Dragul nostru elev/draga noastră elevă din clasa a XII-a de la „Liviu”,
De luni încep simulările examenului de bacalaureat.
Este important să participi, fiindcă ai ocazia de a testa nu doar nivelul pregătirii tale, ci și
capacitatea de a-ți gestiona timpul în condițiile date. Vei vedea ce presupune examenul, dincolo de
proba în sine (de la modul de completare a primei pagini până la procedura de predare a lucrării).
Calendarul susținerii probelor este următorul:
28 martie 2022
29 martie 2022
30 martie 2022
31 martie 2022
14 aprilie 2022

Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română
Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă
Afișarea rezultatelor

Probele încep la ora 9, iar accesul în săli se va face în intervalul orar 8 – 8.30, pe baza actului
de identitate. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore din momentul încheierii etapei
de distribuire a subiectelor fiecărui elev.
...Și firește, avem și câteva PRECIZĂRI importante.
• Nu vei intra în sală cu manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe,
însemnări, rezumate, ciorne, telefoane mobile, căști audio, ceasuri smart, mijloace electronice de
calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele sociale, ce ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alte
persoane din școală sau din exterior. Nerespectarea acestei dispoziții duce la eliminarea ta din
examen. Dacă ai asupra ta obiecte din seria celor menționate, le vei depozita într-una dintre cele
două săli de bagaje.
• Vei intra în sală având asupra ta actul de identificare și instrumentele de scris, eventual o sticlă de
apă. Pentru probele scrise la matematică și geografie poți folosi instrumente de desen (nu trusă).
• Nu vei încerca să copiezi, să comunici cu exteriorul sau cu colegii, să schimbi cu aceștia foi din
lucrare sau materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
• Din momentul distribuirii subiectelor, nu vei mai putea intra în sala si nu vei mai putea părăsi
sala, decât dacă predai lucrarea scrisa și semnezi de predarea acesteia.
• Daca te simți rău și soliciți părăsirea temporară a sălii, vei fi însoțit de unul dintre asistenți, dar
timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
• Pentru elaborarea lucrării scrise, vei folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar
pentru executarea schemelor și a desenelor numai creion negru.
• Dacă greșești, vei tăia fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.
• Dacă dorești să rescrii lucrarea, fără să depășești timpul stabilit, primești alte coli tipizate.
• După ce finalizezi elaborarea lucrării, vei numerota foile, sub îndrumarea asistenților, numai cu
cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul
total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca ai scris în total cinci pagini.
Vei numerota toate paginile pe care ai scris, inclusiv acelea pe care sunt doar câteva rânduri.
• La expirarea celor trei ore acordate, vei preda lucrările în faza în care se află.
• Dacă vrei să predai lucrarea înainte de expirarea timpului maxim, poți să o faci cel mai devreme
după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli, dar nu vei păstra subiectul.
Este bine să știi că rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Dacă
dorești consemnarea notelor în catalog (și dacă vei lua o notă mare probabil vei dori), acest lucru se
poate face doar în baza unei cereri scrise și înregistrate la secretariat.
Ține minte! Simularea nu trebuie să te sperie, ci să te responsabilizeze. Mult succes!
Profesorii tăi

