                     Total 6 puncte 

E. 1. orogeneza alpină/hercinică/caledoniană – 1p; pentru oricare dintre munții precizați corect pentru 
orogeneza menționată – 1p. 
2. se acordă 2p pentru o explicație corect precizată; se acordă jumătate din punctaj (1p) pentru răspunsuri 
incomplete / parțial corecte.  
Exemple de răspunsuri complete: temperaturile scad cu creșterea altitudinii; precipitațiile cresc cu 
creșterea altitudinii etc.         Total (1+2) = 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (30 de puncte)  
 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. A – Subcarpații Getici; 2. B.                                                                                 Total (1+2) = 4 puncte  
 
B. 1. Podișul Getic; 2. scandinavo-baltice; 3. E – Podișul Dobrogei.                   Total (1+2+3) = 6 puncte  
 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. d; 2. b; 3. b; 4. b; 5.d.                                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Subcarpaților Getici (A) şi 
relieful Grupelor Parâng și Retezat-Godeanu (G) din Carpații Meridionali.  



Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 
Simulare județeană - Proba scrisă - Geografie                                                                                                          Varianta 4 
Barem de evaluare și notare  
 

 

 

 
 
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 parţial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de 
exemplu, „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G înregistrează altitudini mai mari comparativ cu 
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A, unde altitudinile sunt mai mici”, dar nu precizează concret 
valoarea altitudinilor, se acordă 1p.                                                                                     Total 6 puncte 
 
E. 1. Masivul/Munții Măcin - 1p; Podișul Casimcei/ Podișul Dobrogei Centrale – 1 p.   
2. orogeneza hercinică – 1 p; orogeneza caledoniană – 1 p. 

Total 4 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 

A. Se acordă 4p astfel: 
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 15 ͦ C și 16  ͦC – 1p, iulie – 1p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 55 mm/an și 60 mm/an – 1p; mai – 1p.                  

Total (1+2) = 4 puncte 
B. 1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 10,5  ͦC și 12 ͦ C – 2p; 
     2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 35 mm/an și 40 mm/an – 2 p; 
     3.  temperat-oceanică – 2p. 
                                                                                                                            Total (1+2+3) =  6 puncte 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element geografic precizat corect: 

1. peninsula în care este situată si punctul extrem sudic al acesteia – 2p; 
2. un stat  vecin  - 1p;  
3. numele unei mări la care are ieșire - 1p; 
4. un tip de țărm- 1p ; 
5. două unități de relief - 2p; 
6. numele unui arhipelag sau a unei insule- 1p ; 
7. un tip de climă - 1p; 
8. orașul-capitală- 1p .                                                                                               Total  10 puncte 

 
D.   1.  1893 m – 2p; 
       2.   2987 m – 2p; 
       3. Se acordă 2p pentru o cauză corect explicată. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 
1p.  
În situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar clima/temperatura etc., fără însă a prezenta o 
explicație completă, se acordă 1p.                                                                      Total  (1+2+3) = 6 puncte 
 
E. Gran Sasso – Munții Apenini, 1 p;  Elbrus – Munții Caucaz, 1p; Mont Blanc – Munții Alpi, 1p; 
Gerlachovska – Munții Carpați, 1p.                                                                                          

Total 4 puncte 
 

Propunători: 
Prof. Matei Marilena – Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

Prof. Zamfira Florentina – Liceul Tehnologic „Miron Costin” Constanța 
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Simulare județeană - Examenul Național de Bacalaureat 2023 

Proba E. d) 

Geografie Europa – România – Uniunea Europeană 

VARIANTA 5 

  
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocațională, 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. Precizaţi:  
1.numele peninsulei în care se află statul marcat, pe hartă, cu litera A;  
2.numele peninsulei în care se află statul marcat, pe hartă, cu litera G.            

                                                                                                                                               4 puncte  
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:  
1.Munții Apenini se află in statul a cărui capitală este marcată pe hartă cu numărul .....                     
2.Statul marcat pe hartă cu litera E se numește…..                                                                             
3.Insula Corsica aparține statului marcat pe hartă cu litera ...                                 6 puncte  
 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 
mai jos:  
1. Insula Rodos aparține statului marcat pe hartă cu litera : 
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a. A                       b. G                       c. I                          d. J                             2 puncte 
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește : 

a. Helsinki             b. Oslo                  c. Reykjavik            d. Stockholm              2 puncte 
3. Orașul Budapesta este marcat pe hartă cu numărul : 

a. 2                        b. 3                       c. 7                         d. 15                           2 puncte 
4. Vârful Mont Blanc se află pe teritoriul statului marcat pe hartă cu litera : 

a. C                       b. D                      c. E                          d. J                             2 puncte  
5. Statul marcat pe hartă cu litera H are ieșire la: 

a. Marea Albă       b. Marea Baltică   c. Marea Nordului    d. Marea Norvegiei    2 puncte 
 
D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B și clima statului marcat, pe hartă, cu 
litera I.  
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: 
    1. Un factor care influențează cantitățile mari de precipitații din vestul Europei. 
    2. O orogeneză care a avut loc pe teritoriul Europei și un exemplu de munți formați în orogeneza respectivă. 

4 puncte 
 
SUBIECTUL al  II – lea                                                                                                                  ( 30 puncte) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II, punctele A, B, C, D. Pe hartă sunt marcate subunități de 
relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizați: 
1. Numele unității de relief marcată, pe hartă, cu litera D 
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2. Numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9          4 puncte 
 

B. Scrieți pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se numește... 
2. Câmpia Bărăganului este marcată de hartă cu litera... 
3. Influențe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...... 

6 puncte 
 

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile 
de mai jos: 
1. S-a format în orogeneza caledonică și hercinică unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                          b. C                        c. E                       d. F                                       2 puncte 
2. Vârful Bihor se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A                          b. B                        c. D                       d. H                                       2 puncte 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se caracterizează prin: 

a. Un șir de dealuri și depresiuni           c. Relief glaciar 
b. Mozaic petrografic                             d. Domuri gazeifere                                            2 puncte 

4. Cele mai mari cantități de precipitații cad în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B                         b. C                         c. D                      d. F                                        2 puncte 

5.  Șisturile verzi se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B                         b. C                         c. G                      d. H                                       2 puncte 

 
D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unității 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 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. Prezentaţi: 
1. un factor care a determinat formarea Delte1 Dunării.  
2. o cauză care determină frecvenţa mare a alunecărilor de teren în Subcarpaţi. 
                                                                                                                                               4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                           (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă temperatura și precipitațiile 
medii lunare la stația meteorologică din orașul Atena 
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A. Precizați: 
1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare și luna în care se înregistrează 
2. Valoarea maximă a precipitațiilor medii lunare și luna în care se înregistreză             4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 
mai jos: 
1. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : 
              a. ecuatorial                   b. mediteranean            c. temperat-oceanic        d. subpolar 
2. Vântul specific tipului de climă reprezentat mai sus este : 
              a. Mistralul                                                           c. Crivățul 
              b. Vânturile de Vest                                             d. Sirocco 
3. Valori ridicate, de peste 20°C, ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: 
              a. aprilie şi iunie             b. august şi iulie            c. august şi mai             d. iulie şi mai 
                                                                                                                                            6 puncte 
C. Pentru Italia, precizaţi: 
             1. două unităţi montane; 
             2. o cȃmpie; 
             3. un tip climatic; 
             4. o apă curgătoare; 
             5. două insule care aparţin acestui stat; 
             6. numele unui vulcan;                                                                                          
             7. 2 ţări vecine.                                                                                                     10 puncte                
 

 
Tabelul de mai sus se referǎ la subiectul III: D şi E 
 
D. 1. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria; 
     2. Precizaţi tipul de climă pentru fiecare din cele douǎ ţǎri.                                            6 puncte 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
E. 1. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de 
precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. 
     2. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ.                                                  4 puncte 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, 2023 
Proba E. d) Geografie 

Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
                                                                                                                                              Varianta 5 
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. Peninula Balcanică; 2. Peninsula Iutlanda                                                       Total (1+2) = 4 puncte  
 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:     
1. 5 ;  2. Bosnia și Herzegovina;  3. J                                                                  Total (1+2+3) = 6 puncte 
  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. a; 2. c; 3. a; 4. d; 5.b.                                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
  
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Rusiei (B) şi clima Irlandei 
(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 B se înregistrează precipitații mai bogate cantitativ 

comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera H, unde precipitațiile sunt mai reduse”, dar nu 
precizează concret valoarea precipitațiilor, se acordă 1p.              Total 6 puncte 

E. 1. Se acordă 2p pentru factorul precizat corect. 
      2. Se acordă 1p pentru orogeneza corect precizată și 1p pentru exemplul de munți corect precizat.   
                                                                                                                                          Total 4 puncte                                               
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                             (30 puncte) 
 

 A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:                     
1. D– Podișul Getic ;   2. Munții Apuseni                                                           Total (1+2) = 4 puncte 
 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. Subcarpații Moldovei;  2. G;  3. A                                                                  Total (1+2+3) = 6 puncte  
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. b; 2. b; 3. a; 4. a; 5. c                                                                            Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupei Nordice a Carpaților 
Orientali  (A) şi  Podișul Getic (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, 
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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 6 puncte 
                                                                                                                                                     
E. 1. Se acordă 2p pentru  răspunsul corect prezentat.   Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 
1p.                                                                                                                             
     2. Se acordă 2p pentru  răspunsul 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 25°-26°C    – 1p;    iulie – 1p;  
2. 70 mm – 1p ; decembrie – 1p                                                                             Total (1+2) = 4 puncte  
                                                                                    
B. 1.b; 2. d; 3.b                                                                                                  Total (1+2+3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
           1. două unităţi montane; - 2p (câte 1p pentru fiecare); 
           2. o cȃmpie – 1p 
           3. un tip climatic specific acestui stat – 1p 
           4. un rȃu – 1p 
           5. două insule care aparţin acestui stat – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
           6. numele unui vulcan – 1p                                                                                         
           7. 2 ţări vecine – 2p  (câte 1p pentru fiecare);                Total (1+2+3+4+5+6+7) = 10 puncte 

            Total 10 puncte 
D. 1. 30,9o C - Ucraina -  2p; 26,30 C  - Ungaria - 2p 
2. temperat continental de tranziție  - 2p  Total 6 puncte 

 

E. 1. 180 mm/an 2p.                                                                                                                             
     2. Se acordă 2p pentru  un factor corect precizat.               Total 4 puncte 

 
Propunători: 

Prof. Mergeani Sultana – Colegiul Comercial „Carol I” Constanța 

Prof. Mirea Emilia – Colegiul Comercial „Carol I” Constanța     

Bibliografie:  

1. Cristina Moldovan, Geografie BACalaureat, 62 de teste complete, Editura Booklet, București, 2020  

2. Silviu Neguț, Manual geografie clasa a XII-a, București, Editura Humanitas, 2007  

3. Gheorghe Matei, Geografie Ghid de pregătire pentru bacalaureat, Editura Andreas Print, București, 
2020;  

4. Sursa: www.eurometeo.com/euroweather;  

5. Sursa: http://www.forum.ebacalaureat.ro 

                                                     

http://www.eurometeo.com/euroweather
http://www.forum.ebacalaureat.ro/
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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 național de bacalaureat, decembrie 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.      Variabilele x și y sunt întregi avem expresia (x<6)&&(y>=21). Indicați expresia C/C++ echivalentă cu cea alăturată. 

 

a.  ! (x>=6)&&(y<21)                          b.  ! ((x>=6) II (y<21)) 

c.  ! ((x>=6) && (y<21))                    d.  ! ((x>6) II (y<=21))
 

2. Subprogramul   f este   definit   alăturat.   Indicați 
valorile pe care le pot avea parametrii n și c, astfel încât, 
în urma apelului, f(n,c) să aibă valoarea 
2023. 

 

int f(int n,int c) 
{ if(n==0) return 0; 

else 
if(n%10==c) return f(n/10,c); 
else return n%10+10*f(n/10,c);

} 
 

a.  n=2023 și c=0                           b.  n=200311 și c=1 
 

c.  n=432042 și c=4                         d.  n=720723 și c=7 
 

3. Folosind modelul combinărilor, se  generează cuvinte cu  câte două litere distincte din mulţimea {i,t,e,m} obţinându-
se, în ordine: it, ie, im, te, tm, em. Dacă se utilizează exact aceeaşi tehnică pentru a genera cuvinte cu trei litere 
distincte din mulţimea {a,o,t,e,n}, atunci antepenultimul cuvânt generat este: 

 a.   oen           b.   otn              c.   atn         d.   ten 
  

4.     Se consideră un graf orientat cu 4 noduri etichetate cu numere de la 1 la 4 şi cu arcele (1,2) (1,3) (2,1) (2,3) (2,4) (4,2) 
(4,3). Care dintre nodurile grafului au gradul interior mai mic decât gradul exterior? 

 

a.  1, 2 şi 4     b.  3             c.   3 şi 4        d.   3 şi 2 
 

 

5. Se consideră un arbore. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? 
 

a.   are cel puţin un nod izolat 
b.   toate nodurile au grad impar 

c.   are cel puţin două componente conexe 

d.   este aciclic 

 



 

 

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 

 
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 și cu [c] partea întreagă a numărului real c. 

 

a. Scrieți ce se afișează în urma executării algoritmului dacă se citește 
valoarea 2023.                                                           (6p.) 

 

b.  Scrieți trei numere care pot fi citite pentru variabila n, astfel încât, în urma 
executării algoritmului, pentru  fiecare  dintre  acestea,  să  fie afișată 
valoarea 14.                                                                   (6p.)                                                                          

 

c.  Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat.         (10p.) 
 
d.  Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind structura 
repetitivă cu test inițial cu o  structură repetitivă cu test  final. (6p.)                                                                                                         

citeşte n (număr natural) 
  m 0; 
┌cât timp n≠0 execută 
│ y 0; x n%10; 
│┌cât timp x>y execută 
││ yy+1; 
│└■ 

│┌dacă x≠0 atunci               
││m m+y*y; 
││altfel m  m*10; 
│└■ 
│ n [n/10] ; 
└■ 
scrie m; 

2.      Variabila p memorează simultan numărul de angajați dintr-o firmă (număr natural din intervalul [2,50]) și, pentru 
fiecare angajat al firmei, numele(șir de caractere de dimensiune maximă 20), salariul și vechimea. Știind că 
expresiile C/C++ de mai jos au ca valori relale numărul de angajați din firmă, respectiv salariul și vechimea pentru 
primul angajat, scrieți definiția unei structuri cu eticheta angajați, care permite memorarea datelor despre angajații 
firmei, și declarați corespunzător variabila a.  

         a.numar a.angajat[0].nume a.angajat[0].salariu a.angajat[0].vechime (6p.)
 

3.      Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natura n (2<n<25), 
apoi construiește în memorie o matrice cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la 
n, fără a folosi alte variabile decât cele menționate. Dacă pentru n se citește valoarea 
4 va fi afișată matricea alăturată. 

            (6p.) 
 

 

1 2 3 4 
2 4 6 8 
3 6 9 2 
4 8 2 6 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                (30 de puncte) 
1.      Subprogramul putere are doi parametri: 

 n, prin care primește un număr natural ; 
 d,  prin  care  furnizează  cel mai mare  divizorilor  primi  ai  lui  n, care  are  o  putere  impară în descompunerea 

în factori primi a acestuia.  
Dacă nu există un astfel de divizor va fi furnizată valoarea -1. Scrieți definiția completă a subprogramului. 

 
Exemple: pentru n=360, după apel d=5 (360=23∙32∙51), iar pentru n=16, după apel d=-1.(10p.) 

 

2. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură două numere naturale n și k, apoi n cuvinte, separate prin  
Enter.  Fiecare cuvânt  este  format din  cel  mult  10 caractere,  numai litere mici ale alfabetului englez, iar 
numerele citite sunt din intervalul [1,20].

 

Programul afișează pe ecran, pe linii separate, primele k cuvinte dintre cele citite pentru care 
numărul de consoane este par, sau doar mesajul nu exista dacă nu există k astfel de cuvinte. Se 
consideră vocale literele a, e, i, o, u. 
Exemplu: dacă se citesc datele alăturate, se afișează pe ecran: 
nor 
cumulus                                                       (10p.) 

