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Evaluarea la disciplina Fizică 
în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2012 

 
 
 

Introducere 

Examenul naŃional de bacalaureat este modalitatea esenŃială de evaluare a 
competenŃelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare atins de absolvenŃii de liceu.  

În conformitate cu OMECTS nr. 5218/29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat -2012, fizica are în cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul 
şcolar 2011-2012 statutul de disciplină opŃională, putând fi aleasă ca probă scrisă la alegere 
de către elevii care au absolvit:  

• profilul real din filiera teoretică  
• profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecŃia mediului din filiera tehnologică  
• profilul militar din filiera vocaŃională. 

 

 

Structura probei scrise la disciplina Fizică  

Testul este proiectat astfel încât să contribuie la îndeplinirea funcŃiilor evaluării urmărite 
prin examenul de bacalaureat, realizând o evaluare sumativă la finalul învăŃământului 
preuniversitar. Este o evaluare externă, o evaluare de bilanŃ care intervine la sfârşitul parcurgerii 
unui ansamblu de sarcini de învăŃare ce constituie un tot unitar. 

Testul păstrează structura din anii anteriori: fiecare dintre cele patru module 
(A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA 
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ) conŃine trei subiecte. El asigură o cuprindere echilibrată 
a materiei studiate, are un grad de complexitate corespunzător conŃinutului programelor şcolare 
şi programei de bacalaureat, putând fi tratat în timpul stabilit (3 ore).  

Pentru fiecare modul, testul cuprinde trei subiecte. Subiectele elaborate nu vizează 
conŃinutul unui manual anume. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice 
utilizate de profesori şi elevi, ce ajută la parcurgerea programei şcolare. 

Subiectul I conŃine câte cinci itemi de tip alegere multiplă, iar subiectele al II-lea şi al 
III-lea conŃin câte un item de tip rezolvare de problemă, în concordanŃă cu complexitatea 
competenŃelor de evaluat vizate. 

Subiectele sunt elaborate în conformitate cu programa examenului de bacalaureat 
pentru disciplina Fizică, Ńinându-se seama de Programele Şcolare de Fizică în vigoare pentru 
absolvenŃii promoŃiei 2012. 

 



 

 

CompetenŃe de evaluat la disciplina Fizică  

CompetenŃele de evaluat în cadrul probei scrise la fizică a examenului de bacalaureat 
sunt: 
1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii: 

1.1. definirea sau recunoaşterea unor concepte specifice fizicii menŃionate în lista de 
termeni din programa; 

1.2. formularea de ipoteze referitoare la fenomene fizice; 
1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor şi teoremelor fizicii, a 

definiŃiilor mărimilor fizice şi a unităŃilor de măsură ale acestora; 
1.4. descrierea semnificaŃiilor termenilor sau simbolurilor folosite în legi sau relaŃii. 

2. Utilizarea noŃiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic şi 
aplicativ: 

2.1. selectarea informaŃiilor relevante referitoare la fenomenele prezentate în cadrul 
problemelor; 

2.2. aplicarea modelelor unor procese în rezolvarea problemelor; 
2.3. utilizarea adecvată a unor algoritmi şi a aparatului matematic în rezolvarea de 

probleme; 
2.4. utilizarea reprezentărilor schematice şi grafice ajutătoare pentru înŃelegerea şi 

rezolvarea unei probleme; 
2.5. interpretarea din punct de vedere fizic a rezultatelor obŃinute în rezolvarea unor 

probleme. 
3. Interpretarea fenomenelor din viaŃa cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a 
cunoştinŃelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii: 

3.1. identificarea fenomenelor fizice în situaŃii din viaŃa cotidiană; 
3.2. realizarea de conexiuni între fenomenele specifice diverselor domenii ale fizicii, în 

scopul explicării principiilor de funcŃionare ale unor aparate şi montaje simple; 
3.3. selectarea informaŃiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice; 
3.4. anticiparea evoluŃiei fenomenelor fizice, pornind de la date prezentate; 
3.5. descrierea şi explicarea unor fenomene din viata cotidiană folosind cunoştinŃe 

integrate din diferite domenii ale fizicii. 
4. Identificarea unor relaŃii între informaŃii rezultate din explorarea şi experimentarea 
dirijată a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora: 

4.1. decodificarea informaŃiilor conŃinute în reprezentări grafice sau tabele; 
4.2. selectarea informaŃiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice. 
 

Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina fizică 

În cadrul examenului de bacalaureat evaluarea se realizează prin raportare la 
competenŃele de evaluat prezentate în programa disciplinei. Corespunzător acestor competenŃe, 
structura testului este următoarea: 

 
CompetenŃa de evaluat Pondere∗∗∗∗ 

1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor 
specifice fizicii 25% 

2. Utilizarea noŃiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu 
caracter teoretic si aplicativ 50% 

3. Interpretarea fenomenelor din viaŃa cotidiană prin folosirea 
într-un mod integrat a cunoştinŃelor si a metodelor specifice 
diferitelor domenii ale fizicii 

15% 

4. Identificarea unor relaŃii între informaŃii rezultate din explorarea 
si experimentarea dirijată a unor fenomene fizice, pentru 
interpretarea acestora 

10% 

 

                                                 
∗ Ponderile indicate sunt aproximative. Autorii subiectelor vor încerca să se apropie cât mai mult de aceste 
specificaŃii, dar pot exista abateri datorate unor situaŃii particulare. 



 

 

Din perspectiva evaluării taxonomia reprezintă cadrul ce stă la baza construirii 
competenŃelor de evaluat. Categoriile conŃinute sunt cele clasice bloomiene: cunoaştere; 
comprehensiune sau înŃelegere; aplicare; analiză; sinteză; evaluare. 

1. Cunoaşterea vizează: identificarea de termeni, relaŃii, procese, observarea unor 
fenomene, procese, nominalizarea unor concepte, culegerea de date din surse variate, definirea 
unor concepte. 

2. ÎnŃelegerea vizează: compararea unor date, stabilirea unor relaŃii, calcularea unor 
rezultate parŃiale, clasificări de date, reprezentarea unor date, sortarea-discriminarea, 
investigarea, descoperirea, explorarea 

3. Aplicarea vizează: reducerea la o schemă sau model, anticiparea unor rezultate, 
reprezentarea datelor, remarcarea unor invarianŃi, rezolvarea de probleme prin modelare şi 
algoritmizare. 

4. Analiza vizează: descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene, generarea de 
idei, argumentarea unor enunŃuri, demonstrarea, compararea unor rezultate. 

5. Sinteza vizează: formularea unor concluzii, calcularea şi evaluarea unor rezultate, 
interpretarea rezultatelor, analiza de situaŃii, elaborarea de strategii, relaŃionări între diferite 
tipuri de reprezentări. 

6. Evaluarea vizează: aplicarea, generalizarea şi particularizarea, integrarea, verificarea, 
optimizarea, transpunerea, realizarea de conexiuni, adaptare şi adecvare la context. 

 

Baremul de evaluare şi de notare este instrumentul pe baza căruia se apreciază 
lucrările elevilor. Este un instrument de evaluare şi de notare asociat unei/unor sarcini concrete 
de lucru date elevilor.  

Baremul de evaluare şi de notare este elaborat cu grad înalt de obiectivitate şi 
aplicabilitate, astfel încât să reducă la minim diferenŃele de notare dintre corectori.  

Baremul de evaluare şi notare este proiectat pe baza notării analitice. Aceasta implică 
determinarea principalelor performanŃe (unităŃi de răspuns) pe care elevul trebuie să le 
evidenŃieze în răspunsul său la fiecare item. UnităŃilor de răspuns li se acordă puncte care, 
însumate, determină nota pentru fiecare item. Notarea analitică are avantajul de a asigura 
rigurozitatea corectării, favorizând realizarea unei aprecieri obiective. 

DistribuŃia punctajului în cadrul testului este reprezentată în tabelul de mai jos: 

Tipul itemului Număr de itemi Punctaj Pondere 

Alegere multiplă 5x2=10 30 33% 
Rezolvare de 

probleme 2x2=4 60 67% 

 
Baremul de evaluare şi de notare permite evaluarea precisă a răspunsurilor la itemii de 

tip alegere multiplă. În cazul itemilor de tip rezolvare de probleme de la subiectele al II-lea şi 
al III-lea, baremul de corectare şi de notare include elemente ale răspunsului care vor fi 
punctate. În acest fel candidatul primeşte punctaj pentru rezolvări parŃiale ale cerinŃei itemului. 
Pentru o evaluare unitară, în barem se vor regăsi rezolvări complete ale itemilor. Se vor puncta 
însă corespunzător oricare alte metode de rezolvare corectă a cerinŃei.    
 

Testul prezentat este un model pentru examenul propriu-zis, elaborat în vederea 
asigurării transparenŃei şi informării persoanelor interesate. 

 


