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Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

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

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Ne dăduserăm întâlnire a treia zi după întoarcere, dar Micaela, fiind împiedicată să vină, îmi 
trimise o scrisoare prin care îşi cerea scuze. I-am recunoscut numaidecât scrisul şi, pentru că în 
momentul acela tocmai citeam un articol de ziar, am pus plicul deoparte ca să sfârşesc mai întâi 
lectura. Mai mult decât atât: am citit gazeta până la anunţurile comerciale. 

Uitasem cu desăvârşire de răvaş, când, într-un târziu, am văzut plicul nedesfăcut pe masă. 
Atunci am tresărit, ca în faţa unei descoperiri neaşteptate. 

„Dacă n-am devorat rândurile ei din prima clipă, când scrisoarea a încăput în mâinile mele, 
înseamnă ... înseamnă ... Am clătinat capul a tristeţe, dar mai mult teatral, pentru că, de fapt, mă 
simţeam inundat de o tainică satisfacţie ... înseamnă că dragostea agonizează ...” 

În această stare de indiferenţă am parcurs rândurile Micaelei. Ea nu se scuza numai că nu 
putuse veni, ci îmi scria că mă iubeşte (repetare fără sens), că se simte alta (infatuare), că îi 
lipseşte aerul când nu sunt lângă ea (banalitate exasperantă). Am avut chiar impresia că 
împiedicarea invocată nu fusese decât un pretext ca să încredinţeze hârtiei tot ce avea pe suflet. 
   „Eu simt – scria în continuare – mi-o spune instinctul, care nu se înşală niciodată, că tu nu 
mă iubeşti atât cât te iubesc eu.” 

Apoi chiar asta mi-ar trebui: să-mi pierd capul! – gândeam, surâzând cu superioritate, şi am 
aruncat scrisoarea cât colo.  

Aş fi putut să-i răspund, aştepta, desigur, un răspuns. Dar n-am crezut necesar acest lucru. 
La urma urmei, ce rost are să-i îndrug fraze goale de conţinut, dacă nu mai am nimic de spus? Tot 
ce am avut de spus i-am comunicat la timp. 

Din clipa aceea, se născu în mine gândul despărţirii. Era absurd un astfel de gând, dacă nu 
chiar monstruos. Să te desparţi aşa, pe nepusă masă, de o fată cucerită atât de greu [...] şi a cărei 
densă convieţuire ţi-a lăsat în suflet urme adânci ca paşii uriaşilor pe zăpada pură şi proaspătă. 

De ce mă frământa acest gând? De ce le părăsisem atât de crud, fără certarea conştiinţei, 
pe celelalte iubite ale mele, care, la fel, îmi dăduseră totul? 

Unde voiam să ajung? Ieşise din nou la suprafaţă acel demon al raţiunii care mă împingea 
la asemenea fapte, nu numai în dezacord cu simţirea, dar chiar primejdioase? Da, asta era. Nu 
încăpea îndoială.  

                                                                                               Mihail Drumeș, Invitație la vals 
 
 

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 să sfârșesc şi desigur. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în structura n-am devorat. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
gând.   2 puncte 
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală. 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: De ce mă frământa acest 
gând? De ce le părăsisem atât de crud, fără certarea conştiinţei, pe celelalte iubite ale mele, care, 
la fel, îmi dăduseră totul? 

Unde voiam să ajung? Ieşise din nou la suprafaţă acel demon al raţiunii care mă împingea la 
asemenea fapte, nu numai în dezacord cu simţirea, dar chiar primejdioase? Da, asta era. Nu 
încăpea îndoială. 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 muzicii în viaţa 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 particularități de construcție a 
personajului într-un text dramatic studiat. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două scene/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic, semnificative 
pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, act, scenă, modalităţi 
de caracterizare a personajului, registre stilistice, limbaj, notațiile autorului etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului dramatic 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 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

 
Filiera teoretic ă – Profil umanist; Filiera voca țional ă – Profilul pedagogic 
 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Îl întâlnise pe Viorin cu o seară înainte, schimbase cu el câteva cuvinte glumețe și acum era 
înaintea ei, privind-o hotărât, vorbindu-i deschis, cu o căldură pe care o simțea sinceră, cu o pasiune 
convinsă. Nu știa cum să-i răspundă. Nu-i plăceau vorbele decise și se temea de răspunderi. Surâse 
de aceea nehotărâtă, lăsându-l pe el să înțeleagă ce voia. Fu oricum drăguță și la plecare îl lăsă să-i 
păstreze mâna într-a lui mai mult decât ar fi trebuit.  

