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Examenul de bacalaureat naţional
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Clasa a XI-a
An şcolar 2016 – 2017
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I
(40 de puncte)
Citeşte următorul text:
Prelegerile au început în 9 februarie și au urmat până în luna lui mai. Pogor a făcut două
conferințe „Despre înrâurirea Revoluției franceze asupra ideilor moderne”, Carp de asemenea două:
„Asupra tragediei antice și moderne” și „Despre trei cezari” (Cezar, Carol cel Mare și Napoleon), iar
Maiorescu singur a ținut zece. Negreșit, Pogor a vorbit bine și cu mare succes. Carp de asemenea a
vorbit foarte bine, dar cursurile lui Maiorescu au fost admirabile. Era pentru mine ceva neașteptat.
Vorba lui Maiorescu, limpede și ușoară, limba sa română atât de frumoasă, de care nu-mi dam seamă
unde a găsit-o, claritatea expunerii, care contrasta așa de mult cu cursurile celor mai mulți profesori ce
ascultasem în Germania, materia cea interesantă a prelegerilor, cunoștințele variate și bogate ale
oratorului, într-un cuvânt strălucita lui elocvență îmi făcură efectul cel mai adânc. De la cea întâi
prelegere introductivă, intitulată: „Ce scop au cursurile populare?”, am fost cuprins de o admirație care
a mers tot crescând la prelegerile: „Despre religiunea în popor”, „Despre sunete și colori” și a culminat
în cea de pe urmă „Despre minte și inimă”. Eu, care în intervalul acesta mă făcusem profesor și coleg
al lui Maiorescu la Universitate, devenii cel mai înfocat entuziast al său, eram sub farmecul elocvenței
sale, așa încât chiar câțiva ani mai târziu, prieteni de ai mei […] își băteau joc de mine, din această
cauză, zicându-mi că eu nu recunosc decât doi oameni mari în lume, pe Shakespeare și pe Maiorescu.
Cursurile din anul 1864 au dat loc și la un incident destul de neplăcut. Precum am zis,
Th. Rosetti trebuia să vorbească și el despre „Societatea modernă”. El veni în dumineca hotărâtă la
Universitate, unde se adunase lume peste măsură de multă, printre care se găsea și domnișoara
Profira Beldiman, cu care era tocmai să se logodească și cu care s-a și însurat puțin timp după aceea.
Bine pregătit, precum mi s-a zis, Rosetti era tocmai să înceapă, când în momentul suirii sale la tribună
sau, mai bine, după ce se dădu în dosul mesei care reprezenta tribuna și rosti cuvintele obicinuite, și
devenite în urmă tradiționale: „Onorat auditoriu”, el pierdu deodată cu desăvârșire prezența sa de spirit.
Tot întorcând împrejurul unui deget o hârtiuță pe care avea scrise câteva note și tot zicând: „Societatea
modernă, societatea modernă ...”, nicio idee nu-i mai veni în minte, ca și cum toate i-ar fi fost smulse
din cap deodată. Două sau trei minute nesfârșit de lungi au trecut așa.
Pentru public, situația era foarte penibilă, iar pentru noi, prietenii lui Rosetti, era grozavă, o
adevărată suferință. Cel mai indiferent din toți parcă a fi Rosetti însuși, care cu două vorbe de
scuză se dădu jos de la tribună și se depărtă liniștit. Publicul se împrăștie nemulțumit, comentând
foarte defavorabil această întâmplare neplăcută a cumnatului domnitorului, iar noi ne strânserăm
repede acasă la Pogor.
Cine ar fi putând crede atunci că același Rosetti va deveni mulți ani mai târziu, în situațiuni
neasemănat mai grele, fiind prezident al Consiliului de miniștri, un orator așa de interesant și de
sigur pe sine!
Iacob Negruzzi, Amintiri de la Junimea
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.
1. Menţionează sensul din text al secvenței nicio idee nu-i mai veni în minte, ca și cum toate i-ar fi
fost smulse din cap deodată.
4 puncte
2. Indică formula cu care începeau prelegerile populare, precizând rolul ei.
4 puncte
3. Explică motivul pentru care incidentul evocat în al doilea paragraf este considerat destul de
neplăcut.
4 puncte
4. Precizează numele a trei membri ai societăţii Junimea, care, alături de Titu Maiorescu şi
de Th. Rosetti, au participat la prelegerile acesteia, valorificând textul dat.
4 puncte
5. Prezintă o caracteristică a prelegerilor susținute de Maiorescu, referindu-te la tematica
abordată.
4 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.
Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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B. Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă emoțiile pot sau
nu pot fi stăpânite de un vorbitor în public, folosind informațiile din fragmentul extras din volumul
Amintiri de la Junimea de Iacob Negruzzi.
20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea tezei/problematicii puse în discuţie;
– menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică;
– enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate;
– formularea unei concluzii pertinente;
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte.
Notă!
În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat.
Folosirea altor informații este facultativă.

