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Învățământul nostru a fost mult prea mult timp văzut doar din interior, iar 

comparațiile cu alte sisteme nu au fost considerate interesante prin obsedanta repetare a 

convingerii că avem un sistem de învăţământ bun. Așa că demersul meu este o încercare 

de comparare către exterior spre principalul aspect care ne-a fost întotdeauna accesibil, 

examenul final, așa cum este el în țări ca: Franța, Ungaria, Finlanda. Nu bacalaureatul 

este subiectul acestei lucrări. Nu este, pentru că adevăratul subiect este succesul 

(respectiv insuccesul) metodei. Și este, pentru că nu dispunem de resurse pentru a evalua 

metoda în sine, așa că trebuie să ne folosim de ceea ce dispunem, adică informațiile 

concrete oferite de output-uri obiective, precum clasamente internaționale tip TIMSS sau 

Pisa, respectiv manifestări vizibile comparabile, în cazul de față bacalaureatul/examenul 

final de evaluare a școlii medii. 

Matematica este o știință abstractă? După unii da, după alții nu, dar foarte mulți 

elevi o văd ca pe o mare necunoscută: X! La liceele tehnologice în special, profesorii se 

confruntă cu dezinteresul elevilor față de școală. De aceea trebuie să căutăm metode 

interactive, care să vină în sprijinul nostru, al educatorilor, în atragerea elevilor către 

matematică.  

De cele mai multe ori, în sistemul de învățământ românesc, elevii nu sunt pregătiţi 

pentru a rezolva probleme practice, ci sunt colecţionari de cunoştinţe teoretice, nu 

funcţionale. Imposibilitatea substituirii instrumentului matematic cu un alt instrument mai 

intuitiv, mai simplu, face ca prezentarea aplicaţiilor unor metode matematice în altă 

ştiinţă sa fie o problemă relativ dificilă. Din punct de vedere obiectiv, aceasta se 

datorează faptului că trebuie îmbinat abstractul caracteristic matematicii cu intuitivul 

caracteristic diverselor ştiinţe ale naturii. 

Ținând cont de faptul că matematica este probă scrisă la aproape toate 

examenele naţionale din România, trebuie luată în vedere creşterea motivaţiei elevilor 



pentru învăţare, devenind necesară introducerea unei matematici bazate pe probleme din 

viața reală care le va capta atenţia, le va face mai plăcută învăţarea şi totodată mai utilă. 

Ar fi util în acest sens să aruncăm o privire la țări care au un alt sistem de 

învățământ și de evaluare finală: Franța, Ungaria, Finlanda. 

De ce Franța? Pentru că este părintele bacalaureatului. Și pentru că suntem o 

țară francofonă. 

De ce Finlanda? Pentru ca toți privesc către ea după scorul la teste. Și pentru că 

sistemul lor este atât de străin de al nostru, încât poate să spargă tiparele noastre mintale 

despre ce înseamnă normalitatea în educație. 

De ce Ungaria? Pentru că de 20 de ani este Finlanda de la hotarul nostru, având 

aceeași libertate metodologică și având printre cele mai bune rezultate (dintre țările fost 

socialiste), ceea ce face comparația și mai pertinentă, pentru că spre deosebire de 

misterul țării nordice, Ungaria a pornit din același punct ca și noi. 

Bacalaureatul susţinut de elevii francezi este considerat a fi unul dintre cele mai 

eficiente modele de testare din Europa, diferenţiat în funcţie de liceul urmat şi totodată 

pregătit pentru lansarea candidaţilor spre anumite universităţi. 

În timp ce, în România, examenul maturităţii constă pentru toţi elevii în trei 

probe  dedicate competenţelor în comunicare lingvistică şi abilităţilor IT, la care se 

adaugă alte trei-patru examene scrise (dintre care două diferenţiate în funcţie de profil), 

în Franţa, elevii sunt triaţi în zeci de serii corespunzătoare liniilor de studiu urmate. 

Practic, bacalaureatul francez se diferenţiază din start în trei tipuri: 

Bacalaureatul general, cu seriile: economic și social (ES), literar (L) şi ştiinţific (S), 

prin intermediul căruia elevii sunt dirijaţi către universităţi, şcoli superioare (Grandes 

Ecoles) şi şcoli postliceale. Este urmat de 53% dintre liceeni. 

Bacalaureatul tehnologic, al cărui scop îl reprezintă intrarea imediată a absolvenţilor în 

câmpul muncii. Cei care susţin acest tip de evaluare şi vor să-şi continue studiile urmează 

de regulă cursuri de tehnicieni superiori, în directă legătură cu pregătirea lor de bază. 

Bacalaureatul tehnologic are şapte serii, în funcţie de parcursul şcolarizării: de la 

bacalaureatul tehnologic industrial la bacalaureatul hotelier. 25% dintre absolvenţii de 

liceu sunt testaţi în acest fel. 