Nu era propriu-zis emoționată. Mulțumită, da. Măgulită chiar. Oricum, el era Cello Viorin, 
compozitor aproape celebru. Cu un an înainte, pe vremea când ea descifra la D ... caietul lui de 
muzică, numele lui avea ceva legendar, nefiresc. Spunea pe atunci: Cello Viorin, cum ar fi spus 
Alfred de Musset*. Colegele ei de școală îi ascundeau portretul în șorț și îi scriau numele pe marginea 
caietelor. Ori acum, acest bărbat brun și frumos, la care visau fetele și pe care îl lăudau revistele, 
venea să o vadă, îi vorbea pasionat, îi cerea rugător un răspuns. Adriana nu putea să nu fie sensibilă 
la asemenea omagii. Ar fi vrut să împartă cu cineva acest orgoliu, să spună cuiva întâmplarea. Un 
moment se gândi să-i scrie lui Gelu și să i-o povestească, dar se opri având impresia că ar fi o 
indiscreție penibilă. Nu-și bătea capul să știe dacă nu era în această taină un început de infidelitate și se 
hotărî să o păstreze. Era mai simplu.  

Câteva zile nu avu nicio veste de la Cello Viorin. Despărțindu-se de ea, el nu-și luase nicio 
obligație, ce e drept, și nici nu-i spusese că are să revină, dar Adriana aștepta și tăcerea lui o intriga. 
Cu fiecare zi ce trecea, nerăbdarea ei se mărea și devenea cu atât mai greu de suportat, cu cât ea nu 
îndrăznea să și-o mărturisească. Voia să se convingă că lucrul îi e indiferent și că nimic nu se 
întâmplase. Totuși, deschise cu o nestăpânită bucurie plicul care îi sosi într-un târziu din partea lui.  

„Vei găsi, domnișoară, în plic, două bilete pentru simfonicul de duminică. Dacă n-ai cui să-l dai 
pe cel de-al doilea și dacă prezența mea nu ți-e cu totul neplăcută, voi fi fericit să ascult în tovărășia 
dumitale «Petruschka». Voi fi la 11 fără un sfert în holul Ateneului.” 

Adriana îl găsi într-adevăr duminică pe Cello Viorin și, cum ea îi făcu de departe semn, el se 
grăbi spre ea vădit bucuros. Pe scări, până sus, el trebui să strângă nenumărate mâini, ce i se 
întindeau și îi numea Adrianei pe toți acești cunoscuți care îl opreau. Erau nume pe care ea le știa din 
reviste literare sau afișe de teatru și era impresionată văzând acolo o lume la care ea se gândea 
altădată cu o naivă admirație. În sală îi puse întrebări multe lui Viorin, îi ceru amănunte, se miră de tot 
ce află. El primea jocul cu voie bună.   
 Mihail Sebastian, Orașul cu salcâmi 
*Alfred de Musset – poet francez 

 

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 surâse şi celebru. 2 puncte 
2. Explică rolul virgulelor în secvenţa În sală îi puse întrebări multe lui Viorin, îi ceru amănunte, se 
miră de tot ce află. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului caiet.  2 puncte 
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală. 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 perfect simplu 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: Nu era propriu-zis emoționată. 
Mulțumită, da. Măgulită chiar. Oricum, el era Cello Viorin, compozitor aproape celebru. Cu un an 
înainte, pe vremea când ea descifra la D ... caietul lui de muzică, numele lui avea ceva legendar, 
nefiresc. Spunea pe atunci: Cello Viorin, cum ar fi spus Alfred de Musset.  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 importanţa scrierilor 
memorialistice pentru înţelegerea operei unui artist. 
 

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 relaţia dintre două personaje 
într-o comedie studiată. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese; 
– evidenţierea, prin două scene/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre 
cele două personaje; 
– ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale comediei, semnificative pentru 
analiza relației dintre personaje (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, act, scenă, modalităţi de 
caracterizare a personajului, registre stilistice, limbaj, notațiile autorului etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema comediei studiate se reflectă în 
evoluţia relaţiei dintre cele două personaje. 
 
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 2017 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 1 

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

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Sufletul meu, nufăr pe ape,  
Gândul de-acum, val moleșit,  
Viața zadarnic vrea să mă-ngroape, 
Totu-i sfârșit. 
 
Dragostea mea, apă înceată și verde, 
Între nămoalele moi,  
Sufletul meu albele foi își pierde,  
Albele foi. 
 
Vreau înserări triste ca boli nesfârșite, 
Palide zări, soare rănit, 
Căzut în noaptea care-l înghite … 
Totu-i sfârșit. 
 
Stelele reci, vie ca-n orișice seară,  
Meargă pe drum, cum de veacuri rotesc, 
Iară, povară, 
Pe negrul ceresc. 
 