 

5 2  
nor 
cumulus 
pluteau 
pe 
merge

 

3. Pe prima linie a fişierului numere.txt sunt memorate cel mult 106 de numere întregi cu cel mult două cifre fiecare, 
separate prin câte un spaţiu. Scrieţi programul C/C++ care să determine şi să afişeze pe ecran, media aritmetică a 
numerelor distinct, strict pozitive din fişier. Dacă fişierul nu conţine numere strict pozitive se afişează pe ecran 
mesajul NU EXISTA. Exemplu: dacă fişierul numere.txt conţine numerele 6    -26    0    9     6    -7     se va afişa 
valoarea 7.5. 

 
 

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 - Probă scrisă la INFORMATICĂ Varianta 1 

Filieră Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocațională, profil militar, 

specializare matematică-informatică 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Informatică 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
 

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         (20 de puncte)      

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.b 2.c  3.b  4.a  5.d 5x4p 

 
Subiectul al II – lea                  (40 de puncte) 
1. a) Răspuns corect: 134 6p.   

    

 b) Pentru răspuns corect 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare dintre cele  trei 
      seturi conform cerinţei ( 1230, 2130, 2310 etc) 
       
       
 c) Pentru program corect 10p. (*)  Se  acordă  numai  2p.  dacă  doar  una  dintre 
 -declarare variabile 1p. instrucțiunile repetitive este conform cerinței. 
 -citire date  1p.   
 -afişare date  1p.   
 -instrucţiune de decizie 2p.   
 -instrucţiuni repetitive (*) 3p.   
 -atribuiri   1p.   
 -corectitudine globală a programului1) 

1p.   
 d) Pentru algoritm pseudocod corect 6p. (*)  Se  acordă  numai  2p.  dacă  algoritmul  are  o 
 -echivalenţă   a   prelucrării   realizate,  structură repetitivă conform cerinţei, principial corectă, 
 conform cerinţei (*) 5p. dar nu este echivalent cu cel dat. 
 -corectitudine globală a algoritmului1) 

1p. Se  va  puncta  orice  formă  corectă  de  structură 
      repetitivă conform cerinței. 
2. Pentru rezolvare corectă 6p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect (definire 

 -definire a structurii/înregistrării (*) 3p. principial corectă a unei structuri/înregistrări, câmpuri, 
 -declarare a variabilei conform cerinței 2p. etichetă/nume) conform cerinței. 
 -corectitudine globală a secvenței1) 

1p.   

3. 
Răspuns corect: 
-acces la un element al tabloului 

6p 
1p. Se acordă  câte  2p.  pentru fiecare  aspect specific  al 

 -determinare a valorilor conform cerinței(*) 4p datelor determinate( a[i][j]=i*j%10) conform cerinței. 
 -corectitudine globală a secvenței 1p.   
 
Subiectul al III – lea            (30 de puncte) 
 
1. Pentru subprogram corect 10p. (*)  Se  acordă  câte  1p.  pentru  fiecare  aspect  al 

 -antet subprogram (*) 3p. antetului (structură, parametri de intrare, parametri de 
 -determinare a valorilor cerute (**) 6p. ieșire) conform cerinței. 
 -declarare a tuturor variabilelor locale,  (**)  Se  acordă  câte  1p.  pentru  fiecare  aspect  al 

 corectitudine globală a subprogramului1) 
1p. 

cerinței (identificarea divizorilor primi ai lui n, aflarea 
puterii divizorului, verificarea imparității puterii  

       memorarea celui mai mare divizor prim,     
      tratare  caz  -1 și principial corect de determinare 
      a sumei). 
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Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ Varianta 1 

Filieră Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocațională, profil militar, 

specializare matematică-informatică 

2. Pentru program corect  10p. (*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific 
 -declararea unei variabile care să   (identificarea unui cuvânt, identificarea numărului de 
 memoreze șirurile de caractere 1p.  consoane din cuvânt, verificarea parității numărului de   
 -citirea datelor   1p.  consoane din cuvânt, conform cerinței) 

 
-determinarea cuvintelor conform 
cerinței(*) 

6p.  

 -afișarea datelor  1p.  
 -declarare a variabilelor simple,   
 corectitudine globală a programului1) 

1p.  
3. a) Pentru răspuns corect  2p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul ales nu 

 -coerenţă a descrierii algoritmului (*) 1p. este eficient. 
 -justificare a elementelor de eficienţă 1p. (**)    Se  acordă  numai  3p.  dacă  algoritmul  este 
 b) Pentru program corect  8p. principial corect, dar nu oferă rezultatul cerut pentru 
 -operaţii cu fişiere: declarare, pregătire în  toate seturile de date de intrare. 
 vederea citirii, citire din fişier  1p. (***) Se acordă punctajul numai pentru un algoritm liniar 
 -determinare a valorilor cerute (*),(**) 5p. care utilizează eficient memoria. 
 -utilizare a unui algoritm eficient (***) 1p. O soluţie posibilă citește termenii șirului și memorând   
 -declarare a variabilelor, citire a datelor,   într-un vector de frecvență apariția numerelor strict  
 corectitudine globală a programului1) 

1p.  pozitive. 

      

Pentru elementele care au frecvența pozitivă se 
calculeză suma și se contorizează, apoi se află media 
elementelor distincte, strict pozitive. 

       
1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem. 
 
 
 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ    Varianta 2 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 

 

 
 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Indicați care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural 

memorat în variabila întreagă x nu aparține intervalului (3, 11]. 
a.     x>3 && x<=11 b.  !(x>3  || x<=11)   c.   x<=3 || x>11             d.   x<=3 && x>11 
 

2. Se consideră subprogram f definit în dreapta.    
Ce se va afișa în urma apelului f(3521)? 
 
 
 
 
 

        a.     *3521                              b.     *15                                   c.     51*                                    d.    *51 
 
3. Folosind metoda backtracking se generează, în ordine crescătoare, numerele de 3 cifre nenule care au 

suma cifrelor un număr par. Primele cinci numere generate sunt: 112, 114, 116, 118, 121. Respectând 
aceeași  regulă se generează numere de 4 cifre. Care sunt, în ordinea generării, primele două numere 
generate imediat după 3461? 
a.     3462, 3463  b.    3463, 3465      c.   3463, 3464            d.  3464, 3466     
 

4. Se consideră graful neorientat cu 8 noduri și muchiile (1,2),(2,6),(1,4),(4,7),(3,6), 
(3,5),(5,8),(2,3),(5,4),(5,7). Care este numărul maxim de muchii care pot fi eliminate din graf astfel încât 
graful parțial obținut să fie conex? 
a.     1   b.   2        c.   3             d.  4 
 

5. Se consideră un arbore cu rădăcină reprezentat cu ajutorul referințelor ascendente (vector de ”tați”) 
t=(4,5,2,5,0,5,6,4,10,7). Nodul cu cei mai mulți descendenți direcți este: 
a.     4   b.   5        c.   6             d.  7 
 
 
 
 
 
 
 

void f(int x) 

{ if(x<=0) cout<<’*’; 
   else { f(x/100); 

          cout<<x%10; 

        } 

} 

informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 
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Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ    Varianta 2 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 

 

 
SUBIECUL al II-lea              (40 de puncte) 

1. Algoritmul alăturat 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 se va afișa în urma executării algoritmului, 
dacă se citesc în ordine valorile: 5,11,41,312,  
242,566.                                                                    (6p) 

b. Scrieți un set de date de intrare astfel încât valoarea 
 afișată în urma executării algoritmului să fie 0.   (6p) 

c. Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel  
dat, înlocuind structura pentru cu o altă structură  
repetitivă.                                                                     (6p) 

d. Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului  
dat.                                                                               (10p)  

 
 
 
 

2. Variabila c memorează simultan, pentru fiecare dintre cele 10 concerte din cadrul unui festival, 
următoarele date: formația (maxim 40 de caractere), stilul muzical (maxim 30 de caractere) și data 
concertului. Scrieți definiția unei structuri cu eticheta concert care permite memorarea datelor referitoare 
la un concert, știind că expresiile C/C++ de mai jos reprezintă datele primului concert.                    (6p) 

c[0].formatie     c[0]. stil c[0].data.zi       c[0].data.luna      c[0].data.an 
 

3. Se consideră un tablou bidimensional a cu 3 linii și 5 coloane, în care numerotarea indicilor începe 
de la 1 și i și j două numere naturale. Fără a folosi alte variabile de memorie, completați punctele de 
suspensie astfel încât execuția secvenței să genereze tabloul bidimensional din dreapta.   
            (6p) 
for(i=1;i<=3;i++) 
      for(j=1;j<=5;j++) 
                ……………………… 

 

SUBIECUL al III-lea                (30 de puncte) 

1. Scrieți definiția subprogramului numar care primește prin intermediul parametrului x un număr 
natural cu maxim 9 cifre și furnizează prin intermediul parametrului nr cel mai mare număr care se 
poate forma din cifrele pare ale lui x. Dacă x nu are cifre pare, valoarea lui x va fi 0.         (10p) 
Exemplu: pentru x=12823, nr va fi 822, iar pentru x=731 sau x=503, nr va fi 0. 
 

2. Se consideră un șir cu maxim 255 de caractere, litere mici ale alfabetului englez. Scrieți un program 
C/C++ care citește de la tastatură șirul și îl modifică prin înlocuirea caracterului cu număr maxim de 
apariții cu caracterul * și înlocuirea caracterului cu număr minim de apariții cu caracterul #. 
Programul afișează pe ecran șirul obținut.                                                                        (10p) 
Exemplu:  pentru șirul elevii sustin simulare  
se va afișa        ele#** sus#*# s*#ul##e 
 

3. În fişierul BAC.TXT sunt memorate, în ordine crescătoare, cel mult 10000 de cifre. Cifrele sunt 
separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran cel mai mare număr care se poate forma cu 
cifrele distincte din fișier. Proiectați un algoritm eficient din punct de vedere al timpului de executare 
şi al memoriei utilizate. 
Exemplu: dacă fişierul are conținutul 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5 6 8 8 9 9 9, pe ecran se afişează 986521.  
a) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.                                               (8p)  
b) Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.                     (2p) 

1  1  1   1   1 

1  3  7  15  31 

1  5  17 49 129 

informatică Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Informatică 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
 

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         (20 de puncte)      

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.c 2.d  3.b  4.c  5.b 5x4p 

 
Subiectul al II – lea                  (40 de puncte) 

1. a) Răspuns corect: 2 6p  
b) Pentru răspuns corect 6p Se acordă 3p dacă doar jumătate din valorile 

scrise după valoarea lui n sunt corecte 
(numere cu minim 2 cifre care nu au toate 
cifrele distincte) 

c) Pentru algoritm pseudocod corect 
- utilizare a unei structuri repetitive 
corecte cu test inițial sau test final (*) 
- aspect specific ale secvenței obținute 
prin înlocuire, conform cerinței (**) 
-algoritm complet, corectitudine globală 
a algoritmului 1) 

6p 
 

2p 
 

3p 
 

1p 

(*)Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul 
obținut nu este echivalent cu cel dat. 
(**) Se acordă numai 2p dacă doar unul 
dintre aspectele specifice este conform 
cerinței (inițializare (i1), incrementare 
(ii+1))  
 

d) Pentru program corect  
- declarare a variabilelor 
- citire a datelor  
- afișare a datelor  
- instrucțiuni de decizie  
- instrucțiuni repetitive (*)  
- atribuiri  
- corectitudine globală a programului 1) 

10p 
1p 
1p 
1p 
2p 
3p 
1p 
1p 

(*) Se acordă numai 2p dacă doar una dintre 
instrucțiunile repetitive este conform 
cerinței. 

2. Pentru rezolvare corectă 
- definire principial corectă a unei 
structuri/înregistrări 
- câmpuri ale structurii/înregistrării 
definite conform cerinței (*) 
- declarare variabilă 

6p 
 

2p 
 

3p 
1p 

(*) Se acordă numai 2p dacă doar o parte din 
câmpuri sunt declarate conform cerinței 

3. Pentru rezolvare corectă 
- acces la un element al tabloului 
- atribuire a valorilor indicate 
elementelor corespunzătoare (*) 

6p 
2p 
4p 

(*) Se acordă câte 1p pentru completarea 
elementelor de pe prima linie / prima 
coloană (valoarea 1) și 2p pentru 
completarea celorlalte elemente ale tabloului 
(a[i][j]=2*a[i][j-1]+ a[i-1][j]) 

 
 
 
 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ Varianta2 

Filieră Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocațională, profil militar, 

specializare matematică-informatică 

Subiectul al III – lea            (30 de puncte) 
 

1. Pentru subprogram corect 
-structură antet principial corectă 
-declarare corectă a parametrului de 
intrare 
-declarare corectă a parametrului de 
ieșire 
-obținerea unei cifre dintr-un număr 
-verificarea parității unei cifre 
-construirea numărului cerut  (*) 
-furnizarea rezultatului prin parametrul 
indicat 

10p 
1p 

 
1p 

 
1p 
1p 
1p 
4p 

 
1p 

(*) Se acordă numai 1p dacă se construiește 
un număr, dar nu conform cerinței 

2. Pentru program corect 
-declarare a unei variabile care 
memorează un șir de caractere 
-citirea șirului 
-determinarea numărului de apariții 
pentru fiecare caracter 
-determinarea maximului și minumului 
de apariții 
-înlocuirea caracterelor cu număr maxim 
de apariții cu caracterul indicat 
-înlocuirea caracterelor cu număr minim 
de apariții cu caracterul indicat 
-afișarea șirului obținut 
-declarare a variabilelor simple, 
corectitudine globală a programului 1) 

10p 
 

1p 
1p 

 
1p 

 
1p 

 
2p 

 
2p 
1p 

 
1p 

 

3. a) Pentru program corect 
-operații cu fișiere: declarare, citire din 
fișier 
-determinarea valorii cerute (*) 
-utilizarea unui algoritm eficient  (**) 
-declararea variabilelor, afișarea datelor, 
corectitudinea globală a programului 1) 

8p 
 

1p 
5p 
1p 

 
1p 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul 
ales nu este eficient. 
(**) Se acordă punctajul numai pentru un 
algoritm liniar care utilizează eficient 
memoria. 
O soluție posibilă: se citește prima valoare 
din fișier (x) și se adaugă la număr (nr=x; 
p=10). Se citesc apoi pe rând restul valorilor 
din fișier, valoarea citită la un moment dat 
fiind salvată într-o altă variabilă (y). Dacă 
valoarea citită (y) este diferită de valoarea 
citită la pasul anterior (x) atunci aceasta (y) 
va fi adăugată la număr, în fața celorlalte 
cifre adăugate deja (nr=nr+y*p;p*=10). 
Valoarea anterioară se actualizează la fiecare 
pas (x=y). 

b) Pentru răspuns corect 
-coerență a descrierii algoritmului (*) 
-justificarea elementelor de eficiență 

2p 
1p 
1p 
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Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ    Varianta 3 
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică 

 

 
Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Se consideră expresia C/C++:  !((x<=y && x>=z) || x<=t) 
Precizați care expresie este echivalentă cu expresia dată. 

a. x<=y || x>=z && x<=t       b. x>y || x<z && x>t  
c. x>y && x<z || x>t        d. (x>y || x<z) && x>t  
 

2. Precizați de câte ori se va executa instrucțiunea de afișare în secvența de cod de mai jos? 
for(i=1; i<=10; i++) 

for(j=1; j<=i; j++) 
for(k=1; k<=j; k++) 

cout<<i+j+k;      | printf("%d", i+j+k); 
a. 100   b. 220    c. 110    d. 55 
 

3. Precizați care este numărul minim de muchii ale unui graf neorientat cu 16 noduri care are exact două 
componente conexe, fiecare dintre aceste două componente fiind graf complet. 
a. 15      b. 56     c. 105     d. 28 
 

4. Indicați un posibil vector de tați pentru un arbore cu 6 noduri. 
a. (6, 3, 0, 3, 6, 3)   b. (5, 0, 3, 2, 2, 3)   c. (2, 0, 2, 3, 3, 0)  d. (2, 1, 0, 3, 6, 3) 
 

5. Folosind metoda backtracking se generează toate șirurile formate din patru caractere distincte din 
mulțimea {#, $, &, @, %}, cu proprietatea că nu există soluție în care caracterul $ să fie lângă caracterul 
&. Primele trei soluții sunt: #$@&, #$@%, #$%&, Indicați care este soluția generată înainte de #@&%. 
a. #@&$      b. #@%$    c. #@$%    d. @#%$  

 
SUBIECUL al II-lea              (40 de puncte) 

1. Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. 
S-a notat cu x%y restul împărțirii numărului 
natural x la numărul natural nenul y. 

a. Scrieți valoarea afișată dacă pentru n se citește  
valoarea 3?   (6p.) 

b. Scrieți cea mai mică și cea mai mare valoare  
      care se poate citi pentru n astfel încât algoritmul  
      să afișeze valoarea 4.                   (6p.)   
c. Scrieți programul C/C++ corespunzător 

algoritmului dat. (10p.) 
d. Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu 

cel dat care să înlocuiască a doua structură  
repetitivă cu o structură fepetitivă de alt tip. (6p.) 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 
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2. Se consideră declarările de mai jos, în care variabila segment memorează coordonatele a maxim 50 de 

de segmente în sistemul de coordonate xOy. Scrieţi o secvență de instrucțiuni C/C++ care calculează și 
afișează câte segmente dintre cele n din memorie sunt paralele cu axa Ox a sistemului de coordonate. 
Segmentele au fost memorate începând cu poziția 1.           (6p.) 

struct punct  
{ 

int x, y; 
} 
 

struct   
{        

  punct A, B; 
} segment[50];

3. Se dă o matrice pătratică A cu maxim 50 de linii și 50 de coloane. Matricea are n linii și n coloane 
(elemente memorate începând cu poziția 0). Să se scrie o secvență de program C/ C++ care să verifice 
dacă toate elementele aflate îna celași timp sub diagonala principală și sub diagonala secundară sunt toate 
impare. Programul va afișa mesajul ”DA” în caz afirmativ sau mesajul ”NU” în caz contrar. (6p.) 

