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Lista 

CONȚINUTURILOR PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE 

EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 
 

DISCIPLINA CONȚINUTURI 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt 
cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, 

în vigoare. 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: 

  reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a  dialogului, 

stiluri  funcționale  adecvate  situației  de  comunicare,  rolul 

elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală 

- conţinuturi asociate   competenţei specifice 1.1; 

  textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei   specifice 

2.3; 

 limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul   picturii, 

limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5; 

  perioada postbelică - conţinut asociat competenţei   specifice 3.2; 

  autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin  Sorescu. 
 

 
 
 
 

MATEMATICĂ 

programa M_mate-info 

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt 
cele prevăzute în programa pentru Examenul de  bacalaureat naţional - 

2015, aprobată prin   OMEN 4430/29.08.2014 privind organizarea și 

desfășurarea examenului de bacalaureat -2015, cu modificările și 

completările ulterioare, M_mate-info 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme: 

  capitolul  Inele  de  polinoame  cu  coeficienţi  într-un  corp 

comutativ (Q, R, C, Zp, p prim); 

  capitolul Aplicaţii ale integralei definite 
 
 
 

 

MATEMATICĂ 
 

programa M_șt-nat 

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt 
cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 

2015,  aprobată  prin  OMEN  4430/29.08.2014,  cu  modificările  și 

completările ulterioare, M_şt-nat. 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme: 

  capitolul  Inele  de  polinoame  cu  coeficienţi  într-un  corp 

comutativ (Q, R, C, Zp, p prim) 

  capitolul Aplicaţii ale integralei definite 
 
 
 

 

MATEMATICĂ 
 

programa M_tehnologic 

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, sunt 
cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 

2015,  aprobată  prin  OMEN  4430/29.08.2014,  cu  modificările  și 

completările ulterioare, M_ tehnologic. 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme: 

  capitolul   Inele   de   polinoame   cu   coeficienți   într-un   corp 

comutativ (Q, R, C, Zp, p prim) 

  capitolul Aplicaţii ale integralei definite 
 

 
 

MATEMATICĂ 
 

programa M_pedagogic 

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt 

cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 

2015,   aprobată   prin   OMEN   4430/29.08.2014,   cu   modificările   și 

completările ulterioare, M_ pedagogic. 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme: 

   din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare: 
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DISCIPLINA CONȚINUTURI 

 -  Sisteme  de  ecuaţii  liniare  cu  cel  mult  3  necunoscute;  forma 
matriceală a unui sistem liniar; 

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare; 

- Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, 

aria unui triunghi si caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan 
 
 
 
 

BIOLOGIE 

varianta B1. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ – clasele a IX-a 
şi a X-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în 

programa de bacalaureat; 

varianta B2. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI 

ECOLOGIE UMANĂ – clasele a XI-a şi a XII-a: toate conţinuturile 

pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. 

Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană. 
 

FIZICĂ 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 

CHIMIE 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 

INFORMATICĂ 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 
 
 

GEOGRAFIE 

 

EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 

1. Spaţiul românesc şi spaţiul european 

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: 

-    relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) 

-    clima   (factorii   genetici,   elementele   climatice,   regionarea 
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DISCIPLINA CONȚINUTURI 

 climatică) 
-    hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră 

-    învelişul biopedogeografic 

-    resursele naturale 

3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României 

-    harta politică a Europei; România ca stat al Europei 

-    populaţia şi caracteristicile ei geodemografice 

-    sistemul de oraşe al Europei 

-    activităţile economice – caracteristici generale 

-    sisteme de transport 

4. Mediu înconjurător şi peisaje 

5. Regiuni geografice în Europa şi în România: 

-    caracteristici  ale  unor  regiuni  geografice  din  Europa  şi  din 

România 

-    studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii 
6. Ţările vecine României 

LOGICĂ, ARGUMENTARE 
ȘI COMUNICARE 

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 

PSIHOLOGIE 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 

SOCIOLOGIE 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 

ECONOMIE 
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de 
bacalaureat. 

 
 
 
 

FILOSOFIE 

Conținuturile  pentru  simulare  sunt  cele  prevăzute  în  programa  de 
bacalaureat. 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: 

- Teorii politice moderne și contemporane; 

- Drepturile omului; 

- Cunoașterea; 

- Filosofia. 

 


