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Examenul național de bacalaureat 2021 

Proba E. d) 
Geografie 

Simulare – mai 2021 

 

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 zece puncte din oficiu.  

 Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  

SUBIECTUL I (30 de puncte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 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 propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ... 

2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este traversat de fluviul numit .... 

3. Statul - enclavă Vatican se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 

numărul....           6 puncte 

 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
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a. C  b. E  c. G  d. H         2 puncte 

2. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B  b. E  c. H  d. J          2 puncte 

3. Munții Matra sunt situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F  b. G  c. H  d. I          2 puncte 

4. Portul fluvial Duisburg se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C  b. E  c. G  d. J          2 puncte 

5. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A  b. C  c. F  d. I          2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte aspecte 

specifice ale climei. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi 

nu separat.           6 puncte 

 

E. 1. Prezentaţi două  tipuri de energie alternativă utilizate în statele din Europa Vestică. 

    2. Numiți două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie menționate la punctul 

anterior.               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, 

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  

 

A. Precizaţi:  
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;  

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11.       4 puncte 
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B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:  
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este străbătut de râul numit ...  

2. Orașul Reșița se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește ...      6 puncte 

 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:  

1. Ape geotermale se găsesc în Câmpia de Vest, la contactul cu unitatea marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A  b. C  c. E  d. F         2 puncte  

2. Unitatea de relief  în care se găsesc munți de vârstă hercinică este cea marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A  b. B  c. E  d. G          2 puncte  

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește:  

a. Alexandria  b. Călărași  c. Giurgiu  d. Slatina      2 puncte  

4. Barajul Vidraru se află pe râul marcat, pe hartă, cu cifra:  

a. 7 b. 8  c. 10  d. 12          2 puncte  

5. Are temperaturi medii anuale de peste 11
0
C unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. C b. D c. E d. H         2 puncte 

 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B 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, 

categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, 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 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. 1. Prezentați o cauză care explică producerea alunecărilor de teren din unitatea marcată, pe hartă, cu 

litera F.  

2. Prezentaţi o măsură de prevenire a producerii alunecărilor de teren.    4 puncte 

 

SUBIECTUL al III –lea (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor medii 

lunare ale râului Siret. 
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A. Precizaţi:  

1. valoarea maximă lunară a debitului și luna în care se înregistrează.  

2. două luni în care se înregistrează valori ale debitului aproximativ egale.    4 puncte 

 

B. 1. Calculați diferența dintre debitul maxim și debitul minim.  

     2. Menționați doi afluenți ai râului Siret 

     3. Prezentați o cauză care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul 

verii.             6 puncte 

 

C. Pentru Ucraina, precizați numele: 

1. a două state vecine; 

2. a două unităţi majore de relief; 

3. unui tip de climă; 

4. a două artere hidrografice care străbat teritoriul; 

5. a două resurse de subsol;  

6. unui oraş port.          10 puncte 

  

D. Tabelul de mai jos prezintă rata natalităţii şi rata mortalităţii în două state europene. 

 

ȚARA NATALITATE(‰) MORTALITATE(‰) 

Belgia 11,6 9.5 

România 9,8 11,5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2011-estimări la nivelul anului 2010 

 

1. Calculaţi bilanţul (sporul) natural pentru fiecare dintre cele două state.  

2. Prezentaţi o cauză care explică mortalitatea redusă din Belgia.    6 puncte 

 

E.  Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: „Turismul cultural este o 

caracteristică a oraşului Roma”.                          4 puncte 
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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. d) 
Geografie 

Simulare – mai 2021 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

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. J – Irlanda; 2. 4 – Tallin;       Total (1+2) = 4 puncte 

 
 B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. Suedia;  2. Vistula;  3. 12;     Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
 C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. c; 2. d; 3. a; 4. c; 5. b.       Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

 
 D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Peninsulei Scandinave şi 

clima Peninsulei Balcanice.  

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.   

 

Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. De exemplu, în situația în care 

candidatul precizează, „În Peninsula Scandinavă se înregistrează temperaturi mai scăzute comparativ 

cu cele din Peninsula Balcanică, unde temperaturile sunt mai mari”, dar nu  precizează concret 

valoarea temperaturilor, se acorda 1p.       Total 6 puncte 

 

 E 1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare tip de energie alternativă.      Total 2 puncte 

     2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare stat vest-european care utilizează tipurile de energie 

menționate la punctul anterior.       Total 2 puncte 

 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)  
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. 5 – Călărași; 2. 11 – Buzău;       Total (1+2) = 4 puncte 

 
 B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. Crișul Repede;  2. A;  3. Târgu Jiu;     Total (1+2+3) = 6 puncte 
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 C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. b; 2. c; 3. a; 4. c; 5. b.       Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

 
 D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Sucevei şi 

relieful Carpaților de Curbură.  