 

SUBIECUL al III-lea                (30 de puncte) 

1. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două șiruri de maxim 50 caractere fiecare 
formate doar din litere și cifre. Programul construiește în memorie și afișează pe ecran al treilea șir ce 
reprezintă un cod de acces secret. Acesta este format astfel: toate cifrele din al doilea șir apoi caracterul 
$ și la final 3 caractere de la finalul primului șir scrise cu majuscule. Dacă șirul al doilea nu conține cifre 
atunci programul afișează mesajul ”nu exista”. 
Exemplu: dacă se citeşte de la tastatură şirul1=”Irinuca”, sirul2=”Varsta mea este 17 ani si 3 luni” atunci 
programul va afişa codul de acces ”173$UCA”      (10p) 
2. Scrieţi un subprogram sumak care să calculeze suma primelor k (k<n) elemente numere prime ale unui vector, 
valoarea k, numărul n (n<=50) de elemente din vector şi vectorul fiind specificate ca parametri. Dacă în vector nu 
există k elemente numere prime, atunci subprogramul va returna valoarea -1. Consideraţi că elementele vectorului 
sunt indexate de la 1.  
Exemplu: Pentru vectorul (1, 2, 4, 7, 5, 13, 8) și k=3, subprogramul va returna valoarea 14 (10p) 

 
3. Fișierul numere.txt coține cel mult 105 numere naturale din intervalul [1, 109]. Să se afișeze pe ecran cel mai mare 
număr care se poate forma cu toate cifrele pare care apar în numerele din fișier, ca în exemplu. Dacă fișierul nu 
conține numere cu cifre pare, atunci programul va afișa mesajul ”nu există”. 
Exemplu: dacă fișierul are conținutul 263 39628 79 887308, atunci programul afișează 888866220. 
a. Descrieţi în limbaj natural o metodă eficientă de rezolvare, explicând în ce constă eficienţa  metodei.    (2p) 
b. Scrieţi programul C/C++ corespunzător metodei de rezolvare proiectată.      (8p) 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Informatică 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
 

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră 
vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 

 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 
de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la zece. 
 Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț este acceptată dacă acest 
lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului. 

 
SUBIECTUL I (20 de puncte) 
1d 2b 3b 4a 5c 5x4p. 

 
SUBIECTUL al II - lea (40 de puncte) 
1. a. Răspuns corect: 2 6p.  

 b. Pentru răspuns corect  
cea mai mica valoare = 7 
cea mai mare valoare = 9 

6p. Se  acordă  3p dacă numai una dintre cele două valori este 
corectă 

 c. Pentru program corect 
-declarare variabile 
-citire date 
-afișare date 
-instrucțiuni de decizie (*) 
-instrucțiuni repetitive (**) 
-atribuiri 
-corectitudine globală a programului1) 

 

10p. 
1p. 
1p. 
1p. 
3p. 
2p. 
1p. 
1p. 

(*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre 
instrucțiunile de decizie este conform cerinței. 
(**)Se acordă numai 1p. 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. 
Se va puncta orice formă corectă de structură repetitivă 
conform cerinței. 
 

2. Pentru răspuns corect 
 

6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific (acces la 
elementele vectorului, condiție pentru paralela cu Ox, calcul al 
numărului de elemente cerute și afișare) conform cerinței. 
 

3. Pentru răspuns corect 
 

6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific (acces la 
elementele matricei, condiție corectă pentru elementele de sub 
cele două diagonale, verificare proprietate și afișare mesaj) 
conform cerinței. 
 

 
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) 
1. Pentru program corect  

- declarare a unei variabile care să memoreze 
un șir de caractere  
- citire și afișarea datelor  
- transformarea șirului conform cerinței (*)  
- tratare a cazului nu exista  
- declarare a variabilelor simple, corectitudine 
globală a programului1) 

10p.  
 

1p. 
1p.  
5p. 
2p.  

 
1p 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect (obținerea 
cifrelor, concatenare cu #, obținerea părții finale a codului, 
transformare în majuscule, construirea în memorie a șirului) 
conform cerinței. 
 

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică 
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2. Pentru subprogram corect 
-antet subprogram (*) 
-determinare a valorilor cerute (**) 
-declarare a tuturor variabilelor locale, 
corectitudine globală a subprogramului1) 

10p. 
3p. 
6p. 

  1p. 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al 
antetului (structură, parametri de intrare, tip subprogram) 
conform cerinței. 
(**) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific 
(algoritm principial corect de determinare a unui număr 
prim, determinare sumei primelor k numere prime, tratarea 
cazului în care nu există k numere prime) 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 solușie posibilă a r fi folosirea vectorului de frecvență. 

b. Pentru program corect 
-operații cu fișiere: declarare, pregătire în 
vederea citirii, citire din fișier 
-determinare a valorii cerute (*),(**) 
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 
-declarare a variabilelor, afișare a 
datelor,tratarea cazului ”nu există” și 
corectitudine globală a programului1) 

8p. 
1p. 
 
5p. 
1p. 

word  
1p. 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem 
 

 
Propunători: 

prof. Aidan Nurla, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța 
prof. Alina Milea, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța 

prof. Şerban Gina – Elena, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia 
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Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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. Indicați numărul de valori distincte pe care le poate lua expresia floor(sqrt(x)) dacă numărul memorat în 
variabila reală x aparține intervalului (19,36). 
a. 4    b. 3    c. 2    d. 16 
 
2. Se consideră un tablou unidimensional în care elementele sunt, în această ordine, (73,50,26,19,12,8,4). Pentru 
a verifica dacă în tablou există elementul cu valoarea x=12, se aplică metoda căutării binare. Succesiunea 
corectă de elemente a căror valoare se compară cu valoarea lui x pe parcursul aplicării metodei indicate este: 
a. 19, 8, 12  b. 19, 12  c. 19, 50, 26  d.  4, 8, 12 
 
3. În următoarea secvenţă de instrucţiuni toate variabilele sunt de tip întreg. 
for(i=1;i<=4;i++) 
{ for(j=1;j<=4;j++) if(.........) cout<<5-j; | printf(″%d″,5-j); 
                    else cout<<i; | printf((″%d″,i);  
  cout<<’\n’; | printf(″\n″); } 
Indicaţi o expresie care poate înlocui punctele de suspensie astfel 
încât, în urma executării secvenţei obţinute, să se afişeze pe ecran, în 
această ordine, valorile alăturate: 

4 3 2 1 
2 2 2 2 
4 3 2 1  
4 4 4 4  

a. i==j   b. i+j==5  c. j%2==0   d. i%2==1 
 
4. Variabilele x și y sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. O expresie echivalentă cu:     
!(x%y!=0 || y>=7) 
a. x%y==0 && y<=7   b. (x+y)%y==0 || y>=7 
c. (x/y)*y==x && y<7   d. x%y==0 || y<=7 
 
5. Se consideră două tablouri unidimensionale A şi B: A=(1,2,3,7,12,18,20), iar B=(2,4,12,20,21,25). În urma 
interclasării lor în ordine strict descrescătoare se obţine tabloul cu elementele: 
a. (1,2,2,3,4,7,12,12,18,20,20,21,25)  b. (25,21,20,18,12,7,4,3,2,1) 
c. (25,21,20,20,18,12,12,7,4,3,2,2,1)  d. (1,2,3,4,7,12,18,20,21,25) 
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Subiectul al II – lea             (40 de puncte) 
 
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. S-a notat 
cu x%y restul împărţirii numărului natural x la numărul natural 
nenul y şi cu [z] partea întreagă a numărului real z. 
a. Scrieți ce se afișează dacă se citesc, în această ordine, valorile 
27 și 39. (6p) 
b. Dacă pentru variabila a se citește valoarea 23, scrieți cel mai 
mic și cel mai mare număr din intervalul [10,102) care pot fi 
citite pentru b, astfel încât, pentru fiecare dintre acestea, în urma 
executării algoritmului, să se afișeze valoarea 7.                           
(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,b 
    (numere naturale nenule) 
c  1 
  cât timp b > 0 execută 
 dacă b % 2 = 1 atunci 
  c  c * a % 10 
        
     a  a * a % 10 
     b  [ b / 2 ] 
 
  
scrie c 

2. Variabilele km1 și km2 sunt numere naturale de maximum 6 cifre iar cons1 și cons2 sunt numere reale și 
exprimă date despre două mașini: număr kilometri parcurși, respectiv consumul de carburant la 100 km. 
Declarați cele patru variabile. Scrieți secvența de instrucțiuni C/C++ prin care să afișați consumul pentru mașina 
cu numărul de kilometri mai mic, iar dacă aceste valori sunt egale, afișați mesajul egal.                        (6p)
 
3. Se consideră variabila c, de tip char. Scrieți instrucțiunile C/C++ prin care se afișează pe ecran mesajul Este 
cifra, dacă variabila memorează o cifră zecimală, Este litera, dacă variabila memorează o literă sau mesajul 
Nu, în caz contrar.                                                    (6p) 
 
 
 
Subiectul al III – lea             (30 de puncte) 
 
1. Se citeşte un număr natural nenul p. Să se afişeze, separate printr-un spațiu, primele p numere naturale nenule 
care au proprietatea de palindrom. Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare a problemei enunțate. 
Exemplu: p=12  se va afișa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33                     (10p) 
 
2. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural n (2<n<50), cele n elemente ale unui 
tablou unidimensional, numere naturale cu cel mult 4 cifre și apoi transformă în memorie tabloul prin înlocuirea 
cu numărul 2022 a fiecărei secvențe formate din exact doi termeni pari aflați pe poziții consecutive în tablou. 
Programul afișează pe ecran elementele tabloului obținut, separate printr-un spațiu, sau mesajul nu exista dacă 
tabloul citit nu conține astfel de secvențe.       (10p) 
Exemplu: n=11 tabloul (2,10,7,26,12,50,73,12,12,77,8) 
  se va afișa: 2022 7 26 12 50 73 2022 77 8                       
 
3. Fişierul text BAC.TXT conţine un şir de cel puţin trei şi cel mult 100000000 de numere întregi, fiecare având 
cel mult 3 cifre. Numerele sunt separate prin câte un spaţiu. Se consideră că un şir format din cel puţin trei 
termeni este un şir produs dacă orice termen (începând cu al treilea) este egal cu produsul celor doi termeni 
anteriori, aflați pe poziții consecutive în şir. Se cere să se citească numerele din fişier şi să se afişeze pe ecran 
numărul maxim de termeni consecutivi ai unui şir produs. Dacă nu există niciun astfel de şir produs, se afişează 
pe ecran mesajul NU EXISTA. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al spațiului de memorie și 
al timpului de executare. 
Exemplu: dacă fişierul BAC.TXT are conţinutul: 
3 5 15 75 17 11 2 3 7 2 14 28 392 26 
atunci se afişează pe ecran valoarea 5 
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 științe ale naturii 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Informatică 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Varianta 1 
 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni de 
punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare. 
• Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț (de exemplu tipuri întregi cu 
semn pentru memorarea numerelor naturale, dimensiune a tablourilor) este acceptată din punctul de vedere al 
corectitudinii programului, dacă acest lucru nu afectează funcționarea acestuia. 
 
Subiectul I         (20 de puncte)      

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.c 2.a  3.d  4.c  5.b 5x4p 

 
 
Subiectul al II – lea                  (40 de puncte) 

1. 

a) Răspuns corect: 3 6p  
b) Răspuns corect: 11 99 6p 2*3p 

c) Pentru program corect 
- declarare variabile 
- citire date 
- instrucțiune de decizie 
- instrucțiune repetitivă 
- atribuiri 
- afișare date 
- 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. 

Pentru rezolvare corectă 
- declarare variabile km1, km2 
- declarare variabile cons1, cons2 
- tratarea cazului km1<km2 
- tratarea cazului km1>km2 
- tratarea cazului km1=km2 
- corectitudine globală a algoritmului 

6p 
1p 
1p 

 
1p 
1p 
1p 
1p 

 

 

3. 

Pentru rezolvare corectă 
- determinarea caracterelor cifră  
- determinarea caracterelor literă 
- afișarea corectă a mesajelor 
- corectitudine globală a algoritmului 

6p 
1p 
2p 

 
2p 
1p 
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Subiectul al III – lea            (30 de puncte) 
1. Pentru algoritm pseudocod corect 

- citire a datelor 
- determinare a numerelor conform cerinței (*) 
- afișare a valorilor cerute 
- scriere principial corectă a structurilor de control, 
corectitudine globală a algoritmului (**) 

10p 
1p 
6p 
 

1p 
1p 
 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare 
aspect al cerinței (parcurgere numere 
naturale nenule, identificare numere 
palindrom, numărare numere). 
(**) 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 
- înlocuirea elementelor conform cerinței (*)(**) 
- tratare a cazului nu exista 
- declarare a variabilelor simple, 
corectitudine globală a programului 

10p 
1p 
 

1p 
6p 
 

1p 
1p 
 

(*) Se acordă câte 2p pentru fiecare aspect 
(numărarea valorilor pare aflate pe poziții 
consecutive, înlocuirea cu numărul 2022 a 
fiecărei secvențe formate din exact doi 
termeni pari, ștergerea unui element din 
vector și modificarea valorii variabilei n) 
(**) Se acordă 0p dacă nu se transformă 
tabloul în memorie sau se construiește un 
tablou nou 

3. a) Pentru program corect 
- operații cu fișiere: declarare, pregătire în vederea 
citirii, citire din fişier 
- determinare a valorii cerute (**) 
- utilizare a unui algoritm eficient (***) 
- declarare a variabilelor, afișare a datelor, 
corectitudine globală a programului 

8p 
1p 
 
 

5p 
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 care utilizează eficient 
memoria. 

b) Pentru răspuns corect 
-coerență a descrierii algoritmului (*) 
-justificare a elementelor de eficiență 

2p 
1p 
 

1p 
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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 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, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare 
răspuns corect se notează cu 4 puncte. 
 
