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O R D I N U L ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea
programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele
scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-
a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care
au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul
școlar 2019-2020: anexa 1 (�șier pdf)

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate �lierele, pro�lurile și
specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, �zică, chimie, biologie, informatică,
geogra�e, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și �loso�e, valabile pentru examenul național
de Bacalaureat: anexa 2 (�șier pdf)

Etichetă : 

Elevi, Parinti si Profesori

Materiale informative: 
 Programe examen modi�cate Evaluare Națională clasa a VIII-a an școlar 2019-2020
 Programe modi�cate examen Bacalaureat an școlar 2019-202

Articole similare

Achiziții și licitații
Mobilitatea personalului didactic
Euro 200
Anunț important: structura anului școlar 2019-2020 nu a fost modi�cată!

MINISTER

Agenda publică

noutăți programe examen Bacalaureat 2020 programe examen EN VIII 2019-2020

632 de a�șări

Caută:    Romanian
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