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 B înregistrează altitudini mai mici 

comparativ cu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G, unde altitudinile sunt mai mari”, dar 

nu precizează concret valoarea altitudinilor, se acordă 1p.     Total 6 puncte   

 

E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se acordă 

1p.  

2. Se acordă 2p pentru prezentarea unei măsuri de prevenire a producerii alunecărilor de teren. Pentru 

răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p.      Total 4 puncte 

 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  

A. Se acordă 4p astfel:  

1. se acceptă orice valoare cuprinsă în intervalul 360 -363 m
3
 /s – 1p;     mai – 1p;  

2. noiembrie – 1p   decembrie -1p  

Total (1+2) = 4 puncte 

B.  

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 290 și 310 m
3
 /s – 2p;  

2. Se acordă 2 p, câte 1 p pentru fiecare afluent; 

3. Se acordă 2 p pentru o cauză prezentată corect. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj 

intermediar (1p).         Total (1+2+3) = 6 puncte 

 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:  

1. 2 state vecine– 2p (câte 1p pentru fiecare);  

2. 2 unități de relief – 2p 

3. 1 tip de climă – 1p  

4. 2 fluvii/râuri – 2p 

5. 2 resurse de subsol – 2p 

6. 1 oraș port – 1p 

Total (1+2+3+4) = 10 puncte 
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D. Se acordă 6p astfel:  

 

1. Belgia: 2,1‰ – 2p;   România: -1,7‰ – 2p;  

2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 

punctaj intermediar (1p).  

Total (1+2) = 6 puncte 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect prezentat. Pentru fiecare răspuns parţial corect se 

poate acorda punctaj intermediar (1p).       Total 4 puncte 
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SIMULARE EXAMENUL DE BACALAUREAT  
19.05.2021 

Probă scrisă la Biologie vegetală şi animală 
 
•    Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•    Timpul efectiv de lucru 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.  
 
În timpul ………....................... diafragma se contractă, iar volumul cavităţii toracice……………….. 
 
B            6 puncte  
Daţi două exemple de grupe de vertebrate; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu 
reprezentativ.  
 
C            10 puncte  
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns.  
 
1. Coniferele sunt:  
 a) briofite 

 b) angiospreme  

 c) gimnosperme  

 d) ferigi  
 
2. Briofitele aparțin regnului:  
 a) Fungi  

 b) Monera  

 c) Plante  

 d) Protiste  
 
3. Ulcerul gastroduodenal este:  
 a) o boală transmisibilă prin salivă  

 b) provocat de un virus de tip ARN 

 c) prevenit printr-o alimentaţie echilibrată  

 d) boală specifică sexului masculin  
 
4. Componentă a tubului digestiv la om este:  
 a) esofagul  

 b) ficatul  

 c) laringele  

 d) pancreasul  
 
5. Rinichii mamiferelor:  
 a) conţin unităţi funcţionale numite neuroni 

 b) participă la realizarea funcţiei de relaţie  

 c) prezintă la exterior zona medulară  

 d) sunt localizaţi în cavitatea abdominală  
 
 
 



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. Litiaza urinară este cauzată de infecţia vezicii urinare.  
2. Receptorii pentru echilibru sunt localizaţi în urechea medie.  
3. La mamifere ulna şi fibula sunt oase ale membrelor. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                (30 de puncte) 
A            18 puncte  
La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator alcătuit din inimă şi vase de sânge.  
 a) Caracterizaţi un vas de sânge prin care circulă sânge oxigenat precizând: numele vasului 
de sânge, compartimentul inimii cu care comunică, sensul circulației sângelui prin acest vas de 
sânge.  

 b) Explicați rolul valvelor atrio-ventriculare.  

 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 110 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 un soi de cireş cu fructe mici (m), de culoare galbenă (G), fiind heterozigot 
pentru caracterul „culoare galbenă”, cu un soi de cireş cu fructe mari (M), de culoare roşie (g), 
care este heterozigot pentru caracterul „fructe mari”.  
Stabiliţi următoarele:  
 a) genotipul părinţilor;  

 b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;  

 c) raportul de segregare după fenotip din F1 genotipul descendenţilor care au cireşe mici şi de 
culoare galbenă.  