1.Variabila a, de tip int, memorează un număr natural impar, iar variabila b, de tip int, memorează un număr natural par. 
Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?  
 a. a%2 && b%2         b. !(!(a%2) || b%2)         c. (a+b+1)%2          d. !(a%2) || b%2 
 
2. Pentru a verifica dacă în tabloul unidimensional (37, 29, 24, 20, 17, 15, 12, 8, 7, 5) există elementul cu valoarea x=12 se 
aplică metoda căutării binare. Numarul de comparatii pana la determinarea lui x este:   
a.7        b.4     c.2   d.3 
 
3. Tabloul unidimensional A are elementele: A=(2,13,19,26,47), iar în urma interclasării lui crescătoare cu tabloul 
unidimensional B se obține tabloul cu elementele (2,3,5,8,13,19,26,36,47,50,63). Indicați elementele tabloului B, în ordinea 
apariției lor în acesta. 
a. (1,-5,-9,9,12)  b. (2,13,19,26,47,3,5,8,47,63)   c. (63, 50, 36, 8, 5, 3)   d. (63,47,8,5,3) 
 

4. În secvența de program următoare variabilele i, k și n sunt de tip întreg. Expresia care poate înlocui punctele de suspensie 
astfel încât la finalul executării secvenței obținute variabila k să fie egală cu suma divizorilor impari ai numărului n este:  
 i=1; k=0; 

while (i<=n) 
{ if(………..) k++; 
i++;} 

a.(n%k==0)||(i%2==1)  b.(n%i==0)&&(k%2==0)     
c.(n%i==0)&&(i%2!=0) d.(i%k==0||n%k==1) 
 
5. Variabilele întregi x şi y memorează câte un număr natural nenul. Cel mai mic multiplu comun al valorilor lor este egal 
cu numărul memorat în y dacă şi numai dacă următoarea expresie C/C++ are o valoare nenulă:  
a. y%x  b. x%y==0    c. x%y    d. y%x==0 
 
SUBIECTUL al II-lea           (40 de puncte) 

1.Se consideră algoritmul de mai jos , reprezentat în pseudocod: 
citeşte n(număr natural) 
r0 
┌repeta 
 |       r(r*10+n%10)*10 
 |       n[n/100]   
 ∟ pana cand n<10 
scrie r 
S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului întreg x la numărul întreg y. 
a) Scrieţi care este valoarea afişată dacă se citește pentru n valoarea 8291     (6p) 
b) Scrieți o valoare de 5 cifre distincte pentru n astfel încât numărul afișat să fie 7080              (6p) 
c) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, în care să se înlocuiască structura  repetitivă de tip repetă….până 
când cu o structură repetitivă de alt tip.                     (6p) 
d)Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului dat.                    (10p) 
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2. În secvenţa următoare toate variabilele sunt intregi. Scrieţi expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, 
în urma executării secvenţei obţinute, valoarea variabilei M să fie egală cu cel mai mare element pozitiv şi impar.  

      M=0;                  (6p) 
for(i=1;i<=15;i++) 

{cin>>x; 
  if (…………………………) M=x; 
} 

3. Care este condiția logică ce completează instrucțiunea de selecție următoare,astfel încât, în urma executării ei, să se 
verifice dacă variabila de tip char x este litera mare diferita de ’S’?      (6p) 

if  (…………………)  
        cout<<”DA”; 
else cout<<”NU”; 

 
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte) 

1. Se citesc două numere naturale nenule a şi b (a≤b/2) şi se cere să se scrie cel mai mare număr prim k cu proprietatea că 
a*k≤b. Exemplu: dacă a=4 şi b=15 atunci k=3 (4*3≤15). Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare a problemei 
enunțate.             (10p) 
2. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<100) şi cele  n elemente ale unui tablou 
unidimensional, numere naturale cu cel mult 4 cifre. Programul  determină şi afişează câte elemente sunt divizibile cu 
ultima cifra a primului element. Daca nu exista astfel de numere se va afisa mesajul „Nu exista”.  (10p) 
Exemplu:  pentru  n=6 şi tabloul (125, 10, 15, 53, 725, 2) se va afişa 3                                                                                        
3.Fişierul text bac.in conţine pe prima linie un număr natural n (0<n<1000000), iar pe a doua linie, separate prin câte un 
spaţiu, n numere naturale de cel mult 9 cifre. Fişierul conține cel puțin un număr par de 2 cifre și cel puțin un număr impar 
de 2 cifre. Scrieţi un program C/C++ care determină în mod eficient, din punctul de vedere al memoriei utilizate şi al 
timpului de executare cel mai mare număr impar de 2 cifre şi de câte ori apare în acestă linie. Programul va afişa pe ecran 
numerele cerute  

Exemplu: dacă fişierul bac.in are următorul conţinut: 
12 
93 28 96 548 74 93 44 98 2432 96 789 93 

atunci pe ecran se va afişa: 93 3 
 
a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.      (2p) 
b. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.       (8p) 
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Proba E. d) 
Informatică 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
Varianta 2 

 
 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii   
• 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 punctajului total acordat pentru lucrare la 10.  
• Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată dacă acest lucru nu 
afectează corectitudinea în funcţionarea programului.  
 
Subiectul I        (20 de puncte)             

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1.b 2.b  3.c  4.c  5.d 5x4p 

SUBIECTUL al II-lea          (40 de puncte) 

1. a) 
b) 
 
c) 
 
 
 
 
d) 

Răspuns corect: 1020 
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 repetitivă corectă 
-atribuiri corecte 
-corectitudinea globală a programului 

6p 
6p 
 
6p 
 
 
 
 
10p 
1p 
1p 
1p 
4p 
2p 
1p 
 

 
Orice număr de forma ab8c7 
 
Se va puncta orice formă corectă de 
structură  repetitivă: execută...cat 
timp,cat timp.. ..execută, do...while 
etc. 
 

2.  Pentru rezolvare corectă 
 

6p Cate 2 puncte pentru fiecare conditie 
x>0 si x%2==1 si x>M 

3.  Pentru raspuns corect 6p Cate 2 puncte pentru fiecare conditie 
x>=’A’ si x<=’Z’ si x!=’S’ 

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 
1p 
6p 
1p 
2p 
  
 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare 
aspect specific 
(identificare a unui numar prim, 
verificare conditie, identificare cel mai 
mare numar) conform cerinței. 
(**) Se va puncta orice formă corectă 
de structură repetitivă sau decizională. 
 

2. Pentru program corect 
-declararea corectă a variabilelor (de tip simplu şi tablou) 
-citirea datelor 
-identificarea elementelor care îndeplinesc condiţia din 
problemă 
-afişarea datelor 
-tratarea cazului “Nu exista” 
-corectitudinea globală a programului 

10p 
1p 
 
2p 
4p 
1p 
1p 
1p 
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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 
prelucreaza doar elementele de 2 cifre, 
determina maximul impar si de cate ori 
apare. 
 
 
(**)Se acordă punctajul chiar dacă 
metoda aleasă nu este eficientă 

 

 



Varianta 3 
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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. 

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. Expresia C/C++   
 (x>=18) && !( x<19 || x>20) && (x<=21)  

are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea memorată de variabila întreagă x aparține intervalului: 
a. [18,20] b. [18,21] c. [19,20]  d. [19,21] 

2. Pentru a verifica dacă într-un tablou unidimensional există elementul cu valoarea x=4, se aplică metoda căutării binare, 
iar succesiunea de elemente a căror valoare se compară cu x pe parcursul aplicării metodei este 14, 8, 4. Elementele 
tabloului pot fi: 

a. (14,14,8,8,4,4)   b. (48,14,9,8,7,4,2)   

c. (48,24,16,14,8,4)   d. (48,24,16,14,9,8,4)   

3. Variabilele i și j sunt de tip întreg. Indicați expresia care poate înlocui zona punctată astfel încât, în urma executării 
secvenței obținute, să se afișeze pe ecran valorile alăturate. 

 for(i=0;i<5;i++) 
{ for(j=0;j<7;j++) 

cout<<.........<<" "; | printf("%d ",. ..................................................); 
cout<<endl; | printf("\n"); 

} 

 0 1 2 3 4 0 1 
1 2 3 4 5 1 2 
2 3 4 5 6 2 3 
3 4 5 6 7 3 4 
4 5 6 7 8 4 5 

a. i%5+j%7 b. i%7+j%5 c. (i+j)%7 d. (i+j)%5 

4. Variabilele E, x şi y sunt de tip float şi au valori nenule. Instrucţiunea prin care i se atribuie 
variabilei E rezultatul evaluării expresiei alăturate este:    

a. E=10+pow(x,2)/y*2;   b. E=(10+pow(x,2))/y*2;   

c. E=(10+pow(x,2)/y)*2;  d. E=(10+pow(x,2))/(y*2);  

5. Variabilele x, y, z, w și  r sunt de tip întreg, iar r are inițial valoarea 0. Indicați o secvență echivalentă cu cea de mai jos. 
if(x!=y) r=3; else if(z==w) r=1; else r=2; 

a. if (x==y) if(z==w) r=1; else r=2; else r=3;    

b. if (x==y || z==w) r=1; else if(x==y || z!=w) r=2; else r=3;   

c. if (x==y && z==w) r=1; else if(x==y && z!=w) r=2; else if(x!=y && z!=w) r=3; 

d. if (x==y || z==w) r=1; else if(x==y || z!=w) r=2; else if(x!=y || z!=w) r=3; 
 



Varianta 3 

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Probă scrisă la Informatică 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

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 și  cu  ab operația  prin  care  se  interschimbă valorile 
variabilelor a și b. 

citește x,y 
(numere naturale nenule) 

┌dacă x>y atunci 
| xy 

└■ 
ix; jy; s0 

┌repetă 
| ss+(i%2)*j+(j%2)*i 

│ ii+1; jj-1 

└până când i>j 
scrie s 

a. Scrieți  ce  se  afișează  în  urma  executării  algoritmului  dacă  se citesc, în 
această ordine, numerele 16  și 7. (6p.) 

b. Dacă pentru x se citește numărul 10, scrieți două valori care pot fi citite pentru 
variabila y astfel încât, pentru fiecare dintre acestea, în urma executării 
algoritmului, să se afișeze numărul 90.         (6p.) 

c. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.)  

d. Scrieți în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, înlocuind adecvat structura repetă...până când 
cu o structură repetitivă cu test inițial. (6p.) 

 

2. 
 

Variabila luna memorează luna în care va avea loc premiera unui spectacol (număr natural din intervalul [1,12]), iar 
variabila varsta memorează vârsta actorului din rolul principal, în ani împliniți, la data de 1 martie 2022. Scrieți o 
secvență de instrucțiuni în urma executării căreia să se afișeze pe ecran anul nașterii actorului, știind că în anul 
2023, în ziua premierei spectacolului, va împlini 20 de ani.                                                                                   (6p.) 

3. Variabilele x și y sunt de tip char, iar celelalte variabile 
sunt de tip întreg. Scrie ți ce se afișează în urma executării 
secvenței date. 

(6p.) 

k='A'-'a'; x='e'; 

for(i=0;i<2;i++) 

{ y=x+k+1; 

cout<<x<<y; | printf(”%c%c”,x,y); 
x=x-1; 

} 

Subiectul al III – lea             (30 de puncte) 
1. Se citește un număr natural n (n≥2) și se cere să se scrie produsul divizorilor primi ai lui n. Scrieți, în pseudocod, 

algoritmul de rezolvare a problemei enunțate. 
Exemplu: dacă n=2000, se scrie 10, deoarece 2000=24•53. (10p.) 

2. Scrieți  un  program  C/C++  care  citește  de  la  tastatură  un  număr  natural  n (n∊[2,20])  și cele  n elemente ale 
unui tablou unidimensional, numere naturale din intervalul [1,109]. Elementele tabloului sunt numerotate începând 
cu 1. Programul afișează pe ecran toate elementele tabloului cu proprietatea că sunt strict mai mici decât valoarea cu 
care sunt numerotate. Numerele afișate sunt separate prin câte un spațiu, iar dacă nu există niciun astfel de număr, se 
afișează pe ecran mesajul nu exista. 

 Exemplu: pentru n=8 și tabloul (2,2,1,9,4,16,4,3) 
se afișează pe ecran, nu neapărat în această ordine, numerele 1 4 4 3. (10p.) 

3. Se citesc de la tastatură două numere naturale din intervalul [1,81], p1 și p2, și se cere scrierea în fișierul bac.out a 
tuturor numerelor naturale cu exact 7 cifre, pentru care produsul primelor două cifre este egal cu p1, cele trei cifre 
din mijloc sunt 0, iar produsul ultimelor două cifre este egal cu p2. Numerele  apar  în  fișier  în  ordine  strict  
descrescătoare,  fiecare  pe  câte  o  linie.  Proiectați  un  algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și 
al timpului de executare. 
Exemplu: dacă p1=12, iar p2=8, atunci 2600024 și 3400018 sunt două dintre cele 16 numere cu proprietatea cerută 
(2∙6=3∙4=12 și 2∙4=1∙8=8). 
a. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat. (8p.) 
b. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficien ța acestuia. (2p.) 

 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ Varianta 3 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Informatică 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Varianta 3 
 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni de 
punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare. 
• Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț (de exemplu tipuri întregi cu 
semn pentru memorarea numerelor naturale, dimensiune a tablourilor) este acceptată din punctul de vedere al 
corectitudinii programului, dacă acest lucru nu afectează funcționarea acestuia. 
 
Subiectul I         (20 de puncte)      

Răspunsul aşteptat Punctajul 
1c 2d 3b 4c 5a 5x4p 

 
 
Subiectul al II – lea                  (40 de puncte) 

1. a) Răspuns corect: 60 6p.  
b) Răspuns corect: 
20 21 

6p. Se acordă câte 3p. pentru fiecare dintre cele două 
numere  conform cerinței 

c) Pentru program corect 
-declarare variabile 
-citire date 
-afișare date 
-instrucțiune de decizie 
-instrucțiune repetitivă 
-atribuiri (*) 
-corectitudine globală a programului1) 

10p. 
1p. 
1p. 
1p. 
2p. 
2p. 
2p. 
1p. 

(*)  Se  acordă  1p.  pentru  implementarea  operației  de 
interschimbare și 1p. pentru restul atribuirilor. 

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 structuri 
conform   cerinței,   principial   corecte,   dar   nu   este 
echivalent cu cel dat. 

2. Pentru rezolvare corectă 
-determinare a anului conform cerinței (*) 
-afișare a datelor 
-corectitudine globală a secvenței1) 

6p. 
4p. 
1p. 
1p. 

(*) Se acordă câte 1p. pentru raportare la fiecare reper 
(vârstă, an curent, înainte de luna dată, după luna dată) 
conform cerinței. 

3. Răspuns corect: 
eFdE 

6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific (număr 
de litere afișate, litere mici, litere mari) conform cerinței. 

 
 
 
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. 
1p. 
6p. 
1p. 

 
 

2p. 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al cerin ței 
(identificare a unui divizor prim, divizori suport, algoritm 
principial corect de determinare a unui produs). 
(**) Se va puncta orice formă corectă de structură repetitivă 
sau decizională. 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Simulare județeană - Probă scrisă la INFORMATICĂ Varianta 3 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

2. Pentru program corect 
-declarare a unei variabile care să 
memoreze un tablou unidimensional 
-citire a datelor 
-determinare a valorilor cerute (*) 
-afișare a datelor în formatul cerut și 
tratare a cazului nu exista 
-declarare a variabilelor simple, 
corectitudine globală a programului1) 

10p. 
 

1p. 
1p. 
6p. 

 
1p. 

 
1p. 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect specific 
(identificare   a   poziției   unui   element,   proprietate   a 
elementelor cerute, elemente suport) conform cerinței. 

3. a) Pentru program corect 
-operații cu fișiere: declarare, pregătire în 
vederea scrierii, scriere în fișier 
-determinare a valorilor cerute (*),(**) 
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 
-declarare a variabilelor, citire a datelor, 
corectitudine globală a programului1) 

8p. 
 

1p. 
5p. 
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 eficient, 
care nu verifică inutil multe valori. 
O soluție posibilă generează numerele cerute stabilind toate 
valorile posibile pentru prima cifră, c1, stabilind a treia cifră 
c3=0, respectiv pentru a 6-a cifră, c6, celelalte calculându-se 
direct pe baza celorlalte, având în vedere ordinea cerută și 
încadrarea fiecărei 
cifre în intervalul [0,9], adaptat după caz. 

b) Pentru răspuns corect 
-coerență a descrierii algoritmului (*) 
-justificare a elementelor de eficiență 

2p. 
1p. 
1p. 

1) Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem. 

 
 
 
 
 

Propunători:  

prof. Iusuf Narcis, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța  

prof. Mihaela Gearâp, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța  

prof. Ana-Maria Turda, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța 
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Simulare județeană – Probă scrisă – Economie Varianta 1 

Filiera teoretică - profilul umanist; filiera tehnologică - profilul servicii; filiera vocațională - toate profilurile 

și specializările, cu excepția profilului militar 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

Economie 

Varianta 1 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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) 

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.   18 puncte 

1. Când oferta de muncă depășește cererea de muncă,iar ceilalți factori de influență nu se 

modifică, mărimea salariului: 

a. scade 

b. crește 

c. nu se modifică 

d. situația dată nu are influență asupra salariului 

 

2. Monopolul se manifestă pe o piață atunci când: 

a. cumpărătorul influențează piața 

b. există un singur producător care concentrează oferta unui anumit produs 

c. există un singur produs oferit de mai mulți producători 

d. produsele oferite de producători sunt mai ieftine 

 

3.Subiectul proprietății îl constituie: 

a. bunurile economice 

b. agenții economici, care își exercită atributele proprietății 

c. terenurile și clădirile 

d. nevoile umane 
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Filiera teoretică - profilul umanist; filiera tehnologică - profilul servicii; filiera vocațională - toate profilurile 

și specializările, cu excepția profilului militar 

4. Un individ consumă succesiv 5 unităţi din acelaşi bun economic având utilităţile marginale: 

16; 13; 9; 5; 1. Utilitatea totală după primele 4 unităţi este: 

a. 43 

b. 38 

c. 5 

d. nu se poate calcula 

 

5. Obligațiunile sunt: 

a. titluri de proprietate asupra unei părți din capitalul social al unei  întreprinderi 

b. sursa unui venit incert și variabil 

c. titluri de valoare care aduc posesorilor un venit fix 

d. înțelegeri  între vânzătorii și cumpărătorii de bunuri și servicii 

 

6. Creșterea productivității factorilor de producție este sursă a: 

a. reducerii salariului angajaților 

b. creșterii costului marginal 

c. reducerii costului unitar 

d. creșterii prețului 

 

 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.  Amortizarea reprezintă recuperarea treptată a valorii capitalului circulant prin vânzarea 

bunurilor produse cu ajutorul lui. 

2. Cererea unui bun este în relație pozitivă cu prețul unitar al bunurilor substituibile.  

3. Prețul de echilibru este acel nivel de preț la care se realizează maximizarea profiturilor 

producătorilor. 

4. Profitul producătorului rezultă atunci când prețul de vânzare al bunului este mai mic decât 

costul producerii bunului 

5. Utilizarea mai eficientă a factorilor de producție presupune reducerea consumurilor unitare. 

6. Creșterea masei monetare se impune atunci când scade volumul valoric al bunurilor și 

serviciilor vândute. 
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și specializările, cu excepția profilului militar 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                         (40 de puncte) 

A. Transcrieți pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

Cantitatea (unități) 1 2 3 4 5 6 
Utilitate totală 32 X 74 84 87 87 
Utilitate marginală 32 25 17 10 3 Y 
a) Precizați valorile X și Y din tabel, menționând totodată formula de calcul a utilității totale, 

respectiv, a utilității marginale.  

b) Reprezentați, în același sistem de axe, utilitățile marginală și totală.  

c) Menționați numărul unității consumate ce corespunde atingerii punctului de saturație și 

justificați motivul pentru care curba utilității marginale este descrescătoare, iar curba utilității 

totale este crescătoare.   

16 puncte 

B. În luna februarie faţă de luna ianuarie a anului curent, numărul salariaţilor creşte cu 20, iar 

producţia înregistrează o creştere cu 100%. În luna ianuarie, numărul lucrătorilor este de 10, 

iar producţia în luna februarie este de 3000 de unități. Precizați: 

a) productivitatea marginală 

b) numărul de unități produse în luna ianuarie. 

    6 puncte 

C. Pentru fiecare dintre problemele următoare determinați indicatorul economic cerut, scriind 

formula folosită şi precizând semnificația notațiilor utilizate: 

1. În intervalul T0-T1, prețul unui autoturism a crescut cu 10%, iar oferta cu 20%. Calculați 

coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț. 

2. În condițiile creșterii producției unui bun cu 10%, concomitent cu sporirea costului de 

producție cu 15% în perioada curentă față de perioada de bază,calculați mărimea costului 

marginal dacă valoarea inițială a costului total unitar a fost de 20 u.m./buc.  

3. Calculați profitul obținut de o întreprindere știind că rata profitului la cifra de afaceri este 

de 25%, iar costurile de producție sunt de 600.000 lei.  

18 puncte 

 SUBIECTUL al III-lea  (20 de puncte) 

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 

1. Se dă următorul text: Producătorii, ca proprietari, sunt interesați să utilizeze cât mai bine 

resursele, pentru că numai așa vor avea un profit cât mai mare. A produce cât mai bine 

înseamnă a răspunde nevoilor consumatorilor exprimate pe piață, ceea ce înseamnă că libera 



 

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Simulare județeană – Probă scrisă – Economie Varianta 1 

Filiera teoretică - profilul umanist; filiera tehnologică - profilul servicii; filiera vocațională - toate profilurile 

și specializările, cu excepția profilului militar 

inițiativă și proprietatea privată sunt o premisă pentru alocarea eficientă a resurselor în 

economie. 

a) Formulați ideea principală a textului. 

b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat. 

c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b).  

12 puncte 

2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, 

precizați ce efect va avea creșterea costurilor de producție ale cașcavalului asupra ofertei de 

cașcaval și asupra prețului kilogramului de cașcaval.    8 puncte 
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Simulare județeană – Probă scrisă – Economie                                                                                   Varianta 1 
Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică - profilul umanist; filiera tehnologică - profilul servicii; filiera vocațională - toate profilurile și 
specializările, cu excepția profilului militar 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 
 

Proba E.d) 
Economie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Varianta 1 
 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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 

acordăfracţiuni 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) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuricorecte, astfel: 
1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-c, 6-c       6x3p=18 puncte 
B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 
1-F, 2-A, 3-F, 4-F, 5-A, 6-F       6x2p=12 puncte 

SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte) 
1.(16puncte) 
a) - câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele două formule de calcul cerute 

2x2p=4 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două valori cerute, astfel: X=57, Y=0  

2x2p=4 puncte 
 
b) construirea graficului cerut (în același sistem de axe)     4 puncte 
c) - menționarea numărului unității consumate ce corespunde situației precizate: a VI-a unitate 

consumată           2 puncte 
- explicație corectă          2 puncte  
 
B. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori economici ceruți, astfel:  
- productivitatea marginală este de 75unități/lucrător;  
- numărul de unități produce în luna ianuarie este de 1500 unități.    2x3p=6 puncte  
 
C. - câte 3 puncte pentru scrierea formulelor în vederea determinării fiecăruia dintre cei trei 
indicatori economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3.     3x3p=9 puncte  
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Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care se face precizarea semnificației notațiilor din 
formulă.  
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei trei indicatori 
economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3., astfel:  
1. coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț este2;  
2. costul marginal este 30u.m./buc.;  
3. profitulobținutde întreprindere este 200.000u.m.    3x3p=9 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 va 
scădea, prețul kilogramului de cașcaval va crește   2x4p=8 puncte 

 

Autor test:  
prof. Chelu Bianca - Colegiul Comercial „Carol I” Constanța 



Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 
Proba E. d) 
Economie 

 
Varianta 2 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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)  
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1. Dreptul de uzufruct conferă subiectului proprietății dreptul de: 
a. a avea sau deține bunurile care constituie obiectul proprietății 
b. de a-și însuși rodul unui bun 
c. de a înstrăina bunul ce îi aparține 
d. de a folosi bunul așa cum consideră că este mai bine        3 puncte 
 
2. Creșterea economică de tip extensiv are loc atunci când: 
a. volumul producției crește ca urmare a creșterii cantității de factori de producție utilizați 
b. volumul producției crește ca urmare a creșterii calității factorilor de producție utilizați 
c. volumul producției crește ca urmare a creșterii atât a cantității, cât și a calității factorilor de 
producție utilizați 
d. volumul producției crește ca urmare a economisirii și îmbunătățirii factorilor de producție  
               3 puncte 
  
3. Consumul factorului muncă este redat: 
a. în funcție de gradul de utilizare 
b. numai fizic 
c. numai valoric 
d. atât fizic, cât și valoric                                 3 puncte 

 
4. Reprezentarea grafică printr-o linie paralelă cu axa producției este specifică: 
a. costului variabil 
b. costului marginal 
c. costului fix mediu 
d. costului fix                        3 puncte 
 
 



5. Atunci când banii intermediază procesul de vânzare și de cumpărare, ei îndeplinesc funcția: 
a. de mijloc de plată 
b. de măsurare a valorii 
c. de mijloc de schimb 
d. de economisire                                  3 puncte 

 
6. Piața cu concurență de oligopol se caracterizează prin: 
a. atomicitatea cererii și ofertei 
b. număr mic de producători cu  forță economică ridicată 
c. număr mic de cumpărători cu forță economică ridicată 
d. un singur producător cu putere economică ridicată                                3 puncte 

 
 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 cererea este inelastică, iar prețul crește, atunci încasările vânzătorului cresc.  
2. Profitul admis reprezintă partea de profit ce rămâne după ce o firmă plătește impozitul și alte taxe 

pe profit.  
3. Schimbul valutar al monedei naționale pe alte monede convertibile determină creșterea masei 

monetare.  
4. O productivitate mai mare contribuie la atenuarea tensiunii dintre nevoi și resurse. 
5. Nivelul taxelor și al subvențiilor se află în relație pozitivă cu oferta. 
6. După profunzimea proceselor la care au fost supuse, bunurile pot fi marfare și nemarfare. 

12 puncte 
 
SUBIECTUL al-II-lea                                                                                                  (40 de puncte) 

A. Transcrieți pe foaia de examen tabelul de mai jos: 
Timp 
(T) 

Preţul 
(u.m./buc.) 

Cererea 
(buc.) 

Oferta 
(buc.) 

Exces de 
cerere (buc.) 

Exces de 
ofertă (buc.) 

T1 1 300 100   
T2 2 250 150   
T3 3 200 200   
T4 4 150 250   

a) Completaţi coloanele tabelului dat.  
b) Reprezentați, în același sistem de axe, cererea și oferta pe baza datelor înscrise în tabel.  
c) Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii 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. 

16 puncte 
 
 



B. O firmă obține 1200 de bunuri la un preț unitar de 100 u.m, asigurându-și un profit de 48.000 
u.m. Precizați: 
a) rata rentabilității 
b) cifra de afaceri a firmei. 

6 puncte 
 

C. Pentru fiecare dintre problemele următoare determinați indicatorul economic cerut, scriind 
formula folosită şi precizând semnificația notațiilor utilizate: 
1. În intervalul T0-T1 salariul nominal scade cu 10%, iar indicele prețurilor bunurilor de consum este 
120%. Determinați scăderea procentuală a salariului real. 
2. Capitalul fix al unei firme este de 450 u.m., fiind triplu față de capitalul circulant și cu o durată de 
funcționare de 5 ani. Determinați capitalul consumat într-un ciclu de producție. 
3. O firmă are costuri fixe de 15.000 u.m. și costuri variabile medii de 200 u.m./buc. Știind că prețul 
de vânzare al bunurilor este de 250 u.m/buc, determinați nivelul producției care plasează firma la 
pragul minim de rentabilitate. 

18 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                  (20 de puncte)  
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  
1.  

Se dă următorul text: Un exemplu de piață cu concurență imperfectă este piața monetară, definită 
ca spațiul economic în care se întâlnesc cererea cu oferta de monedă. Agenții economici sunt 
purtătorii cererii, ai ofertei și intermediarii, iar tranzacțiile se realizează prin intermediul unui preț 
specific, numit rata dobânzii. 

a) Formulați ideea principală a textului. 
b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat. 
c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b).  

12 puncte 
2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, 
precizați ce efect va avea creșterea costurilor de producere a jucăriilor pentru copii asupra ofertei de 
jucării și a prețului acestora.  

8 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 
Proba E.d) 
Economie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 2 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 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-d, 4-d, 5-c, 6-b           6x3p=18 puncte 
B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-A, 3-F, 4-A, 5-F, 6-F           6x2p=12 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea               (40 de puncte) 
A. 
a) câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, astfel: Exces 
cerere (200,100,0, nu există); Exces ofertă (nu există, nu există, 0, 100)                      2x2p=4 puncte 
b) construirea graficului cerut (în același sistem de axe)                  4 puncte 
c) - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de preț    3 puncte 
- calcularea coeficientului pentru situația cerută: Kecp = 0,16      3 puncte 

- precizarea tipului de elasticitate corespunzător valorii coeficientului determinat: cerere inelastică  
2 puncte 

 
 B. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruți, astfel:  
-  rata rentabilității este 66,66%;  
- cifra de afaceri a firmei este de 120.000 u.m.             

2x3p=6 puncte  
 
C. câte 3 puncte pentru scrierea formulelor în vederea determinării fiecăruia dintre cei trei indicatori 
economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3.                      3x3p=9 puncte  
Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care se face precizarea semnificației notațiilor din 
formulă.  
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei trei indicatori 
economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3., astfel:  
1. scăderea procentuală a salariului real este 25%;  
2. capitalul consumat într-un singur ciclu de producție este 240 u.m.;  
3.  nivelul producției este 300 buc.                      3x3p=9 puncte 
 



 SUBIECTUL al III-lea                         (20 de puncte)  
1. 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. câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: oferta de jucării va 
scădea și prețul jucăriilor va crește.            2x4p=8 puncte 

 
 
 

Autori test:  
prof. Mihai Camelia – Colegiul Național Padagogic ,,Constantin Brătescu” Constanța 
prof. Stere Mihai – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Constanța 



 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 

Examenul național de bacalaureat 2023 
Proba E. d) 

Filosofie- Simulare județeană                                                                                       
Varianta 1 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte dinoficiu. 
 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. Problematica filosofică a sensului vieții prezintă interes pentru că: 

a. persoanele se raportează diferit la problemele societății  

b. cetățenii au drepturi și obligații 

c. oamenii doresc să fie fericiți 

d. oamenii empatizează și sunt altruiști 

 

2. Eutanasia poate să fie: 

a. inconsistentă, improprie 

b. rară sau frecventă 

c. inoportună și inopinată 

d. involuntară, voluntară, non-voluntară 

 

   3. Acțiunile morale, în concepția hedonistă, sunt: 

a. realizate dezinteresat 

b. conform rațiunii 

c. făcute din datorie  

d. în acord cu plăcerea și evitarea durerii 

 

4. Nu este o problemă de etică aplicată: 

a. ordinea 

b. clonarea 

c. avortul 

d. eutanasia 

 

 



 

5. Printre teoriile morale se află: 

a. etatismul 

b. utilitarismul 

c. individualismul 

d. absolutismul 

 

6. Întrebarea ,,Ce este virtutea?’’ aparține: 

a. esteticii 

b. economiei 

c. eticii 

d. etimologiei 

  

7. Etica deontologică recunoaște valoarea morală a unei acțiuni dacă: 

a. este realizată din datorie 

b. are ca scop fericirea 

c. se dovedește productivă 

d. este realizată din instinct 

 

 

 

 

 
 

8. O problemă specifică eticii aplicate are caracter: 

a. de certitudine 

b. de principiu 

c. etern 

d. controversat 

9. Etica deontologică a fost promovată de filosoful: 

a. Aristotel 

b. Immanuel Kant 

c. J.S.Mill 

d. M.Tooley 

  

 10. La Aristotel,scopul urmărit pentru sine și nu pentru altceva, este: 

a. bogăția 

b. plăcerea 

c. fericirea 

d. inteligența 



 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la problematica naturii umane, iar în 

coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceasta. Scrieţi pe foaia de 

examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din 

coloana din dreapta. 

a. Omul, ființă 

cugetătoare 

 

b. Omul meșteșugar 

 

c. Omul religios 

 

d. Omul, ființă liberă 

1. ,,El crede în existența unei realității absolute,sacrul,care 

transcende această lume.” 