Spre exemplu, la secţia tehnologică cu profil electronică, se studiază săptămânal, 

pe lângă alte ore și: 10 ore de electronică (6 ore de curs și 4 ore de muncă practică), 9 

ore de fizică (5 ore de curs și 4 ore de muncă practică), mecanică 4 ore si 30 minute (2 

ore de curs și 2 ore 30 minute de muncă practică), 4 ore de matematică. Iar matematica 

este mai punctuală, mai orientată către 3 scopuri precise. Electronica înseamnă calcule, 

sisteme (Kirchhoff), lecturi grafice (osciloscopul), fizica folosește intens analiza și iată, 

matematica are scop şi sens! 

 Bacalaureatul profesional, cu 80 de specializări şi modalităţi flexibile de 

evaluare în funcţie de traseul educaţional parcurs, spre exemplu: comerț; estetică, 

cosmetică și parfumerie; secretariat; inginerie electrotehnică și echipamente de 

telecomunicație; restaurare etc.; 22% dintre elevii francezi îşi încheie studiile liceale prin 

acest tip de bacalaureat. 

 Subiectele tratate în cadrul celor şapte-opt probe sunt la rândul lor diferenţiate în 

funcţie de seria urmată. Particularitatea constă însă în faptul că cerinţele au caracter 

transdisciplinar şi sunt axate pe competenţe, urmărind nu doar cantitatea de cunoştinţe 

acumulate pe parcursul liceului, ci şi capacitatea elevilor de a le folosi. Elevii francezi 

au mai multe tipuri de bacalaureat și nu funcționează o schemă liniară, de genul "ai 

bacalaureat tehnologic - nu mergi la facultate", ci ceva de genul "ai făcut biochimia, poți 

face o facultate de profil, dar nu una de profil foarte indepărtat". 

 Bacalaureatul din Ungaria se poate susține (la alegere pentru fiecare disciplină) la 

nivel mediu sau ridicat. În funcţie de alegerea făcută, drumul către o facultate devine mai 

uşor sau mai dificil. În Ungaria neexistând o programă unică, şcolile fiind libere să 

aleagă inclusiv planul de învăţământ, subiectele la examen nu pot fi hiperspecializate, nu 

pot fi manieriste, ci trebuie să măsoare gândirea copilului şi capacitatea de a rezolva 

situaţii reale folosind matematica, indiferent în ce formă concretă a învăţat-o. 

 Finlanda are un curriculum național de bază, care include identificarea 

subiectelor de bază, și o definiție clară a timpului care trebuie alocat fiecărui subiect. 

Aceasta include limbi - elevii trebuie să învețe suedeză și finlandeză ( ambele sunt 

limbile naționale ale Finlandei), precum și o limbă străină. Alte domenii ale 

curriculumului sunt matematica și științele naturii, științele umaniste și sociale, religie 

sau etică, educație fizică și sănătate și arte și subiecte practice. În timp ce liniile 



directoare de curriculum sunt destul de puține față de standardele multor țări - 

matematicii îi sunt dedicate doar 10 pagini - curriculum-ul național servește ca un ghid, 

mai degrabă decât un plan de lecție explicit. Curriculum-ul prezintă modul în care 

cadrele didactice trebuie să se concentreze pe dezvoltarea abilităților de creativitate, de 

management și de inovare elevilor lor. Profesorii ating aceste obiective selectând 

propriile materiale didactice și planuri de lecţie. 

 Am ales spre comparare câte o problemă de la examenul de bacalaureat la 

matematică din fiecare țară din cele menționate: 

 O problemă dată la examenul de bacalaureat din România, iunie 2013: 

Se consideră funcţia RRf : , xexf x )(  

a) Calculaţi )0('f  

b) Arătaţi că, pentru fiecare număr natural 2n , ecuaţia nxf )(  are exact o 

soluţie în intervalul ),0(   

c) Fie xn unica soluţie din intervalul ),0(  a ecuaţiei nxf )( , unde n este număr 

narural, 2n . Arataţi că lim
n

=   

O problemă dată la Examenul de Bacalaureat din Ungaria, nivel mediu, mai 2013: 

Pentru a veni în ajutorul antreprenorilor începători, o firmă le asigură chirie la un preţ 

scăzut. Încăperile pot fi închiriate pe 24 de luni. Chiria pe prima lună costă 100 de taleri, 

iar pe cea de-a 24-a lună 200 de taleri. Începînd din a doua lună chiria se ridică lunar. 

Chiriaşii au de ales între două posibilităţi de plată. Prima variantă este să plătească în 

fiecare lună mai mult decât în luna precedentă cu p %, iar a doua variantă este să 

plătească în fiecare lună cu d taleri mai mult decât în luna precedentă. La plata chiriei 

Gábor a ales prima variantă, iar Péter pe cea de-a doua. (Subdiviziunile la taleri se 

calculează în sutimi de taler). 

a) Cu cât la sută creşte chiria lui Gábor de pe o lună pe alta? Să se exprime răspunsul 

rotunjit la sutimi. 

b) Cu câţi taleri creşte lunar chiria lui Péter? Să se exprime răspunsul rotunjit la sutimi. 

c) Cine plăteşte mai multă chirie de-a lungul celor 24 de luni, Gábor sau Péter? Cu cât 

plăteşte unul mai mult decât celălalt? 



d) Cu cât la sută plăteşte Péter mai multă chirie în cel de-al doilea an faţă de primul an? 