 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  
Organele de simţ au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere.  
 a) Precizaţi relaţia dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la 
mamifere.  

 b) Comparaţi miopia şi hipermetropia precizând o asemănare şi o deosebire între cele două 
afecţiuni.  

 c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul  
ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:  

- Sensibilitatea termică  
- Învelişurile globului ocular  

2.            16 puncte  
Organismele vii sunt alcătuite din celule: 
 a) Caracterizaţi o componentă specifică celulei vegetale, precizând: denumirea acesteia, o 
particularitate structural şi un rol.  

 b) Explicați afirmaţia următoare: „Mitocondriile sunt sediul respiraţiei celulare”.  

 c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Diviziunea celulară”, 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 EXAMENUL DE BACALAUREAT  
19.05.2021 

Probă scrisă la Biologie vegetală şi animală 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
•     Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
•     Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
•     Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I                                                                                            (30 de puncte) 
A                                                                                                                                 4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                                       2 x 2p.=  4 puncte 
B                                                                                                                                   6 puncte 
- două exemple de grupe de vertebrate;                                                                       2 x 1p.=  2 puncte 
- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare grupă de vertebrate.                        2 x 2p. = 4 puncte 
C                                                                                                                           10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3c; 4a; 5d.                        5 x 2p.= 10 puncte 
D                                                                                                                            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                                      3 x 2p.=  6 puncte 
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false.                                       2 x 2p.=  4 puncte 
 
SUBIECTUL al II - lea                                                                              (30 de puncte) 
A                                                                                                                                    18 puncte    
a. caracterizarea unui vas de sânge prin care circulă sânge oxigenat: 
-    denumirea vasului de sânge;                                                                           2 puncte 
-    compartimentul inimii cu care comunică;                                                                           2 puncte 
-    sensul circulaţiei sângelui în acest vas de sânge;                                       2 puncte  
b.  explicaţia corectă;                                                                                                    2 puncte 
c.  calcularea volumului sangvin                                                    2 puncte 
 110 x 7 : 100 = 7,7 l; 
- calcularea valorii plasmei sangvine;                                                                      2 puncte 
 7,7 x 55 : 100 = 4,23 l; 
- calcularea conţinutului în apă al plasmei sangvine;                                           2 puncte 
 4,23 x 90 : 100 = 3,8 l. 
d. formularea unei cerinţe           2 puncte 
     rezolvarea cerinţei            2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a cerinţei. Pentru  raţionamentul   corect,  neînsoţit   de  
calcule,  se  acordă  jumătate  din  punctajul repartizat rezolvării cerinţei. 
B                                                                                                                                  12 puncte 
a. genotipul părinţilor: mmGg; Mmgg;                                                                  2 x 1p.= 2 puncte  
b. tipurile de gameţi: mG, mg,Mg,mg;                                                    2 puncte 
c. raportul de segregare după fenotip          2 puncte 
    genotipul descendenţilor din F1 care au cireşe mici şi de culoare galbenă;       2 puncte 
d. formularea cerinţei;                                                                                               2 puncte 
    rezolvarea cerinţei.                                                                                                               2 puncte 
 
 
 



SUBIECTUL al III – lea                                                                             (30 de puncte) 
 
1.                                                                                                                                            14 puncte 
a  precizarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos      2 puncte 
b. stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între miopie şi hipermetropie        2 x 2p. = 4 puncte 
c. construirea a patru enunţuri afirmative, folosind informaţii referitoare la conţinuturile indicate;               
           4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.                                                                                                                                              16 puncte 
a. denumirea, particularitatea şi rolul unei componente specifice celulei vegetale ;    3x1p =3 puncte  
b. explicaţia corectă;                                                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului: 
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.          6 x1p.= 6 puncte 
- pentru coerenţa textului, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte 
noţiuni                                                                                  4 puncte 
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                          BRĂILA 

SIMULARE EXAMENUL DE BACALAUREAT  
19.05.2021 

Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologia umană 
 
•    Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•    Timpul efectiv de lucru 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. 
 
Filtrarea glomerulară, ……………............... şi  secreţia tubulară, contribuie la formarea…………… 
 
B                                                                                                                                 6 puncte 
Numiţi cele două componente funcţionale ale sistemului nervos vegetativ. Asociaţi fiecare 
componentă numită cu câte un efect al stimulării acesteia asupra unui organ intern. 
 