2. ,,Se îndoiește,înțelege,afirmă,neagă,voiește,nu 

voiește,totodată imaginează și simte.” 

3. ,, Neîngrădit de niciun fel de opreliști,îți vei hotărî natura 

prin propria-ți voință în a cărei putere te-am așezat.” 

4. ,,Viața noastră socială gravitează în jurul fabricării și 

utilizării instrumentelor artificiale.” 

5.,,Omul este înzestrat cu un destin creator de cultură.” 

   16 puncte 
B. Argumentați,în aproximativ zece randuri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia ,,omul este 

condamnat să fie liber”.                                                                                                      8 puncte 

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța acțiunilor din datorie,în experiența 

practică a omului.                                                                                                                6 puncte 

 
SUBIECTUL  al III-lea                                                                                                        ( 30 puncte )                

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 
           Aș vrea ca oamenii să se gandească că trei lucruri vor afla în ei înșiși. Aceste trei sunt diferite de    

Trinitate, dar totuși le menționez pentru ca oamenii să își încerce mintea și să cerceteze cat de diferite  
sunt. Cele trei lucruri de care vorbesc sunt: existența, cunoașterea și voința. Pentru că eu sunt, eu cunosc 

și eu vreau. Eu sunt o ființă care cunoaște și vrea; eu cunosc că sunt și vreau; eu vreau să fiu și să cunosc. 
Iar în aceste trei, viața este inseparabilă-o viață unică, un suflet unic, o esență unică; și totuși, cu toate că  
distincția este inseparabilă, cele trei lucruri sunt diferite. 

                                                                                                (Augustin- Confesiuni) 
Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale omului interior.     4puncte 

2. Evidențiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii natură umană 

și cunoaștere, utilizand 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. În cadrul teoriilor filosofice asupra moralei un loc important îl ocupă etica deontologică. 

        1.Menționați două caracteristici ale eticii deontologice.                                                               6 puncte 

       2.Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care pedeapsa cu moartea poate intra în conflict cu  

moralitatea.               4 puncte 



1 
 

Simularea examenului de bacalaureat 

Decembrie 2022 Proba E.d) 

Filosofie   

                                   Varianta 1 

                         BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă acerinţelor.

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracţiuni depunct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la10. 

 

SUBIECTUL I (30 depuncte) 

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-c; 2-d; 3-d; 4-a; 5-b; 6-c; 7-a; 8-d; 9-b; 10-c. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 depuncte) 

A. 

câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 

a-2 

b-4 

c-1 

d-3 

4x4p=16 puncte 

B. 

-argumentarea în favoarea sau împotriva ideii potrivit căreia omul este condamnat să fie liber  

                                                                                                                                          6 puncte 

-încadrarea în limita de spaţiu precizată  2puncte 

  C. construirea unui exemplu care evidențiază rolul sau importanța acțiunilor din datorie, în experiența 

practică a omului.                                                                                                                      6puncte 

 

 

 



SUBIECTUL al III-lea (30 depuncte) 

A.  

1. câte 2  puncte pentru menţionarea, pe baza textului dat, a fiecăreia dintre cele două caracteristici 

ale omului interior 

2x2p= 4 puncte 

2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic 

2x1p= 2puncte 

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi 4puncte 

- coerenţa textului redactat 2puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2puncte 

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 

      prezentată în textul dat 6puncte 

B. 

1. cate trei puncte pentru menționarea fiecărei caracteristici ale eticii deontologice 

2x3p=6puncte 

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care pedeapsa cu moartea poate intra în conflict 

cu moralitatea.            4puncte 

 

 

  Autor test:  
prof. Voiculeț Ramona Mihaela - Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța 

 

 
 



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

 Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 1 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, 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) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1.  Orice demonstrație se compune din: 

a.  criteriu, obiecte, reguli  
b.  definire, clasificare, diviziune 
c.  teză, fundament, proces 
d.  raționamente, termeni, propoziții  

 
2.  Raționamentul Dacă toți oamenii sunt inteligenți și toți elevii sunt oameni, atunci elevii sunt 

inteligenți este un exemplu concret de raționament: 
a.  deductiv imediat 
b.  inductiv tare 
c.  deductiv mediat 
d.  inductiv slab 

 
3.  Raportul de contradicție se stabilește între termenii: 

a.  adolescent - părinte 
b.  legal - ilegal  
c.  mort - decedat 
d.  canibal - antropofag 

 
4.  Predicatul logic al propoziției Toate situațiile limită sunt experiențe cu conținut filosofic este: 

a.  sunt 
b. sunt experiențe 
c. sunt experiențe cu conținut 
d. experiențe cu conținut filosofic 

 
5.  Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare precizează:  

a.  criteriul clasificării trebuie să fie intuitiv 
b. criteriul clasificării trebuie să fie unic  
c. criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni singulari 
d. criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni simpli 

 
6.  Din punct de vedere extensional, termenul stilou este: 

a.  logic vid, singular, colectiv, precis 
b. general, factual vid, distributiv, vag 
c. singular, nevid, colectiv, vag 
d. nevid, general, distributiv, precis  

 
  Logică, argumentare și comunicare                                                                                             



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

 

7.  Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament: 
a.  Dacă unii elevi de liceu sunt olimpici, atunci unii olimpici sunt elevi de liceu  
b.  Dacă unii elevi de liceu sunt olimpici, atunci alți elevi de liceu nu sunt olimpici 
c.  Dacă toți elevii de liceu sunt olimpici, atunci unii elevi de liceu sunt olimpici 
d.  Dacă unii elevi de liceu sunt olimpici, atunci toți elevii de liceu sunt olimpici  

8.  Un exemplu de inducție completă este următorul raționament: 
a.  Dacă toți bătrânii sunt oameni cumpătați, atunci unii oameni cumpătați sunt bătrâni 
b.  Dacă unii bătrâni sunt oameni cumpătați, atunci toți bătrânii sunt oameni cumpătați 
c.  Dacă fiecare bătrân este om cumpătat, atunci toți bătrânii sunt oameni cumpătați 
d.  Dacă unii bătrâni sunt oameni cumpătați, atunci alți bătrâni sunt oameni necumpătați 

 
9.  Dacă termenului profil umanist i se elimină proprietatea umanist, atunci: 

a.  intensiunea scade, extensiunea crește  
b.  intensiunea crește, extensiunea scade 
c.  intensiunea crește, extensiunea crește 
d.  intensiunea scade, extensiunea scade 

 
10.  Dacă propoziția particulară afirmativă este adevărată, atunci:    

a.  contradictoria supraalternei sale este falsă 
b.  contradictoria subcontrarei sale este falsă 
c.  contrara supraalternei sale este falsă  
d.  subalterna contradictoriei sale este falsă 

20 de puncte 
  
B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A este în raport de contradicție cu termenului 
B, termenul C este o specie a lui B, iar termenul A este gen pentru termenul D; termenul E este 
intersectat cu termenii A și B, dar în opoziție cu termenii C și D. 
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre 

cei patru termeni.            2 puncte 
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, 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 E. 
b. Toţi A sunt D. 
c. Unii B sunt C. 
d. Niciun A nu este C. 
e. Unii B nu sunt A. 
f. Toți C sunt A. 
g. Unii E sunt C 
h. Niciun B nu este E 

8 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Se dau următoarele propoziții:  

1. Toate crizantemele sunt flori de toamnă. 
2. Unii elevi de liceu nu sunt supraponderali. 
3. Nicio pâine de secară nu este bun cu cerere elastică. 
4. Unii politicieni sunt oameni sinceri. 

 
A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara 

propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4.      8 puncte 
B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 
               8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contradictoriei 
propoziției 4, respectiv, obversa subalternei propoziției 3.       6 puncte 
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D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 
 X: Dacă unii sportivi de performanță nu sunt înotătorii, atunci unii înotători nu sunt sportivi de 
performanță. 
 Y: Dacă toate romanele polițiste sunt interesante, atunci niciun roman polițist nu este 
neinteresant. 

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: aeo-1, iai-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 
date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 
scheme de inferenţă. 8 puncte 
2.  Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri 
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi 
propoziţia “Unele alimente nu sunt recomandate persoanelor supraponderale”.            6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Unele filme istorice sunt creații care contribuie la edificarea caracterului, 
deoarece toate operele cu conținut moralizator sunt creații care contribuie la edificarea 
caracterului, iar unele filme istorice sunt opere cu conținut moralizator. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt 
false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. 
2. Tremenul minor al silogismului este reprezentat de termenul „opere cu conținut moralizator”. 
3. Atât termenul minor, cât și termenul major al silogismului sunt distribuiți în concluzie. 
4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție universală afirmativă.   

                                   4 puncte 
D. Fie următoarea definiţie:  

Liceul este instituția unde învață liceenii. 
1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.      2 puncte 
2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. 

şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „liceu”.             4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Logică, argumentare și comunicare                                                                                             



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

Varianta 1 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 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 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-c, 2-c, 3-b, 4-d, 5-b, 6-d, 7-d, 8-c, 9-a, 10-c  10x2p= 20 puncte 
B.  
3. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor 

logice dintre cei patru termeni           2 puncte 
4. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
a-A, b-F, c-A, d-A, e-A, f-F; g-F; h-F                                          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 subcontrarei 
propoziției 2 (SiP), a subalternei propoziției 3 (SoP) și a contradictoriei propoziției 4 (SeP) 
                                                           4x1p= 4 puncte 

  - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a contrarei propoziției 1, a subcontrarei 
propoziției 2, a subalternei 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 1 și 4, în limbaj formal 
                      2x2x1p= 4 puncte 
 - câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4 
                    2x1p= 2 puncte 
 - câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4 
                          2x1p= 2 puncte 
C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a conversei obversei contradictoriei 

propoziției 4 (~PiS), respectiv, a obversei subalternei propoziției 1 (Si~P)     2x1p= 2 puncte 
- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a conversei obversei 
contradictorieipropoziției 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: SaP→Se~P)                    2x2p= 4 puncte 
 b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele 
două raţionamente formalizate (de exemplu, X:SoP→PoS, conversiune nevalidă, Y:SaP→Se~P 
obversiune validă)                       2x1p= 2 puncte 
 c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, X: 
SoP→PoS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor, termenul S apare distribuit 
în concluzie dar nu este distribuit în premisă)         2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două 
moduri silogistice date, astfel: 
MaP  MiP 
SeM  MaS 
SoP  SiP                     2x2p= 4 puncte 
 - construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 
scheme de inferenţă              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: aeo-1 - mod silogistic nevalid, iai-3- mod silogistic valid       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 propoziţia dată    3 puncte 
- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată    3 puncte 
 
C.  
câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1-F, 2-F, 3-F, 4-A              4x1p= 4 puncte 
D. 
1. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată     2 puncte 
2. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. 

               2 puncte 
- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „liceu”                  2 puncte 
 

 
 
Autor test:  
prof. Mihăilă Vasile - Liceul Teoretic„George Călinescu” Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 2 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, 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) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1.  O regulă cu privire la fundamentul demonstrației precizează că: 

a.  argumentele trebuie să fie propoziții afirmative 
b.  argumentele trebuie să fie propoziții adevărate 
c.  argumentele trebuie să fie propoziții universale 
d.  argumentele trebuie să fie propoziții particulare 

 
2.  Un argument inductiv este slab dacă: 

a.  concluzia are o mică probabilitate să fie adevărată 
b.  concluzia are o mare probabilitate să fie adevărată 
c.  concluzia are o mare probabilitate să fie alcătuită din propoziții particulare  
d.  concluzia are o mică probabilitate să fie alcătuită din propoziții particulare 

 
3.  Între termenii toamnă și iarnă există un raport de: 

a. încrucișare 
b. ordonare 
c. contrarietate 
d. identitate 

 
4.  Predicatul logic al propoziției Unele personaje sunt greu de interpretat este: 

a. greu de interpretat 
b. sunt de interpretat 
c. sunt greu 
d. sunt  

 
5.  Clasificarea care încalcă regula completitudinii poate fi: 

a.  prea abundentă 
b.  prea largă 
c.  prea îngustă 
d.  prea corectă 

 
6.  Din punct de vedere extensional, termenul noțiune vidă este: 

a.  nevid, singular 
b. colectiv, vag 
c. distributiv, nevid 
d. general, vid 
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7.  Raționamentul Dacă unele boli sunt ușor de tratat, rezultă că toate bolile sunt ușor de tratat 
este un exemplu de: 

a.  inducție completă 
b.  inducție incompletă 
c.  deducție imediată  
d.  deducție mediată 

 
8.  Într-un raționament inductiv complet: 

a.  concluzionăm că majoritatea obiectelor cercetate are o anumită proprietate 
b.  concluzionăm că o mică parte din clasa de obiecte cercetate are o anumită proprietate 
c.  concluzionăm că întreaga clasă de obiecte cercetate are o anumită proprietate 
d.  concluzionăm că aproape întreaga clasă de obiecte cercetate are o anumită proprietate 

 
9.  Termenul elev, comparativ cu termenul persoană, are: 

a.  intensiunea mai mică, dar extensiunea mai mare  
b.  intensiunea mai mare, dar extensiunea mai mică 
c.  intensiunea mai mică, dar extensiunea egală 
d.  intensiunea mai mare, dar extensiunea egală 

 
10.  Dacă propoziția particulară afirmativă este adevărată, atunci:   

a.  subcontrara sa este adevărată 
b.  supraalterna sa este adevărată   
c.  contradictoria sa este falsă  
d.  contrara sa este falsă 

20 de puncte 
 
 
B. Fie termenii A, B, C, D, şi E astfel încât B și E sunt în raport de intersectare, C este o specie a 
zonei de intersectare dintre A și B, termenii A și E sunt în raport de opoziție, iar termenul D este 
încrucișat cu termenii A și B, dar în opoziție cu termenii C și E.  
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice 

dintre cei cinci termeni.            2 puncte 
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele 

propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar 
propoziţiile false cu litera F): 

a. Toți C sunt B. 
b. Unii C nu sunt A. 
c. Niciun B nu este D. 
d. Unii C nu sunt E. 
e. Toți A sunt B. 
f. Toți D sunt E. 
g. Unii A sunt C. 
h. Unii E nu sunt A. 

8 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Se dau următoarele propoziții:  

1. Unii fotbaliști sunt pasionați de literatură. 
2. Niciun medic stomatolog nu este lipsit de empatie. 
3. Toate pisicile negre sunt animale jucăușe. 
4. Unii oameni de afaceri nu sunt preocupați rata inflației. 

 
A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contrara 

propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4.      8 puncte 

Logică, argumentare și comunicare                                                                                                



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa 
corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 
               8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei 
propoziției 4, respectiv, conversa supraalternei propoziției 1.       6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 
 X: Dacă unele probleme de matematică nu sunt ușor de înțeles, atunci unele probleme de 
matematică sunt greu de înțeles. 
 Y: Dacă toți filosofii antici sunt oameni înțelepți, atunci oamenii înțelepți sunt filosofi antici. 

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: aae-2, eio-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 
date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 
scheme de inferenţă. 8 puncte 
2.  Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri 
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi 
propoziţia “Toți piloții de avioane sunt oameni care își controlează emoțiile”.                6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Unii elevi nu sunt olimpici la matematică, având în vedere că unii elevi 
sunt axați pe disciplinele umaniste, iar niciun olimpic la matematică nu este axat pe disciplinele 
umaniste. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt 
false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 
2. Tremenul minor al silogismului este reprezentat de termenul „elevi”. 
3. Predicatul logic al concluziei este distribuit în premisa majoră. 
4. Premisa minoră a silogismului este o propoziție particulară negativă.   

                                   4 puncte 
D. Fie următoarea definiţie:  

Stiloul este un instrument de scris. 
1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.      2 puncte 
2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. 

şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „stilou”.           4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logică, argumentare și comunicare                                                                                                



Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 

 

Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

Logică, argumentare și comunicare 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 2 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 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 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-a, 6-c, 7-b, 8-c, 9-b, 10-c  10x2p= 20 puncte 
B.  
3. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor 

logice dintre cei patru termeni           2 puncte 
4. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
a-A, b-F, c-F, d-A, 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 supraalternei propoziției 1 (SaP), a contrarei 
propoziției 2 (SaP), a subalternei propoziției 3 (SiP) și a contradictoriei propoziției 4 (SaP) 
                                                           4x1p= 4 puncte 

  - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a supraalternei propoziției 1, a contrarei 
propoziției 2, a subalternei 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 1 și 2, 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 propoziţiile 1 şi 2  
                          2x1p= 2 puncte 
C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a obversei conversei contradictoriei 

propoziției 4 (Po~S), respectiv, a conversei supraalternei propoziției 1 (PiS)     2x1p= 2 puncte 
- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a obversei conversei contradictoriei 
propoziției 4, respectiv, a conversei supraalternei propoziției 1       2x2p= 4 puncte 

D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi  
(X: SoP→Si~P, respectiv Y: SaP→PaS)                    2x2p= 4 puncte 
 b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele 
două raţionamente formalizate (de exemplu, X: SoP→Si~P, obversiune validă, Y: SaP→PaS, 
conversiune nevalidă)                      2x1p= 2 puncte 
 c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului Y (de exemplu, Y: 
SaP→PaS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor, termenul P apare distribuit 
în concluzie dar nu este distribuit în premisă)         2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două 
moduri silogistice date, astfel: 
PaM  PeM 
SaM  MiS 
SeP  SoP                     2x2p= 4 puncte 
 - construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 
scheme de inferenţă              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: aae-2 - mod silogistic nevalid, eio-4 - mod silogistic valid       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 propoziţia dată    3 puncte 
- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată    3 puncte 
C.  
câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1-F, 2-A, 3-A, 4-F              4x1p= 4 puncte 
D. 
1. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată     2 puncte 
2. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. 

               2 puncte 
- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „stilou”                  2 puncte 

 
 
 

Autor test:  
prof. Mihăilă Manuela - Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța 
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Examenul național de bacalaureat 2023- Simulare județeană decembrie 2022 

Proba E. d) Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 3 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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 puncte) 
 

I. 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. Raționamentul Nicio dilemă  nu este o enigmă imposibil de dezlegat, deci, toate dilemele sunt 

enigme posibil de dezlegat este: 
a.  deductiv mediatb.  inductiv incompletc.  inductiv completd.  deductiv imediat 
 
2. În structura unei demonstrații trebuie să se regăsească: 
 a.  definitul, definitorul și relația de definire b.  teza de demonstrat, fundamentul demonstrației și 
procesul de demonstrare c.  elementele clasificării, clasele obținute și criteriul de clasificare d.  
definitul, teza de demonstrat și diferența specifică 
 
3. Se stabilește un raport logic de contrarietate între termenii: 
a.  insectă și albinăb.  antreprenor și om de afaceric.   adolescent și fotbalist amatord. joi și vineri, 
ca specii ale genului zilele săptămânii 
 
4. Când două propoziții categorice nu pot fi adevărate, dar pot fi false în același timp și sub 
același raport logic înseamnă că sunt propoziții : 
a.  contrareb.  subalternec.  contradictoriid.  subcontrare 
 
5. Clasificarea bucureștenilor după criteriul organizării administrativ- teritoriale în locuitori 

din sectorul 1, locuitori din sectorul 2 și locuitori din sectorul 5, este o clasificare: 
a. incompletă     b. corectă     c. imprecisă    d. prea abundentă 
 
6. Alegeți șirul de termeni corect ordonați descrescător din punct de vedere extensional: 
a. plantă decorativă, trandafir, trandafir alb, floare     b. trandafir alb, floare, trandafir, plantă 

decorativăc. plantă decorativă, floare, trandafir, trandafir alb    d. trandafir alb, trandafir, 
floare, plantă decorativă 

 
7. Propoziția Nu există elefanți roz cu buline verzieste o propoziție categorică: 
a. particulară afirmativă   b. universală afirmativă    c. particulară negativă   d. universală 

negativă 



 

8. Inducția completă este un raționament: 
a. utilizat atunci când elementele unei clase de obiecte pot fi examinate în totalitate, unul câte 

unul 
b. în care se trece de la un număr finit de cazuri de la un număr infinit de cazuri 
c. care se mai numește și inducție amplificatoare 
d. care orientează demersurile gândirii de la particular la general 
 
9 . Subiectul  logic al propoziției Unele castele din patrimoniul Unesco sunt situate pe teritoriul 

țării noastre este: 
a. unele casteleb. sunt situate pe teritoriul țării noastrec. castele din patrimoniul Unescod. 

situate pe teritoriul țării noastre 
 
10.  Dacă termenului propoziție i se adaugă proprietatea compusă, atunci: 
a.  intensiunea termenului rămâne neschimbată 
b.  extensiunea termenului crește iar intensiunea sa scade 
c.  extensiunea termenului scade, în timp ce intensiunea sa crește 
d.  intensiunea termenului scade                                                            20 puncte 
 
I. B.  Fie termenii M, N, O, P, Q astfel încât termenul N este în raport de încrucișare cu termenul 
O, dar în raport de opoziție  cu P și de contrarietate cu Q.  Termenii M și P sunt în raport de 
opoziție, dar M  este supraordonat termenului N și lui Q. Despre termenul O se poate afirma că 
se află în  raport de încrucișare cu M, opus lui Q, și încrucișat P. 
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre 

cei 5 termeni.                                                                                             2 puncte 
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P, Q care dintre următoarele 

propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A iar cele 
false cu litera F.) 

 a) Toți M sunt N;  b) Niciun P nu este O.   c) Unii M sunt O.  d) Toți O sunt N.  e) Unii P sunt 
N.  f). Niciun N nu este Q. g) Toți Q sunt M;   h) Unii O sunt Q.                   8 puncte 
                                                                             
Subiectul II: (30 p) 
__________________________________________________________________________ 
Se dau următoarele propoziții : 

1. Nicio familie numeroasă nu este formată din puțini membri. 
2. Unii sportivi profesioniști nu sunt persoane cu  condiție fizică bună. 
3. Unele documentare de televiziune sunt apreciate de telespectatori. 

4. Toți alpiniștii utilitari sunt persoane fără fobie de înălțime. 

 

A.  Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural,  contradictoria propoziției 1, 
subcontrara propoziției 2, supraalterna  propoziției 3 și contrara propoziției 4.          8 puncte 
B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa 
corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 3 și 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 
8 puncte 
C. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, obversa subalternei propoziției 1 și 
contrara contradictoriei obversei propoziției 2.                                                        6 puncte 
 D.  Doi elevi, X si Y, au următoarele opinii: 



 

    X: Dacă unii sportivi nu sunt persoane neatletice,  atunci unii sportivi sunt persoane atletice. 

    Y:  Unele persoane simpatizate nu sunt oameni intoleranți, întrucât niciun om intolerant nu 

este.o persoană simpatizată. 
Pornind de la această situație: 

a. Scrieți, în limbaj formal, opiniile celor 2 elevi;                                                   4 puncte 
b. Precizați corectitudinea/ incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 
c. Explicați corectitudinea/ incorectitudinea logică a raționamentui elevului Y.    2 puncte 
 
Subiectul III: (30 p) 
_____________________________________________________________________________ 

A. Fie următoarele două moduri silogistice : eio-4, aeo- 2. 
1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 
date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 
scheme de inferență.  8 puncte 
2.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 și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să 

justificați propoziția Nicio balenă albastră nu animal terestru.                           8 puncte 
C. Fie următorul silogism:  

Unele câștiguri bănești sunt forme de venit în economia de piață, fiindcă orice profiteste 

formă de venit în economia de piață iar unele câștiguri bănești sunt profituri. 
Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și 
care sunt false (notați propozițiile adevărate cu A, iar propozițiile false cu litera F): 
1. Termenul mediu nu este distribuit nici în premisa majoră, nici în premisa minoră. 
2. Premisa minoră a  silogismului este o propoziție universală afirmativă.  
3. Termenul major este termenul profit.  
4. Subiectul logic al concluziei nu este un termen distribuit.   4 puncte 

D. Fie următoarea definiție : 
Banii reprezintă moneda scripturală. 

a. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.            2 puncte 
b. Enunțați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la 

punctul a. și construiți o definiție care să o încalce având ca definit termenul banii. 
                                                                                                                          4 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examenul național de bacalaureat 2023- Simulare județeană decembrie 2022 

Proba E. d) - Logică, argumentare și comunicare 

Varianta 3 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE    

 Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 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 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-d, 2-b, 3-d, 4-a, 5-a, 6-c, 7-d, 8-a, 9-c, 10-c10x2p= 20 puncte 
 

B. 
1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor logice 
dintre cei cinci termeni2 puncte 

2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 

8x1p= 8 puncte 

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 

A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contradictoriei propoziției 1 (SiP), a 
subcontrarei propoziției 2 (SiP), a supraalternei propoziției 3 (SaP) și a contrarei propoziției 4 
(SeP) 
4x1p= 4 puncte 
- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a contradictoriei propoziției 1, a subcontrarei 
propoziției 2, a supraalternei propoziției 3 și a contrarei propoziției 4 4x1p= 4 puncte 
 

B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a 
deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 3 și 4, în limbaj formal  
2x2x1p= 4 puncte 
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 3 și 4  
                                                                                                                                   2x1p= 2 puncte 
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4  
2x1p= 2 puncte 

C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a obversei subalternei propoziției 1 (Si~P), 
respectiv, a contrareicontradictoriei obversei propoziției 2 ( Sa ~P) 

2x1p= 2 puncte 



 

- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a obversei subalternei propoziției 1, respectiv, a 
subalternei contradictoriei obversei propoziției 22x2p= 4 puncte 
D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi (X: SoP 
→ Si~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: SoP→Si~P, raționament corect/ obversiune validă, Y: 
SeP→PoS, raționament corect/conversiunevalidă) 2x1p= 2 puncte 
c. explicarea corectitudinii/incorectitudinii logice a raționamentului elevului Y (de exemplu, Y: 
SeP→PoS conversiune validă, se respectă legea distribuirii termenilor, termenul S apare distribuit în 
concluzie, dar este distribuit și în premisă)                                                                              2 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
 1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două 
moduri silogistice date, astfel:  
PeM             PaM 
MiSSeM 
SoP               SoP 
 2x2p= 4 puncte 
- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două 
scheme de inferenţă4 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: eio-4 - mod silogistic valid, aeo-2 - mod silogistic valid 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 propoziţia dată 3 puncte  
- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia 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. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte 
 b. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a.  
2 puncte  
- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „banii” 2 puncte 

 

Autor test:  
prof. Furtună Elena-Gabriela - Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia 

 

 

 

 



Examenul național de bacalaureat 2023 
 Proba E. d) Psihologie – Simulare județeană decembrie 2022 

  
Varianta 1 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică 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. Elevul care se pregătește pentru admiterea la medicină generală pentru că dorește să își ajute semenii aflați 

în suferință și boală să-și recapete starea de sănătate are o motivație: 
a. cognitivă 
b. extrinsecă  
c. intrinsecă  
d. negativă 

2. Percepția este o imagine bogată în conținut deoarece: 
a. se formează în prezența acțiunii stimulului asupra organelor de simț 
b. cuprinde în ansamblul său atât ceea ce este esențial, cât și ceea ce este de detaliu 
c. este imaginea unui anumit obiect – stimul care acționează asupra analizatorilor 
d. este influențată de experiența anterioară a subiectului 

 
3. Reprezentarea se deosebește de percepție prin faptul că:  
a. este o imagine schematică ce reflectă doar însușirile caracteristice ale obiectului, în timp ce percepția 

reflectă și însușirile caracteristice și pe cele de detaliu 
b. este o imagine primară iar percepția una secundară în raport cu reprezentarea 
c. este o imagine contextuală iar percepția este ruptă de contextul spațio-temporal 
d. se limitează la aspectele aparente, de suprafață, în timp ce percepția este o imagine panoramică, ce pătrunde 

dincolo de aparențe 
 

4. Senzațiile au stârnit controverse în istoria psihologiei deoarece: 
a. asociaționismul  absolutizează individualitatea senzației pe care o pune la temelia vieții psihice a omului 
b. gestaltismul (școala formei) susține că senzația este o structură primordială dată 
c. asociaționismul considera senzația o sumă de percepții 
d. asociaționismul aprecia că senzația este inferioară comparativ cu percepția 

 
5. Este adevărat enunțul: 
a. cu cât o trebuință se află mai spre vârful piramidei, cu atât ea trebuie mai urgent satisfăcută 
b. o trebuință aflată la baza piramidei este specific umană și  poate fi amânată 
c. pe baza piramidei lui Maslow se poate explica înlănțuirea trebuințelor, trecerea de la unele la altele, 

înlocuirea unora cu altele 
d. conform cercetărilor ulterioare, piramida trebuințelor este general valabilă pentru orice ființă umană, exact 

în ordinea descrisă de A. Maslow 
 

6. Atunci când adresăm celor din jur mesaje de atenționare, de avertizare, de susținere și încurajare, de 
blamare sau de interdicție, spunem că limbajul îndeplinește funcția: 

a. expresivă 
b. reglatorie 
c. dialectică  
d. de comunicare 



7. Dacă un profesor reușește să își înțeleagă mai bine elevii, să descopere dificultățile ce i-ar împiedica să 
învețe și să găsească strategii de predare-învățare care să îi ajute să depășească aceste dificultăți, înseamnă 
că el este capabil de: 

a. analogie 
b. empatie 
c. aglutinare 
d. interpretare 

8. Atenția postvoluntară: 
a. apare în mod intenționat, ca o atenție voluntară, dar se realizează ulterior involuntar, datorită automatizării 
b. acționează independent de celelalte două forme ale atenției, involuntară și voluntară 
c. se realizează spontan, fără să ne propunem să fim atenți 
d. este declanșată de factori interni și externi 

9. Analiza superioară, de tip logic, este: 
a. identică cu analiza perceptivă 
b. este o operație a gândirii ce se desfășoară în plan concret- intuitiv, asupra unor obiecte și situații concrete 
c. o operație a gândirii desfășurată în plan mintal și presupune descompunerea  și analizarea însușirilor 

esențiale ale unui obiect sau ale unei clase de obiecte  
d. este operația fundamentală a gândirii prin care sunt extrase însușirile esențiale, comune pentru o întreagă 

clasă de obiecte 

10. Mirarea, curiozitatea, îndoiala, dragostea de adevăr, ce apar în procesul cunoașterii și reflectă relația față de 
ideile proprii sau ale altora, se încadrează în: 

a. procese psihice intelectuale 
b. categoria însușirilor psihice 
c. pasiuni constructive 
d. sentimente intelectuale 

 
 
SUBIECTUL al II- lea:                                                                                                          30 de puncte 

 

A. În coloana din stânga sunt enumerate procese și forme ale memoriei iar în coloana din dreapta sunt 
numerotate enunțuri adevărate despre acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare 
literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta:  
 
a. Memorarea involuntară 

 

b. Reactualizarea 
 

c. Memorarea mecanică 
 

 
d. Memoria senzorială  

 
 
 

1. Face posibilă percepția și durează 0-5 
secunde, fiind numită și memorie de foarte 
scurtă durată 

2. Are caracter nesistematic, spontan și apare 
fără intenție 

3. Constă în scoaterea la iveală a celor 
memorate și păstrate în vederea utilizării și 
valorificării lor 

4. Implică simpla repetare a materialului și 
folosirea asociațiilor de contiguitate în timp 
și spațiu 

5. Se bazează pe înțelegere, pe dezvoltarea 
gândirii și a operațiilor ei, fiind autentică, 
economică și productivă.         12 puncte



 
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Memoria nu înseamnă numai acumularea de informații provenite prin contactul organelor de simț cu 
realitatea înconjurătoare, adică legătura ei cu percepția, ci implică și prezența unui efort voluntar, fapt ce 
evidențiază legătura ei cu voința.  
 
Pornind de la textul dat, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire,în mod explicit, textul.       

 4 puncte 
2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul1.  

