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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 6 

 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă 
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic )  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

SCENA IV 
ION, FROSA 

Ion pornise spre antreu, să îmbrace paltonul, dar – în momentul când a deschis uşa […] – intră 
Frosa cu cafeaua pe care i-a poruncit-o. Ceaşca e pusă, cu multă grijă, pe o tavă cu şerveţel în 
dantelă. Văzându-l pe Ion, ea s-a oprit tresărit, cu o mână pe clanţă. Face impresia că-i e frică să 
se mişte ori să îngâne ceva. Ion, de asemenea oprit cu mâna pe clanţă, o priveşte lung, cu 
amărăciune şi totuşi cu oarecare satisfacţie pe figură.  
 
FROSA (mieros): Cafe-feluţa matale. 
ION (a făcut un pas şi încă unul, spre servitoare şi vădit efortul să rămână serios): Pune tava pe 
masă. (Frosa se supune.) Şezi. (Frosa stă pe scaun.) De când ... (parcă i s-a făcut milă de ea) de 
când n-ai mai băut tu o cafeluţă cu caimac? (Bun.) Poftim. Froso, bea-o pentru mine. (Frosa 
şovăie, el se încruntă.) Ce, aştepţi să te rog a doua oară? Să nu mă superi! (Frosa gustă din cafea, 
mai gustă o dată – Ion revine la bunătate.) Dulce, nu-i aşa? Şi aromată? Poftă bună şi ... spune, 
Froso, nu-i mai bine şi mai frumos aşa, cu vorbă bună şi gentili, decât să strigăm unii la alţii, ca 
smintiţi? 
FROSA: Dacă spui matale, sigur. 
ION (clatină capul, trist): Ţine şi tu minte, Froso, ce i-am spus adineauri şi aiuritului ăsta de Valter: 
omul e un animal foarte curios. Aşa, fată – acesta-i adevărul, Frusinel cu conci ... 
FROSA (a tresărit, are un gest de panică şi în acelaşi timp de regăsire, de iluminare parcă): Să  
nu-mi spui Frusinel, pentru că ... (a rămas cu ochii mari în gol şi i se adună pe figură o lumină 
nouă, glasul e mai limpede şi mai cald.) Ştii cine mi-a spus, pentru întâia oară, Frusinel? Cineva 
care ... (efort să-şi aducă aminte.) E aşa de mult de atunci ... şi nu pot, nu mai pot să-mi aduc 
aminte ... Ştiu numai atât: că am fost adusă de undeva, în casa lor, când eram mică. Aici am trăit şi 
am crescut, servitoare ... (un nou efort să-şi aducă aminte şi plânge) şi nu pot, nu pot să-mi aduc 
aminte. 
ION (o mângâie înduioşat): Mai bine, e mult mai bine aşa, Frusinel. Un om care ştie să uite, cum ai 
uitat tu, n-are nici păreri de rău şi nici mustrări. Poate să-şi înceapă viaţa oricând – aşa cum nu mai 
pot să mi-o încep eu. 

                     (G. M. Zamfirescu, Idolul şi Ion Anapoda )                                                                                                 
 

Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor figură şi șovăie. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa n-are nici păreri de rău. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
minte.   2 puncte 
4. Precizează o temă a discuţiei dintre personajele din textul dat.  4 puncte  
5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe.  
  4 puncte   
6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului feminin, exemplificând-o cu o 
secvenţă semnificativă din textul dat.    4 puncte 
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7. Prezintă rolul notaţiilor autorului în textul dat.  4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text:  
ION (o mângâie înduioşat): Mai bine, e mult mai bine aşa, Frusinel. Un om care ştie să uite, cum ai 
uitat tu, n-are nici păreri de rău şi nici mustrări. Poate să-şi înceapă viaţa oricând – aşa cum nu 
mai pot să mi-o încep eu. 4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

Scrie un text argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul practicării unui sport în echipă în 
formarea personalității unui tânăr. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie 
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu problematica 
pusă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularități de construcție a 
personajului dintr-un basm cult studiat.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din basmul cult studiat; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului (de exemplu: acţiune, incipit, final, conflict, tehnici 
narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului cult studiat se reflectă în 
construcţia personajului. 
 
Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
Proba E. a) 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 7 

 

Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic )  
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

 

Citeşte urm ătorul text: 
ACTUL III 

TABLOUL V 
 

DANNY (cu tristeță sinceră. E schimbat, slăbit, parcă maturizat): Azi e o săptămână de când n-am primit 
nimic. Ce-o fi cu ea? Ce i s-o fi întâmplat? 
MADONA (aer fericit, care o înfrumusețează și o întinerește. E coafată frumos și fardată bine și discret): 
Știu și eu? 
DANNY: De patru luni, de la prima noastră întâlnire, scrisoarea ei nu mi-a lipsit în nicio săptămână. Și 
acum, așa deodată, tace! 
MADONA: Poate reflectează la ce ți-a spus în ultima scrisoare. 
DANNY: Că în ziua când se va convinge c-o iubesc cu adevărat va ieși din anonimat? 
MADONA: Da. 
DANNY: Dar n-a avut timp destul să se convingă până acuma? Ce fac de patru luni decât s-o iubesc? 
Ce dovezi mai mari vrea să-i dau? Am renunțat la căsătoria cu Zuc, la prieteni. Nu trăiesc decât cu 
gândul și cu scrisorile ei. Părinții mei nu mai știu ce e cu mine. Doctorii la fel. 
MADONA: Toți sunt convinși că suferi din cauza lui Zuc, fiindcă s-a logodit cu Turi ... 
DANNY: Niște imbecili toți. Sufăr numai pentru „Ea”! 
MADONA: Cred că e și un pic de literatură la mijloc, în afară de suferință ... Idila voastră e un fel de 
roman ... 
DANNY: Atunci și viața e un roman ... 
MADONA: Fără îndoială. […] (Se așază.) Mai cuminte ar fi să renunți. 
DANNY: E prea târziu acuma! O iubesc prea mult. 
MADONA: Și dacă ar renunța ea? 
DANNY: Nu știu ce-aș face. […] Ah! Și măcar dacă i-aș putea scrie! Aș convinge-o că dragostea mea e o 
realitate și că viața mea fără ea e un chin. Joc tenis ca un disperat, numai cu antrenorul, ca să obosesc și 
să mă pot odihni noaptea câteva ceasuri. Am slăbit patru kilograme. 
MADONA: Câte unul pe lună. 
DANNY: Nu mai râde! ... Tu nu știi ce înseamnă să iubești. 
MADONA: De unde știi tu? 
DANNY: Fiindcă n-ai iubit niciodată. 
MADONA: Și dacă totuși aș fi iubit? 
DANNY: Tu ești prea tare și dragostea, în fond, e o slăbiciune. 
MADONA: Poate că am iubit stăpână pe mine? 
DANNY: Hm! Și crezi tu că n-aș fi băgat eu de seamă? 
MADONA (cu un surâs personal): Adevărat! Față de tine, nu pot avea niciun secret. 
DANNY: Eu cred, Dona, că dacă tu ai fi iubit pe cineva, l-ai fi putut face într-adevăr fericit. 
MADONA: Ce te face să crezi asta? 
DANNY: Tot. 
MADONA (cu teamă, ca un criminal care revine la locul crimei): Și crezi că pe mine m-ar putea iubi 
cineva? […] 
DANNY: Sunt absolut convins. Și – dacă îmi dai voie să-ți dau și un sfat în viața mea – iată-l: iubește, 
Dona. Chiar dacă ai suferi cum sufăr eu acuma, totuși să știi că dragostea e cel mai bun lucru din viață ... 
E aroma ei.  