C                                                                                                                    10 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă  o singură 
variantă de răspuns. 
 
1.  Vomerul aparţine scheletului: 

a. capului 
b. abdomenului  
c. bazinului 
d. trunchiului 

 
2.  Faringele şi esofagul: 

a. participă la digestia alimentelor  
b. formează căile respiratorii  
c. sunt componente ale tubului digestiv 
d. sunt localizate în cavitatea toracică 

 
3.  Boli ale sistemului respirator sunt: 

a. fibroza şi leucemia 
b. cistita şi emfizemul  
c. entorsa şi gripa 
d. fibroza şi emfizemul 

 
4.  Receptorii pentru auz sunt localizaţi în: 

a. vestibulul membranos  
b. rampa timpanică 
c. melcul membranos 
d. rampa vestibulară 

 
5.  Este glandă anexă a sistemului reproducător  masculin: 

a. gonada 
b. prostata  
c. testiculul 
d. scrotul 

 
 
 
 
 



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.        Coroida face parte din aparatul dioptric. 
2.        Tibia şi ulna sunt oase ale gambei. 
3.        Funcţia heterocatalitică a ADN-ului, asigură sinteza proteinelor. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                           (30 de puncte) 
A                                                                                                                     18 puncte 
Informaţia genetică este conţinută, sub formă codificată, în acizii nucleici. 
a. Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ARN-ul mesager şi ARN-ul transportor. 
b. Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 440 de nucleotide, dintre care 55 
conţin timină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină din macromolecula de ADN (scrieţi toate etapele necesare 
rezolvării acestei cerinţe); 
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de stabilitate, 
la acţiunea unor agenţi mutageni. 
- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea 
succesiune de nucleotide: ACTGAC; 
- numărul legăturilor duble din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar. 
c. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi 
propus-o. 
B                                                                                                                     12 puncte 
O persoană cu grupa sanguină A şi Rh negativ este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este 
necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de 
sânge aparţinând următoarelor grupe: B şi Rh pozitiv, AB şi Rh negativ, O şi Rh negativ. 
Precizaţi: 
a. grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului; motivarea răspunsului; 
b. consecinţa unei transfuzii cu sânge din grupa A şi Rh pozitiv, în acest caz; 
c. aglutinogenul/antigenul din sângele persoanei care are nevoie de transfuzie. 
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 
Ventilaţia pulmonară reprezintă circulaţia alternativă a aerului, realizată prin succesiunea 
ritmică a două mişcări respiratorii. 
a. Caracterizaţi cele două mişcări respiratorii, precizând pentru fiecare: denumirea şi câte o 
caracteristică. 
b. Explicaţi afirmaţia următoare: „Distrugerea membranei alveolocapilare reduce saturaţia în oxigen a 
hemoglobinei”. 
c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific 
adecvat. 
     Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
-    Volume respiratorii. 
-    Transportul gazelor 
2.                                                                                                                    16 puncte 
Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor cu secreţie internă.  
a. Precizaţi trei efecte fiziologice ale adrenalinei. 
b. Explicaţi motivul pentru care lipsa iodului în alimentaţie, poate duce la secreţia scăzută a glandei 
tiroide. 
c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncţii ale pancreasului endocrin”, 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 EXAMENUL DE BACALAUREAT  
19.05.2021 

Probă scrisă la Anatomia, fiziologia, genetica şi ecologia umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

•     Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
•     Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
•     Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                     (30 de puncte) 
 
A                                                                                                                                                       4 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                                              2 x 2p.= 4 puncte  
B                                                                                                                                                       6 puncte 
- numirea celor două componente ale sistemului nervos vegetativ;                                     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei componente numite cu câte un efect al stimulării acesteia asupra unui organ intern.                                                                                                                        

   2p. = 4 puncte  
C                                                                                                                                            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3d; 4c; 5b.                                   5 x 2p.= 10 puncte  
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 unei asemănări şi a unei deosebiri între ARNmesager şi ARN-ul ribozomal;2 x 2p.= 4 puncte 
b. - numărul de nucleotide care conţin citozină – etapele rezolvării: 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (55);                                       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (110);                       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (330);                    1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (165);                                     1 punct 
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de stabilitate, la 
acţiunea unor agenţi mutageni;                                                                             3 puncte 
- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN: UGACUG; 2 puncte 
- numărul legăturilor duble din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar (55);             1 punct 
Notă: Pentru  raţionamentul  corect,  neînsoţit  de  calcule,  se  acordă  jumătate  din  punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
 