Sufletul meu intră ca nufăru-n ape,  
Tot mai adânc, în el, adâncit … 
Totu-i departe, totu-i aproape, 
Totu-i sfârșit.  

 

   Adrian Maniu, Alt cântec 
                                                                                            
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 înserări şi nesfârşite.  
  2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa de-acum. 2 puncte  
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul viaţă.   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 a treia 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 comunicării în reușita unui 
proiect de echipă. 
 

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 particularităţi de construcţie a unui 
personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
– 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, 
semnificative pentru construcția personajului ales (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 ales. 
 
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 de 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 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 1 

 
Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Aștept de când te-ai dus un semn, o veste 
de dincolo de palidul hotar 
pe care-n vis îl pipăi în zadar 
în câte-o de nedeslușit poveste. 
 
Nu cred mereu ce semenii-nțeleg 
în mută resemnare și cuminte. 
Și-ți împletesc un leagăn de cuvinte 
să-ngâne lin destinul tău nentreg. 
 
Ești nicăieri, dar ca-n oglinzi, aproape, 
şi nerostit ți-e glasul, dar l-aud 
abia simțit, cum se închid pleoape 
atinse vag de-un tremur cald din sud. 
 
În timpul nostru fără de orar, 
în lumea dezlegată de fruntarii*, 
răscruci ne cheamă pasul solitar, 
purtat de dor, pe vechi și stranii arii. 
 

                                              Ion Vinea, Vocula 
 
*fruntar – s.n. grindă principală care mărgineşte prispa în partea de sus şi pe care se sprijină 
grinzile secundare ale casei 
 
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 destinul şi solitar. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa semenii-nțeleg. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului oglindă.   2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a 
imaginarului poetic. 4 puncte  
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent 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 ultimele două strofe ale 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, a doua 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 utilitatea organizării unor activităţi 
extraşcolare de educaţie cinematografică.  
 

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 relaţia dintre două personaje 
dintr-un text narativ aparţinând lui Marin Preda. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese; 
– evidenţierea evoluției relaţiei dintre cele două personaje prin două scene/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, 
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: construcția 
subiectului, 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 
evoluţia relaţiei dintre cele două personaje. 
 

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 p.; abilităţi de analiză 
şi de argumentare – 3 p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea 
în pagină, lizibilitatea – 1 p.; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.).  
 

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 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 7 

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

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

 Casa în care locuiesc este pe un deal, pe un drum paralel cu malul mării. Odaia mea e 
pătrată şi văruită în alb, cu scânduri gălbui nou-nouţe (Domnişoara Evghenia mi le-a arătat cu 
vădită mândrie: „Are scânduri odaia!” şi, văzându-mă nedumerită, mi-a explicat că anul trecut avea 
pământ.) 
 Ferestrele sunt pătrate, mari, deschise larg. Prin cea din stânga, de aici, de pe marginea 
patului, nu se vede decât marea, de parcă odaia pluteşte pe ea. Cea din dreapta e pe jumătate 
acoperită cu ramuri încărcate de prune. Printre ramuri se vede un acoperiş roşu de casă, care 
pare foarte aproape, dar e tocmai de partea cealaltă, la malul mării [...]. 
 Păsările ciripesc întruna, parcă s-au adunat toate aici, în faţa ferestrei mele, să-mi puie 
întrebări. În odaie miroase a pelin. Am pus mult pelin sub saltea, ca să gonesc puricii, pe care îi 
aduc de la „Mamut”. 
 Între cele două ferestre, e o masă. Acolo scriu în caietele astea, ridicând ochii mereu, ca 
să-l văd pe Alex, uneori singur, alteori cu o fată. O cheamă Colette. Colette locuieşte pe dealul din 
stânga, ceva mai jos, chiar lângă drum. Când aud patefonul pe terasa ei, mă întreb dacă nu este 
cumva şi Alex acolo, şi numaidecât mă duc şi eu (deşi, de la o vreme, sunt primită cu o uşoară 
răceală). Când o văd pe scară, pornind, în costum de baie, către ponton, mă grăbesc s-o ajung din 
urmă, încredinţată că va veni şi Alex. Când porneşte îmbrăcată în trening, ştiu că se duce la 
cafeneaua lui Mamut, şi o iau şi eu într-acolo; iar dacă nu-i acolo, mă îndrept pe drumul dinspre 
Tuzla şi urc într-un suflet toate dealurile, până ajung la casa lui Alex. Şi atunci o găsesc în hamac, 
visătoare; el, pe un scăunel, cântă din banjo*. [...] Cât de mult aş vrea să plec, să mă reîntorc la 
Bucureşti, fără să-i spun vreun cuvânt lui Alex, fără o imputare. Dar am visat prea mult această 
lună la Balcic cu Alex şi fără Michi, prea mult am dorit-o, ca să pot renunţa deodată acum. 
Nădăjduiam să fiu fericită. Voi fi fericită, în sfârşit! Nu voi fi trecut prin viaţă fără să ştiu ce 
înseamnă o fericire mare, adevărată, făcută nu din fărâme, ca până acum, nu cu obsesia ceasului, 
ci din zile şi nopţi. Măcar o zi întreagă, mare, frumoasă şi plină. 