    (Tudor Mușatescu, Madona ) 
 
 

Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor deodată şi teamă. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa n-am primit. 2 puncte 
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3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
viață.  2 puncte 
4. Precizează o temă a discuţiei dintre personajele din textul dat.  4 puncte  
5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe.  
  4 puncte   
6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului feminin, exemplificând-o cu o 
secvenţă semnificativă din textul dat.    4 puncte 
7. Prezintă rolul notaţiilor autorului în textul dat.  4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text:  
DANNY: Sunt absolut convins. Și – dacă îmi dai voie să-ți dau și un sfat în viața mea – iată-l: 
iubește, Dona. Chiar dacă ai suferi cum sufăr eu acuma, totuși să știi că dragostea e cel mai bun 
lucru din viață ... E aroma ei.                                                                                                4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul jocurilor pe dispozitive 
electronice (calculator, tabletă, telefon inteligent etc.) în viața tinerilor. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie 
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu problematica 
pusă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema și viziunea despre lume   
într-un roman interbelic studiat. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului interbelic studiat în 
perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
− prezentarea a două scene/secvenţe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din romanul 
interbelic studiat; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale romanului interbelic 
studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (de exemplu: acţiune, titlu, conflict, 
relații temporale și spațiale, incipit, final, perspectivă narativă, modalități de caracterizare a 
personajelor, registre stilistice, limbaj etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în romanul 
interbelic studiat. 
 

Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă 
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic ) 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 

De-ncerc pe sub rugina atâtor ani să caut 
Parfumul și lumina ce-a strălucit în ei, 
Aș regăsi fierbinte cuvântul să te laud, 
Ca flacăra ce doarme sub spuză și scântei. 
 
Precum mireasma florii pierită de demult 
Preschimbă-n adiere fragilele-i culori 
Și-n nevăzuta strună a vântului ascult 
Țipându-și tânguirea echere de cocori, 
 
Acum, când cu amurgul cobor lângă pământ, 
Iubirea ce mi-ai dat-o mai strâns de el mă leagă, 
Cum, despuiată-n toamnă de-al ei stufos veșmânt, 
Statuia verii crește pe zariștea întreagă. 
 

                                              (Miron Radu Paraschivescu, Suvenir ) 
 
Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor preschimbă şi iubirea.  
  2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvența ce-a strălucit. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
floare.  2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a 
imaginarului poetic. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte   
6. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale 
subiectivităţii.  4 puncte 
7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima strofă a textului dat.  4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre 
ideea poetică şi mijloacele artistice.  4 puncte  



Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă – Limba şi literatura română   Varianta 5 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 2 din 2 

 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul prietenilor în luarea unor 
decizii. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie 
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu problematica 
pusă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularități de construcție a unui 
personaj dintr-un text narativ studiat aparținând lui Mihail Sadoveanu sau lui Marin Preda.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, 
semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici 
narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în 
construcţia personajului. 
 
Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 10 

 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic )  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

