Comunicat de presă, 29 martie 2019

REZULTATE
SIMULAREA PROBELOR SCRISE DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALUREAT NAȚIONAL 2019
În județul SĂLAJ, au participat la simulare elevi din clasele a XI-a zi și a XII a
seral/frecvență redusă, respectiv a XII a, zi și a XIII a seral/frecvență redusă, iar rezultatele
se prezintă astfel:
- la clasa a XI a la proba scrisă E a)-limba și literatura română, din totalul de 1573
candidați prezenți un număr de 1043 candidați au obținut note peste 5 (66,30%); la proba
scrisă E b)-limba și literatura maternă au fost prezenți 268 candidați din care 180 au obținut
note peste 5 (67,15%); la proba scrisă E c)-disciplina obligatorie a profilului au fost prezenți
1556 candidați, obținând note peste 5 un număr de 601 candidați (38,62 %).
La proba E a) un candidat de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu
Silvaniei a obținut nota 10 (zece).
Raportat la cele trei probe scrise susținute de elevii claselor a XI a, procentul de
promovare este de 30,86% (reprezentând medii peste 6).
- la clasa a XII a la proba scrisă E a)- limba și literatura română, din totalul de 1633
candidați prezenți un număr de 1136 candidați au obținut note peste 5 (69,56%); la proba
scrisă E b)-limba și literatura maternă au fost prezenți 313 candidați din care 226 au obținut
note peste 5 (72,20%); la proba scrisă E c)- disciplina obligatorie a profilului au fost
prezenți 1607 candidați, obținând note peste 5 un număr de 722 candidați (44,92%); E d)disciplina la alegere a profilului și a specializării au fost prezenți 1595 candidați, obținând
note peste 5 un număr de 1012 candidați (63,44 %).
Candidații din clasa a XII a au obținut un număr de 19 note de 10, astfel:
- la proba E a) 1 notă la Colegiul Național ”Silvania” Zalău;
- la proba E c) 8 note de 10 ( 3 la matematică și 5 la istorie) la Colegiul Național
”Silvania” Zalău;
- la proba E d) 7 note de 10 ( 3 la disciplina logică, 2 la biologie, 1 la informatică și 1
la sociologie) la Colegiul Național ”Silvania” Zalău, 2 note de 10 (1 la biologie și 1 la
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informatică) la Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei și 1 notă de 10 la
disciplina logică la Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău.
Procentul de promovare este de 41,65%, reprezentând medii peste 6.
Menționăm că rezultatele obținute la Simularea probelor scrise din cadrul
examenului de bacalaureat național 2019 vor fi discutate la clasă cu elevii, vor fi prezentate
părinților și analizate în Consiliile profesorale, urmând a fi elaborate planuri de măsuri
remediale.
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