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REZULTATE MAI BUNE 

LA SIMULAREA EVALUĂRII  NAȚIONALE 2019 

 

 

 

 

În județul Sălaj, au participat la Simularea Evaluării Naţionale 2019, 1879 elevi din clasele a 

VIII-a,  procentul notelor peste 5 fiind de 54, 23% (față de 48, 65%, procent înregistrat în anul 

școlar precedent). De asemenea, la Simulare au participat și 1934 elevi din clasele a VII-a, 

procentul  notelor peste 5 fiind de 53, 15%. 

Din punct de vedere al rezultatelor obținute, pe discipline de învățământ, statistica se 

prezintă, astfel, la clasele a VIII-a; 

        Limba și literatura română: 64, 44% (60, 18%, în 2018); 

        Limba și literatura maternă: 87, 25% (84, 70%, în 2018); 

        Matematică: 37, 95 % (29, 54 %, în 2018) 

Spre deosebire de Simularea Evaluării Naţionale 2018, când, la nivelul judeţului Sălaj,  s-au 

înregistrat 10 note de 10 (4 note de 10 la Limba şi literatura română, o notă de 10 la Limba şi 

literatura maternă şi 5 note de 10 la Matematică), în 2019, elevii claselor a VIII-a au obținut, în 

total, 16 note de 10 (4 note de 10 la Limba şi literatura română, 6 note de 10 la Limba şi literatura 

maternă şi 6 note de 10 la Matematică). 

Situația notelor peste 5 obținute de elevii claselor a VII-a este următoarea: 

        Limba și literatura română: 62, 14%; 

        Limba și literatura maternă: 80, 05% ; 

        Matematică: 41, 39 %  

              La clasa a VII-a, s-au înregistrat 7 note de 10, toate la Matematică. 

Menționăm că rezultatele de la Simularea Evaluării Naționale vor fi analizate în Consiliile 

Profesorale, în discuțiile la clasă cu elevii precum și în cadrul unor ședințe cu părinții, stabilindu-se, 

ulterior, planuri de măsuri remediale.  
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                                                                                                     al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj 
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