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Interpretarea rezultatelor de bacalaureat  2014  - biologie 

În anul școlar 2013-2014 în Liceul Teoretic Báthory István  9 elevi au ales 

biologie ca disciplina pentru proba  E. Toți dintre ei au optat pentru varianta Anatomie și 

genetică T2, care cuprinde materialul claselor a XI-a si a XII-a. Elevii făceau parte din 

clasele cu profil real:  matematică-informatică. Profesor pregatitor Mako Katalin. 

Comparația rezultatelor de simulari pt. bacalaureat și examenul propriu-zis 

Biologie: Anatomie și genetica T2 

 Numele elevilor simulare - 
martie 

bac  -  
iulie 

rezultat final 

1 Andonia I. Péter 6.1 7.3 Reusit 
2 Balázs A. Timea 5.5 6.65 Reusit 
3 Biró E. Mária-Timea 5 7.6 Reusit 
4 Ciucas A. Róbert-Attila 6.4 6.9 Reusit 
5 Domokos Krisztián 7.5 8.25 Reusit 
6 Gyurka-Petikó F. Réka 6 7.4 Reusit 
7 Lőrincz L. Andrea 5.5 7.25 Reusit 
8 Szell A. Erika 7 7.55 Reusit 
9 Veres l. Robert 7.7 8.15 Reusit 

  6.3 7.45  
 

După analiza rezultatelor la disciplina biologie pe anul 2014 putem constata următoarele: 

 comparând rezultatele simulării pentru bacalaureat din martie,  cu rezultatele  

examenelor de bacalaureat din sesiunea  iulie,  se poate observa un progres 

considerabil ale elevilor, dovedită prin faptul că mediile dobândite la examenul de 

bacalaureat propriu-zis sunt mai mari decât mediile examenelor de simulare, cu cel 

putin o notă aproape la fiecare  elev.  



 rezultatele mai slabe obținute în martie ne arată ca simularea nu era tratată cu 

suficientă atenție de către elevi, care știau că rezultatele nu vor fi luate în 

considerare, si astfel nu s-au pregătit în mod corespunzător. In comparație, la 

examenul de bacalaureat notele obtinute au fost significant mai mari, aratând că 

elevii au abordat examenul propiu zis cu mult mai multă seriozitate.  

 9 elevi s-au înscris la examenul de bacalaureat din  sesiunea iulie, dintre care toți 

au reușit să promoveze la disciplina biologie. Notele obținute au fost significativ 

mai mari  decat cele obținute la simulări, media rezultatelor la biologie fiind de 

7,45. 

 promovabilitatea rezultatelor examenului de bacalaureat la biologie a fost de  

100%. Notele obținute coincid cu mediile dobândite  și in timpul anului scolar, 

reflectând nivelul de pregătire al elevilor.   

Comparația rezultatelor de simulari pt.  
Bacalaureat la chimie și examenul propriu-zis 

Simularea examenului de Bacalaureat din aprilie  2014 

Nota 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media 
XII.C - - - 1 1 3 5 3 3 - 7.33 

 

Examen de Bacalaureat sesiunea iunie 2014 

Nota 1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media 

XII.C - - - - - 6 2 3 3 2 7,93 
%      37,5% 12,5% 18,75% 18,75% 12,5%  

 

Menţiune: 

- Promovabilitatea 100% 

- 57,14 % din elevii clasei XII C, profesor pregatitor Csuka Roza, au ales chimia la Proba 
E a examenului de bacalaureat 
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