În dimineaţa aceea, Irina umbla pe străzi cu pasul repede, grăbită, ca şi cum ar fi întârziat de 
la o întâlnire. Dar umbla fără să privească unde calcă, apucând pe străzi la întâmplare, cu ochii 
plecaţi, pe jumătate închişi, ca şi cum s-ar fi luptat să nu adoarmă. Întâlnea mereu grupuri de 
oameni vorbăreţi, aproape veseli, căci era o zi limpede de primăvară, cu cerul albastru, neaşteptat 
de senin. Se trezea la răstimpuri în dreptul unei biserici şi atunci încetinea pasul, urmărind câteva 
clipe copiii jucându-se în hainele lor de Paşti pe trepte. Apoi pleca mai departe, mai grăbită. De 
abia când auzi sirena se opri şi privi tulburată în jurul ei. La început nu-şi dădu seama în ce cartier 
se află. Se rezemă de un gard şi respiră adânc, plecându-şi obosită capul. Un domn ieşi chiar 
atunci dintr-o curte şi, trecând prin faţa ei, îi spuse: „Nu vă speriaţi. Se fac exerciţii de apărare 
antiaeriană. S-a anunţat și la radio …”. Îi zâmbi şi trecu mai departe, întorcând la răstimpuri capul 
ca să vadă ce face. Irina rămase câtva timp rezemată de gard, apoi se hotărî brusc şi porni în 
direcţia opusă. Fluierau necontenit sergenţii şi grupuri de copii alergau gălăgioşi pe trotuar. 
Oamenii ieşeau pe la ferestre, trăgeau, apoi ridicau transperantele*, nedecişi, plecându-se către 
stradă şi privind în toate părţile. „Sunt exerciţii!” auzea Irina. „Dar se închide apa?” întreba o femeie 
bătrână dinapoia unui gard de lemn. „S-a anunţat la radio”, repeta cu încăpăţânare cineva. Apoi, 
deodată, izbucnind parcă din toate părţile, se auziră tunurile antiaeriene. „Intră în casă! strigă o 
voce bărbătească. Se fac exerciţii cu bombe adevărate şi rişti să-ţi cadă o schijă în cap …”. „Vreau 
doar să mă uit puţin”, spuse o femeie. Irina ridică fruntea şi privi. Cerul era tot atât de albastru. 
Doar că începuse să fie punctat de nouraşi albi, foarte mărunţi, ca o erupţie, care apăreau ca din 
senin şi se risipeau repede. Privind cu mai multă atenţie, zări, foarte sus, o sticlire metalică, apoi 
încă una, până ce, clipind des ca să-şi limpezească ochii, descoperi o întreagă escadrilă, zburând 
în ordine, fără grabă, ca la o paradă. 

 (Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene ) 
*transperante s.n. storuri, jaluzele  
 
Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se rezemă şi voce. 2 puncte 
2. Explică rolul semnului întrebării din secvența „Dar se închide apa?”.   2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul apă. 
    2 puncte 
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte   
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat.  4 puncte 
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat.  4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Irina ridică fruntea şi privi. 
Cerul era tot atât de albastru. Doar că începuse să fie punctat de nouraşi albi, foarte mărunţi, ca o 
erupţie, care apăreau ca din senin şi se risipeau repede. Privind cu mai multă atenţie, zări, foarte 
sus, o sticlire metalică, apoi încă una, până ce, clipind des ca să-şi limpezească ochii, descoperi o 
întreagă escadrilă, zburând în ordine, fără grabă, ca la o paradă.  4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul comunicării în relațiile de 
prietenie. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie 
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu problematica 
pusă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare. 
 
SUBIECTUL al III-lea 30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume    
într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu, lui Lucian Blaga sau lui Nichita Stănescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– prezentarea a două imagini artistice/idei poetice din textul poetic studiat, relevante pentru tema 
şi viziunea despre lume; 
– prezentarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative 
pentru tema şi viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, 
motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul 
poetic studiat. 
 
Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 1 

 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă 
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic )  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Poetizează luna 
Fereastra ta iubită – 
Prin tainicile umbre 
Te-aştept ca şi-n trecut, – 
Cu plânsul meu pe coarde, 
La ora tăinuită, – 
Şi care, poate-odată, 
Prin lume ţi-a plăcut. 

 

Poetizează luna 
Grădina de parfume, – 
Prozaicile hoarde 
De-acuma au tăcut ... 
Prin tainicile umbre, 
Străin ca-ntotdeauna, – 
Cu plânsul meu pe coarde, 
Te-aştept ca şi-n trecut. 

 

(G. Bacovia, Serenadă) 
 

Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tainicile şi au tăcut. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvența ca-ntotdeauna. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
umbră.  2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a 
imaginarului poetic. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte   
6. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale 
subiectivităţii.  4 puncte 
7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima strofă a textului dat.  4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre 
ideea poetică şi mijloacele artistice.  4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul videoclipurilor în 
promovarea unor valori/atitudini. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie 
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu problematica 
pusă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemple din opere literare. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume  
într-o nuvelă studiată. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
− prezentarea a două scene/secvenţe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din nuvela 
studiată; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, 
semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, 
tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în nuvela 
studiată. 
 
Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
 