c. - formularea cerinţei;                                                                                                            2 puncte 
   - rezolvarea cerinţei.                                                                                                           2 puncte 
B                                                                                                                                            12 puncte  
a.  grupa sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului (O şi Rh 
negativ);                                                                                                         2 puncte 
- motivarea corectă;                                                                                                                 2 puncte  
b. consecinţa unei transfuzii cu sânge din grupa A şi Rh pozitiv, în acest caz;                       2 puncte  
c. aglutinogenul/antigenul din sângele persoanei care are nevoie de transfuzie;                   2 puncte  
d. formularea cerinţei;                                                                                                              2 puncte 
- rezolvarea cerinţei.                                                                                                              2 puncte 
 



SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 
 
1.                                                                                                                                           14 puncte 
a)  caracterizarea celor două mişcări respiratorii: 
- inspiraţia;                                                                                                                                 1 punct 
- o caracteristică a inspiraţiei;                                                                                                     1 punct 
- expiraţia;                                                                                                                                   1 punct 
- o caracteristică a expiraţiei;                                                                                                      1 punct  
b)  explicarea corectă;                                                                                                               2 puncte 
c)   construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop, 
informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                                                  4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.                                                                                                                                           16 puncte  
a) precizarea a trei efecte ale adrenalinei;                                                     3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;                                                                                                                3 puncte  
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.                6 x 1p.= 6 puncte 
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită 
corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.                                                 4 puncte 
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Simularea examenului național de Bacalaureat 2021 

Proba E. d) – Economie, 19 mai 2021 
 
 
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.Pentru fiecare item scrieți, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare și notați ȋn dreptul ei litera 
răspunsului pe care ȋl apreciați ca fiind corect : 
 
1. Noțiunea de utilitate se referă la: 
a. satisfacția suplimentară resimțită de consumator cu fiecare doză consumată dintr-un bun economic 
b. aprecierea subiectivă a unui produs 
c. satisfacția pe care speră că o va obține un consumator dat, ȋn anumite condiții de spațiu și timp 
d. ȋnsușirea unui bun de a satisface o trebuință 

                                                                                                                     3 puncte 
2.   Elementele de capital tehnic se referă, ȋntre altele, la: 
a. utilaje și combustibil 
b. magazii și produse finite depozitate 
c. mijloace de transport și șoferi 
d. mașini, materii prime, materiale auxiliare și pământ 

                                                                                                            3 puncte 
3.  Un bun care se află ȋn proprietatea publică a statului, domeniul privat al acestuia: 
a. este inalienabil 
b. nu poate fi ȋnstrăinat 
c. poate fi vândut 
d. este imprescriptibil 

                                                                                                                      3 puncte 
4.  Ȋn decurs de un an, nivelul general al prețurilor a crescut cu 30%. Puterea de cumpărare a unei unități 
monetare: 
a. nu se modifică 
b. scade cu 30% 
c. crește de 1,3 ori 
d. scade de 1,3 ori 

                                                                                                                                             3 puncte 
5.   Când costul variabil crește mai ȋncet decât producția, costul total mediu poate să: 
a. crească 
b. scadă 
c. nu se modifice 
d. crească, să scadă sau să nu se modifice 

                                                                                                                                           3 puncte 
 
6.  Cunoscând că valoarea capitalului consumat este de 70 milioane u.m.  iar amortizarea este de 30 milioane 
u.m., capitalul circulant utilizat este ȋn valoare de: 
a. 100 milioane u.m. 
b. 70 milioane u.m. 
c. 110 milioane u.m. 
d. 40 milioane u.m. 

                                                                                                                                           3 puncte 
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B. Pentru fiecare enunț scrieți, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare și notați ȋn dreptul ei litera A, dacă 
apreciați că enunțul este adevărat, sau F, dacă apreciați că enunțul este fals : 
 
1. Costul alternativ se referă la cheltuielile realizate cu acea alternativă pentru care a optat consumatorul. 
2.  Primele forme de bani au fost reprezentate de monedele din metal prețios. 
3.  Consumul tehnologic reprezintă cantitatea consumată, ȋn expresie fizică, a capitalului tehnic. 
4. Se consideră că agentul economic care obține profitul suplimentar ȋl obține ȋntotdeauna și pe cel normal. 
5. Ȋn orice situație când producția crește, diferența dintre costul total mediu și costul variabil mediu se reduce. 
6. Rata rentabilității este ȋntotdeauna mai mică decât rata profitului calculată la cifra de afaceri. 