6 puncte 
3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați reproducerea ca formă a reactualizării.4 puncte 
4. Argumentați, în aproximativ 5 rânduri, că memorarea logică trebuie încurajată la elevi ca strategie de 

învățare.                                                                   4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al III-lea:                                                                                                           30 de puncte 
 Citiți, cu atenție, următorul text:  
 
 
 “Și totuși a iubit la rândul său, a fost iubit. Dar dramele  lui s-au desfășurat pe plan interior și au primit 
derivativul suprem al creației literare. 
 Prietenia noastră n-a cunoscut scăderi sau eclipse. Vechea lui rană sufletească n-o bănuiau nici prietenii cei 
mai dragi, cei mai buni. Mama și fratele lui n-au știut niciodată până unde a mers dramatica lui luptă cu viața, 
necazurile lui permanente pentru bani, chinurile lui sentimentale, până ce nu i-au închis ochii și nu i-au deschis 
paginile Jurnalului intim.  
 Cu un atare fond de tristețe, cu o sensibilitate atât de supusă descurajărilor, Sebastian nu putea trăi izolat. E 
drept că-și organiza aproape cu pasiune refugiile, dar în aceeași măsură își cultiva prieteniile. 
 A fost, cred, unul din puținii scriitori, la noi, care au știut să dea prieteniei un sens atât de adânc, de estetic. 
Nimeni nu a pus mai mult rafinament, mai multă căldură, mai multă poezie în raporturile de prietenie, o mai ascuțită 
notă proustiană. (...) Prietenia este un capitol de prim plan în viața lui Sebastian. El relevă un aspect al climatului 
moral în care a trăit. Sensul prieteniei e mai curând aspirație de comunicare decât nevoia de a suporta în comun 
duritățile vieții. 
  Nu era un dezarmat, un spirit refractar adaptării. Avea, dimpotrivă, sensul eroic al existenței și era în stare, 
cu toată oboseala și lenea de care pomenește mereu, să muncească, să lupte, să se străduiască. Dar această încordare 
se petrecea pe un plan exterior, străin de suferințele lui intime, de viața lui sufletească.  
 Simțea nevoia pe acest  din urmă tărâm a unor comunicări intelectuale cu spirite înrudite sau era tot o fugă 
de el însuși pe care o căuta în numeroasele sale prietenii? N-aș putea spune! Dar între marile contraste din care era 
plămădit era și această risipire în felurite legături sociale ale omului care, totuși, de câte ori putea, se izola la Breaza, 
la Lacul Roșu, la Balcic, pentru a fugi de oameni și pentru a se apleca asupra hârtiei de scris. 
 <<Dacă am consimțit să duc după mine zdrențele acestui trai trist, a fost pentru că eram sigur că nimeni n-
are să știe și că, știind, nimeni n-are să priceapă că până la urmă eu am să rămân singur, mai singur decât un astru în 
cer, mai singur decât un bou în staul.>>(Fragmente dintr-un caiet găsit) 
 Sebastian era un spirit muncit, nemulțumit, frământat. Suferința și viața interioară îi dădeau conștiința vieții 
lui singulare, a unicității pe care o reducea la semnificația unui principiu general.(...) Și pe oameni îi accepta 
oarecum sub condiția esenței lor singulare. Nu era reținut decât de cei ce aveau ceva de spus și aduceau cu ei o 
realitate de gând originală. << Nu  cer nimănui să fie bun sau rău, frumos sau urât, canalie sau înger. Îi cer numai să 
fie ceva care să nu existe decât o singură dată. >>(Fragmente dintr-un caiet găsit) 
 Această situație l-a îndreptat ușor către un anumit orgoliu de solitudine și satisfacție puțin amară, 
dezamăgită. Dar era, spre deosebire de cei mai mulți colegi de generație, retras, discret, fără niciun fast, fără nicio 
atitudine de ostentație. Aprobarea și admirația celorlalți, notorietatea sau chiar celebritatea, nu-l încântau. Era destul 
de concentrat în el însuși, depărtat de opinia confraților, își exagera, își căuta un fel de voluptate în această stranie, 
rece fericire de a-și regăsi singurătatea.” 
 
(Cella Serghi- Pe firul de păianjen al memoriei) 
 



 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al scriitorului Mihail Sebastian. Precizați, din 
text, două idei /afirmații prin care să justificați răspunsul dat.                                                               6 puncte 

B. Considerați că personalitatea lui Mihail Sebastian se caracteriza prin contradicții? Precizați, prin apel la text, un 
motiv prin care să susțineți răspunsul dat.                                                                                                 4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Mihail Sebastian că a dus o existență plină de privațiuni materiale și drame 
interioare. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin această afirmație.                   6 puncte 

 D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Mihail Sebastian, 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 aptitudinile sunt încea mai mare proporție 
dobândite.                    4 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examenul național de bacalaureat 2023 

Proba E. d) Psihologie – Simulare județeană decembrie 2022 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 1 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia 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)  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
 1-c, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-b, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d                                                                  10x3p=30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (30 de puncte)  
A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: a-2 b-3 c-4 d-1             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 psihice 
menționate la punctul 1.                                                                                               3x2p=6 puncte 
3. construirea unui exemplu care să ilustreze reproducerea ca formă a reactualizării                  4 puncte 
4. - argumentarea ideii conform căreia  memorarea logică trebuie încurajată la elevi ca strategie de 
învățare.                                                                                                                                3 puncte 
 - încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                                  1 punct      
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 
A. - menţionarea tipului temperamental al scriitorului Mihail Sebastian conform teoriei lui C.G. Jung 

(introvertit)                     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: da,  personalitatea lui 
Mihail Sebastian se caracteriza prin contradicții)      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 afirmația că 
Mihail Sebastian a dus o existență plină de privațiuni materiale și drame interioare 
                                                                                                                                                2x3p= 6 puncte 
 D. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului lui  Mihail Sebastian  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. Furtună Elena-Gabriela - Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, decembrie 2022 

Proba E. d) 

Sociologie 

Varianta  1  

Profilul umanist din filiera teoretică  

 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.  Familia nucleară este:  

a. Un grup de persoane între care există drepturi și obligații 
b. Familia care asigură protecția descendenților 

c. Familia în care raporturile parentale sunt dominante 

d. Familia compusă din doi soți și copiii lor  
 

2.  În interiorul unei clase sociale găsim:  
a. Inegalități între membrii acesteia 

b. Membrii ei au aceeași situație economică 

c. Membrii ei au un stil de viață definitoriu 

d. Legături personale evidente 

 
3.   Discriminarea reprezintă:  

a. Egalitatea de gen 

b. Formă de activitate de tip autoritar 

c. O atitudine umană 

d. O acțiune bazată pe un tratament diferit, nedrept față de alte persoane 

  
4.  Un agent al socializării poate fi: 

a. Familia 

b. Susținerea unui discurs 

c. Organizarea de festivități 
d. O construcție academică 

 
5.  Structura socială caracterizează: 

a. O personalitate 

b. O scădere a unui partid politic 

c. Sistemele sociale 

d. Un comportament legal 
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6.  Religia reprezintă:  
a. O formă de comportament colectiv modern 

b. Formă de control social 
c. Un întreg compus din doctrine, ritualuri etc. 

d. O instituție născută din nevoile lumii contemporane 

 
7.  O cauză a celibatului este: 

a. Concepția religioasă a persoanei 
b. Lipsa locuinței 
c. O consecință a educației 
d. O modalitate de protest personal 

 

8.  Devianța este:  
a. O instituție care refuză normele sociale 

b. O abatere de la normele societății 
c. O practică a ONG-urilor 

d. O relație între oameni bazată pe armonie 

 

9. Când într-o organizație deciziile sunt luate prin consultarea membrilor ei, 
constatăm:  

  a.    Un gen de iresponsabilitate organizațională 

b. Un mod de atragere a bunăvoinței angajaților 

c. Un stil democratic participativ 

d. Manifestarea  socializării anticipative 
 

10.  Prejudecățile sunt:  
a. Abateri de la normele sociale 

b. Forme de resocializare 

c. Construcții ale comunicării umane 

d. Idei preconcepute în legătură cu alte persoane sau lucruri 

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (30 de puncte)  

A.        În coloana din stânga sunt enumerate metode și tehnici de cercetare sociologică, iar în 
coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceștea. Scrieţi pe 
foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra 
corespunzătoare din coloana din dreapta.  
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a. Interviul 
 

b. Observația 
 

c. Experimentul 
 

d. Ancheta sociologică 

1. Constă în obținerea de informații cu valoare de fapte, 
necesare investigării vieții sociale.  
2. Desemnează verificarea relațiilor cauzale dintre  
fenomenele unei cercetări, în condiții naturale sau de laborator.  
3. Contribuie la socializarea indivizilor într-un mediu formal. 
4. Tehnică de obținere a unor informații cu rol științific pe 
cale orală și care se bazează pe întrebări și răspunsuri 
5. Constă în culegerea de informații necesare unei cercetări      
sociologice cu ajutorul unor instrumente interogative 
 12 puncte 

 
B.    Citiți, cu atenție, textul de maijos: 

       Atât în presa scrisă, cât și în presa audio-vizuală, se vorbește tot mai mult despre un 
tip aparte de grup, grupul de presiune, format pentru alegerea unor scopuri colective și 
pentru a influența deciziile . Aceste grupuri au structuri organizaționale bine delimitate, 

exercitând presiune sub diferite forme, impunându-și punctul de vedere în cadrul unui grup 
social. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Formulați ideea principal a textului.                                               2puncte 
2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două 

concepte sociologice la care face referire textul.                            10puncte 
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia  grupul de 

presiune, poate determina schimbarea deciziilor într-un grup.     3 puncte 
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia, în societatea 

contemporană integrarea profesională a unei persoane este însoțită de integrarea socială.                       
.                                                                                                                                                    3 puncte 

SUBIECTULalIII-lea                                                                                                   (30 de puncte) 

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 
1.  Precizaţi înțelesul noţiunii de sondaj de opinie                                                             4puncte 
2.  Menționați două caracteristici ale grupului formal.                                                       6puncte 
3.  Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de: grup de similaritate şi idealuri  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 gradul ridicat de coeziune intr-un grup 

instituțional  poate determina creșterea eficienței muncii.                                             4 puncte 
5.  Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia: în societatea  modernă și 
contemporană, se manifestă fenomenul de secularizare sau laicizare.                        6puncte 

 

 
 Prof. dr. Cristina Herghiligiu 

Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavodă 
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Simulare județeană a examenului de bacalaureat național, decembrie 2022 

Sociologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI 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-d, 2-a, 3-d, 4-a, 5-c, 6-c, 7-b, 8-b, 9-c, 10-d   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-5  

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 referitorlaideea potrivit căreia  în societatea 

contemporană integrarea profesională a unei persoane este însoțită de integrarea socială.3puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
1. Precizarea înţelesului noţiunii de sondaj de opinie                       4 puncte  
2. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupului  formal. 

                        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 gradul ridicat de coeziune intr-un grup 

instituțional  poate determina creșterea eficienței muncii..              4 puncte 
5. Argumentarea  afirmaţiei potrivit căreia: în societatea  modernă și contemporană, se manifestă 
fenomenul de secularizare sau laicizare.                                                       4puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                 2puncte 
 
 

Prof. dr. Cristina Herghiligiu 

Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavodă 
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Proba E. d) 

Sociologie 

Varianta  2  

 

Profilul umanist din filiera teoretică  
 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.  Socializarea primară este făcută de:  
a. Școală 

b. Prieteni 

c. Familie 

d. Vecini 

 
2.   Excursiile școlare sunt:  

a. Forme ale educației civice 

b. Forme de relaxare 

c. Forme ale educației informale 

d. Forme ale educației nonformale 

 

3.   O tehnică de cercetare sociologică este:  
a. Studiul documentelor sociale 

b. Interviul 

c. Studiile monografice 
d. Experimentul  

  
4.  Furtul unui laptop este un act de : 

a. Abatere disciplinară 
b. Devianță 
c. Naivitate 
d. Delincvență 

 
5.  Statusul de medic este unul : 

a. Oferit 

b. Prescris 

c. Obținut legal 
d. Dobândit 
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6.  ONG-urile sunt:  

a. O formă de comportament colectiv modern 

b. Organizații non-guvernamentale 

c. Organizații bazate pe profit 

d. Societăți cu răspundere limitată 

 
7.  Familia asigură insușirea și transmiterea valorilor sociale prin:  

a. Funcția de socializare 
b. Funcția de suport emoțional 
c. Funcția biologică 

d. Funcția economică 

 

8. Socializarea pozitivă desemnează:  
a. Un comportament civilizat 

b. Un comportament progresist 

c. Un comportament prosocial 

d. Un comportament deviant 

 
9. Integrarea socială este:  
  a.    O consecință a procesului de socializare 

b. O adaptare la un stil democratic participativ 

c. Un efect imediat   al  maturizării persoanei 

d. O prejudecată 

 

10.  Procesul de secularizare înseamnă:  
a. O adaptare la normele sociale 

b. Un avantaj spiritual 

c. Un act de laicizarea a bisericii 

d. Un text sacru 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                             (30 de puncte)  

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte sociologice, iar în coloana din dreapta 
sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceștea. Scrieţi pe foaia de examen 
asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din 
coloana din dreapta.  
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a. Socializare primară 
 

b. Prejudecata 
 

c. Familie monoparentală 
 

d. Familia extinsă 

1. Grup social reprezentat de un singur părinte și copiii acestuia. 
2. Proces psiho-social prin care copilul asimilează valori și și 
modele de comportament etc. venite din partea familiei. 
3. Tip de atitudine negativă sau nedreaptă față de o persoană 
etc.fără o cunoaștere suficientă a acesteia. 
4. Grup social care cuprinde și rude aparținând altor  generații 
pe lângă familia propriu-zisă. 
5. Contribuie la socializarea indivizilor într-un mediu formal. 

12 puncte 
B.  Citiți, cu atenție, textul de maijos: 

       „Societățile moderne sunt în mod colectiv și profund devotate educației, dispunând de 

mecanismele necesare predării oricărei profesii  imaginabile și acoperirii oricărui subiect de 

cercetare. Ne distingem însă prin selectivitatea de care dăm dovadă când vine vorba despre 

subiectele pe care le considerăm potrivite pentru a ne autoeduca.”        (Alain de Botton) 

      Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Formulați ideea principal a textului.                                                                                2puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două 

concepte sociologice la care face referire textul.                                                              10puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia comunicarea are o 

importanță deosebită pentru dezvoltarea competențelor sociale ale copilului.              3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia,profunzimea relațiilor 

interpersonale este data de modul în care se implică  persoanele în cauză.                   3 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                           (30 depuncte) 
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1.  Precizaţi înțelesul noţiunii de status social                                                                     4puncte 

2.  Menționați două caracteristici ale grupului de similaritate                                            6puncte 

3.  Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de: educație şi socializare 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 acțiunea unui grup de presiune poate 

influența alegerea profesiei unui tânăr.                                                                                 4 puncte 

5.  Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia un copil refuză să-și 

însușească norme sociale, atunci când familia le impune prin persuasiune.                        6puncte 

 

 Prof. dr. Cristina Herghiligiu 

Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavodă 
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Simulare județeană a examenului de bacalaureat național, decembrie 2022 

Sociologie 

BAREM DE EVALUARE ŞI 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-c, 2-d, 3-c, 4-d, 5-d, 6-b, 7-a, 8-c, 9-a, 10-c     10x3p= 30 puncte  
  
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

A.   
câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:  
a- 2             b-  3 
c-   1 
d-  4 

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 referitorlaideea potrivit căreia profunzimea 

relațiilor interpersonale este data de modul în care se implică persoanele în cauză.  3 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
1. Precizarea înţelesului noţiunii de status social                                                             4 puncte  
2.- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupului de similaritate 

                                                                                                                                    2x3p=6puncte 
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 exempluconcret, a modului în care acțiunea unui grup de presiune 

poate influența alegerea profesiei unui tânăr.          4 puncte 
5. Argumentarea  afirmaţiei potrivit căreia un copil refuză să-și însușească norme sociale, atunci 
când familia le impune prin persuasiune.                                                                     4puncte 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată                                                                   2puncte 
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