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Descriere foto: bac biologie 2018

Subiecte biologie bac 2018. Astăzi, elevii de liceu susțin proba scrisă la biologie.
Iată baremul la biologie:

Bacalaurat 2018 biologie. Aﬁşarea primelor rezultate, care se va face în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro
prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12,00. În aceeaşi zi, vor putea ﬁ depuse contestaţiile, în intervalul orar 12,00 Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.
Rămâneți pe DCNews. Subiectele vor fi publicate de îndată ce vor fi disponibile.

Subiecte biologie bac 2018 Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7,30 - 8,30 p
unui act de identitate valid, cu fotografie.

Bacalaurat 2018 biologie subiecte Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în ca
încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Subiecte biologie bacalaureat 2018 Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de c
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matema
Geograﬁe, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia f
este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere v
audio.

Subiecte biologie 2018 Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea ﬁ utilizate
rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În acelaşi timp, candida
este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sa
materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Bac biologie 2018 subiecte barem Cei surprinşi în aceste situaţii vor ﬁ eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ob
interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comi
de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