O problemă dată la Examenul de Bacalaureat din Franța, 2013: 

Într-o parfumerie, fiecare client care intră în magazin primește un eșantion de parfum 

gratuit. 

Dintre probele disponibile: 

· 55% dintre parfumuri sunt pentru femei, celelalte sunt pentru bărbați; 

· 48% din parfumurile pentru bărbați sunt marca Alpha; 

· 12% din parfumurile pentru femei sunt marca Alpha. 

Casierul selectează un eșantion aleatoriu de parfumuri. Se presupune că fiecare probă 

are aceeași probabilitate de a fi selectată. 

Vom defini următoarele evenimente: 

· F: "Eșantionul ales este un parfum pentru femei"; 

· H: "Eșantionul ales este un parfum pentru bărbați"; 

· O "Eșantionul ales este din marca Alpha." 

Vom nota A  evenimentul contrar lui A. 

Probabilitățile cerute vor fi exprimate în formă zecimală. 

1. Dați, din informațiile din enunț: 

           a. Probabilitatea P (F) a evenimentului F; 

           b. Probabilitatea  )(APF a evenimentului A știind că evenimentul F este realizat. 

2. Reproduceți și completați pe foaie arborele probabilității de mai jos. 

 

 

3.  a. Definiți printr-o propoziție evenimentul  AH . 

     b. Calculați probabilitatea evenimentului  AH . 



4. Arătați că probabilitatea evenimentului A este 0,282. 

5. Calculați probabilitatea ca proba să fie un parfum pentru bărbați știind că acesta este 

marca Alpha. Rotunjiți rezultatul la miimi. 

O problemă dată la Examenul de Bacalaureat din Finlanda, ce e drept mai veche, 

din 1995, dar drăguţă după părerea mea: 

Conform regulilor unei țări, o casă nu poate fi construită la mai puțin de 100 metri de 

țărm. O insulă în formă de triunghi echilateral și suprafața de 5 hectare se află în acestă 

țară. Se poate construi o casă pe această insulă? 

Aproape toate subiectele de la bacalaureatul din România sunt doar teste de 

cunoștințe teoretice, pe cand în celelalte țări, accentul se pune pe aplicații ale matematicii 

în diverse domenii, pe înțelegere, analiză și interpretare. 

Atât ungurii cât și finlandezii nu intră (la nivel de examen) în zona abstractă. 

Algebra la nivel Gheba, geometrie, enunțuri la nivelul concret. Dacă aruncăm o privire 

peste subiectele de la bacalaureatul din Ungaria, ne-ar putea surprinde absenţa analizei 

matematice şi a algebrei superioare. 

În preambulul acestor subiecte, puriştii ar putea fi surprinşi de existenţa 

recomandării de a folosi calculatorul de buzunar, dar mai departe vedem că aceasta 

permite rezolvarea de probleme cu calcule aproximative, şi se pare că triunghiurile lor 

pot avea şi unghiuri cu măsura de 43! 

Iată deci două trasee diferite, ambele opozabile sistemului nostru. Matematica 

"high", dar cu multe ore și foarte copios întărită de alte discipline, care aplică intens 

matematica în spațiul concret, justificând efortul. Sau matematica joacă, amuzantă, de 

perspicacitate, dedusă direct din spațiul concret. 

Așadar ORI se face saltul către abstract asistat puternic de alte discipline 

concrete, intens matematizate, care se justifică, ORI se păstreză elevul în concret, 

abstractul fiind mereu în fundal, util, dar nu forțat. 

Faţă de acestea, programa noastră este mult prea amanunţită în detalii, pentru 

care sunt prevăzute mult prea puţine ore, iar elevii sunt până la sfârşit împrăştiaţi într-o 

cultură generală de enciclopedie, iar această programă este baza alegerii subiectelor 

pentru examene, ceea ce face dificilă adaptarea demersului didactic. 



Nu încerc să fac o apologie a unor rezultate, pentru că acestea depind de 

condiţiile testării şi se pot schimba în timp, dar lectura acestor subiecte, arătând varietatea 

de căi existente, mă obligă să pun întrebarea dacă se mai poate justifica existența unei 

singure căi la nivel de țară și dacă nu cumva punctul de pornire al reformei ar trebui să 

fie admiterea varietății, a libertății de a coexista planuri de învățământ alternative, CDŞ 

100%, concurența nu între faima școlilor, ci între gradele de adaptare ale metodelor 

folosite la populaţia şcolară existentă, libertatea de a experimenta căile alternative oferite 

de exemple de succes într-un sistem flexibil, care la nivel de examen să nu verifice 

memoria elevului, ci nivelul de înțelegere și capacitatea de a aplica și folosi cele 

învățate în spațiul real. 
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