2 puncte
2 puncte
12 puncte
2 puncte
1 punct
1 punct

SUBIECTUL al II-lea
(10 puncte)
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul dat, evidenţiind rolul verbelor la timpul
imperfect şi la timpul perfect simplu, din fragmentul următor.
Iorgovan era foarte nenorocit.
Plecase în cale lungă şi, plecat abia, se simţea la capătul călătoriei. Ştiuse el că va găsi
pădureni la Şiria, dar că va găsi atât de mulţi încât să nu aibă nevoie de a merge mai departe, la
asta nu s-a gândit.
Dar acum era vorba să vadă ce era de văzut.
El sări din căruţă, desprinse caii de pe lături şi plecă spre mulţime.
Oamenii erau veseli, şi Iorgovan îşi speriase somnul. Văzându-se dar în mijlocul gălăgiei
repede-repede îi trecură prin minte trei gânduri deosebite. […]
Câţiva paşi de la drum el dete peste o grămadă adunată împregiurul unui foc de vreascuri.
Unii şedeau pe jos, iar alţii steteau în picioare, dar toţi ascultau neclântiţi cântecul unui moşneag
ce şedea pe un fedeleş* de lângă foc. Era cântecul lui Novac. Iorgovan îl mai auzise, par’ însă că
nu tot astfel, şi se necăjea că nu poate să-l audă destul de bine în gălăgia cea mare.
Ioan Slavici, Pădureanca
*fedeleş – s.n. butoiaş mic, de forme diferite, în care ţăranii îşi ţin apa

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text
poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-un curent
cultural/literar;
– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două
imagini sau idei poetice;
– analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic
studiat, din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru organizarea discursului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere,
cuprins, încheiere – 3 puncte; logica înlănțuirii ideilor – 3 puncte; abilități de analiză și de
argumentare – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea precizării privind numărul
minim de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă
minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
REDACTARE
(10 puncte)
Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta întruneşte
minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare – 3 puncte;
ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Clasa a XI-a
Simulare
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:
Nici luna luminoasă, nici stelele din ceri
N-or să pătrunză-n umbra trecutelor dureri
N-or să pătrunz-amarul pierdutei tinereţi,
Măcar să am de-acuma o sută de vieţi,
Căci sufletu-mi de-atuncea e-atât de-ntunecat &
Doar ochii tăi de înger în visul meu străbat.
Ca toamna cea târzie e viaţa mea & şi cad
Iluzii ca şi frunza pe undele de vad
Şi nicio bucurie în cale-mi nu culeg
Nimic de care-n lume iubirea să mi-o leg
Pustiul şi urâtul de-a pururi mă cuprind &
Doar braţele-ţi de marmur’ în visul meu se-ntind.
Precum corăbii negre se leagănă de vânt,
Cu pânzele-atârnate, departe de pământ,
Cum între cer şi mare trec paserile stol,
Trec gândurile mele a sufletului gol,
Întind ale lor aripi spre negre depărtări &
Tu doar răsai în visu-mi, luceafăr peste mări! [...]
(Mihai Eminescu, Nici luna luminoasă, nici stelele din ceri ... )
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text.
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor luminoasă și dureri.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența Cu pânzele-atârnate.
2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
aripă.
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 ultima 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, prima strofă a textului, prin evidenţierea relaţiei dintre
ideea poetică şi mijloacele artistice.
4 puncte

Probă scrisă – Limba şi literatura română, clasa a XI-a
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre utilitatea telefoanelor mobile
pentru omul contemporan.
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 acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemple din texte literare.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi vizunea despre lume
într-un basm cult studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături ale basmului cult identificate în textul ales;
– prezentarea a două episoade/citate/secvențe comentate din basmul cult studiat, relevante
pentru tema şi viziunea despre lume;
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult studiat,
semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale
şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în basmul
cult studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul 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 acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română, clasa a XI-a
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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