12 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                (40 de puncte) 

1. Transcrieți, pe foaia de examen, tabelul de mai jos: 
 

Moment Preț (u.m/buc) Cantitatea cerută 
(buc) 

Cantitatea oferită 
(buc) 

1 100   

2 200   

3 300   

4 400   

 
a) Completați coloanele “Cantitate cerută” și “Cantitate oferită” din tabelul dat, utilizând valori fictive, 

astfel încât acestea să respecte corelația dintre preț și cantitatea cerută, respectiv, dintre preț și 
cantitatea oferită. 

b) Construiți graficul cererii și al ofertei pe baza datelor înscrise în tablel. 
c) Calculați coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț între momentele 2 si 4, precizând 

totodată formula pe baza căreia ați realizat calculul. 
d) Precizați tipul de elasticitate a ofertei în funcție de preț, pentru un coeficient de 2. 

   18 puncte 
 

2. Suma a două capitaluri este de 2400 u.m. și ambele sunt plasate pe un an. Primul capital este plasat 
cu o rată a dobânzii de 10℅, iar al doilea capital are rata dobânzii de 5℅. Dobânda primului capital 
este de trei ori mai mare decât dobânda celui de-al doilea. 
a) Ce valoare au cele două capitaluri? 
b) Aflați valoarea dobânzilor. 

 22 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                (20 de puncte) 
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe: 
1. 
a)  Formulați ideea principală a următorului text: Rotația capitalului presupune reluarea permanentă a 
procesului prin care banii sau capitalul lichid se transformă ȋn resurse economice necesare producției, a 
utilizării și transformării factorilor de producție ȋn bunuri economice destinate vânzării pe piață, a trecerii 
acestor bunuri din formă marfară ȋn formă bănească. 
 (Dobrotă, Niță, ABC – ul economiei de piață, Casa de Editură și Presă Viața Românească, București, 1991) 
b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat la subpunctul a). 
c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b). 

                                                                                                                                           12 puncte 
2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați ce efect 
va avea creșterea prețului de achiziție a elementelor de capital circulant din industria auto asupra ofertei de 
autoturisme și a prețului combustibilului pentru autoturisme. 

                                                                                                                                             8 puncte 
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Simularea examenului național de Bacalaureat 2021 

Proba E. d) – Economie, 19 mai 2021 
BAREM DE EVALUARE ȘI 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 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. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  
      1-d; 2-a; 3-c; 4-d; 5-b; 6-d 

 6x3p = 18 puncte 
B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 
       1-F; 2-F; 3-F; 4-A; 5-A; 6-F 

                                                                                                         6x2p = 12 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II – lea                                                                                                             (40 de puncte) 
1. 
a) câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele doua coloane ale tabelului, conform cerinței   

                                                                                                                       2x2p=4 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
b) - construirea graficului cerut: construirea corectă a graficului                                                        5 puncte 
    - marcarea corectă doar a axelor graficului (preț și cantitate) - 2 puncte 
c) - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de preț                                4 puncte 
    - calcularea coeficientului pentru situația cerută                                                                            2 puncte 
d) precizarea cerută: oferta elastică                                                                                                   3 puncte                                                                  
 
2. 
a)- câte 5 puncte pentru scrierea  algoritmilor necesari calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruți: 
    - algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele utilizate  – 5 puncte 
    - algoritm complet, dar fără a preciza semnificația notațiilor făcute – 4 puncte 
    - precizarea corectă a tuturor formulelor de calcul, dar fără corelarea corectă a valorilor – 3 puncte 
    - scrierea corectă doar a unor formule disparate, dar fără ca acestea să se constitue într-un algoritm de 
lucru – 2 puncte 

      2x5p=10 puncte 
   - câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul celor doi indicatori ceruți, astfel: 
             -  primul capital este de 1440, 
             -  al doilea capital, 960                                                                                         2x3p=6 puncte 
 
b) câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul celor doi indicatori ceruți, astfel: 
                          - prima dobândă (D1= 144) 
                         - a doua dobândă (D2=48)                                                                            2x3p=6 puncte 
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem, din cauza unor erori de calcul, se acordă 1 
punct din cele 3 puncte posibile. 
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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 ȋn condițiile date, astfel: oferta de autoturisme scade, 
prețul combustibilului scade.                                                                                                   2x4p=8 puncte 
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