Cella Serghi, Pânza de păianjen 
*banjo – s. n. instrument muzical asemănător cu mandolina 

 

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 malul și nedumerită. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa s-o ajung.  2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul 
pământ.   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 prezent 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: Nădăjduiam să fiu fericită. 
Voi fi fericită, în sfârşit! Nu voi fi trecut prin viaţă fără să ştiu ce înseamnă o fericire mare, 
adevărată, făcută nu din fărâme, ca până acum, nu cu obsesia ceasului, ci din zile  şi nopţi. Măcar 
o zi întreagă, mare, frumoasă şi plină. 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 călătoriilor în viaţa 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 şi viziunea despre lume într-o 
comedie studiată. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei 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 comedia 
studiată; 
− ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale comediei studiate, semnificative 
pentru tema și viziunea despre lume (de exemplu: titlu, acţiune, conflict dramatic, act, scenă, 
modalităţi de caracterizare a personajului, registre stilistice, limbaj, notațiile autorului etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în comedia 
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 de 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 2017 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 2 

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

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Pe aleea-naltă de castani 
Taina, toamna, timpul mi se joacă. 
Simt: m-ajung din urmă vechii ani, 
Zurgălăii lor o să mă-ntreacă, 
Sună pe aleea de castani. 
 

Vii de unde? din ce veac? din ce mormânt? 
În berlina* foșnind surd pe frunza moartă. 
Nimănuia ori a mea? pe vecie ori nicicând? 
Timpul, toamna, taina mi te poartă 
Blând în zori, greu în amiaz, lin în mormânt. 
 

Pe aleea veche niciun om, 
Nicio frunză pe castanii de cărbune, 
Doar trecutul: cucuvaie într-un pom. 
Und’ ți-e râsul? unde plânsul? să mai sune 
Pe alee în surdină ca prin somn. 
 
Albă casă, neagră frunză, putred parc: 
Roata timpului își pierde uruirea. 
Taina vremii mână umbrele în țarc. 
Numai toamna mi-a rămas și amintirea 
Albă-n zare, sură-n casă, neagră-n parc.        
                                        

                                                           Ion Pillat, Elegie 
 

*berlină – (înv.) trăsură mare, închisă, asemănătoare cupeului, cu două banchete așezate față în față 
                                                                                            
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 surd şi zare. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa Pe aleea-naltă. 2 puncte  
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină verbul a veni.   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 a treia 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 importanța toleranței în relaţia 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 
dintr-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales 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 textul 
narativ studiat; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, 
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 textul 
narativ 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 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 2 

 
Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic 
 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Ce dup-amiezi ciudate învăluite-n vis! 
 
Izvoarele-amintirii în suflet s-au deschis, 
Răni vechi cu sânge proaspăt mocnind sub clipă, treze. 
Și doruri ruginite prind iarăși să vibreze 
Când vremea-ncetinită și-ntinde apa grea. 
Simt cum întreaga-mi viață alunecă în ea 
Și cum eu însumi vreme mă fac, magie rară! 
În mine-atunci o lume vrăjită se coboară: 
Amestec de-anotimpuri, de dimineți și seri, 
Alcătuind o lume găsită nicăieri, 
În care se-ntretaie ca niște zvonuri line 
Atâtea visuri toate câte-au trecut prin mine 
De la-nceputul celei mai vechi copilării. 
Prin vinete meleaguri cu ceruri brumării, 
Pe-un drum mereu același și altu-ntotdeauna, 
Pornesc cu Păsărilă să strâng în brațe luna ... 
Dar mult nu stau în țara poveștilor, și-acum 
Mă-ntâmpină o toamnă cu despletiri de fum: 
Văzduhu-ngălbenește ca o mătase veche, 
Flașnete* ofilite îmi țiuie-n ureche 
Și simt miros de frunze ce ard, grămezi, prin curți … 
Durata mea de astăzi cu anii tot mai scurți 
Mă-ndeamnă-n amintire să fac mai lungi popasuri; 
Și vremea n-o mai măsur cu clipe și cu ceasuri, 
Căci Hronos* mie însumi îmi sunt și, mag subtil, 
Schimb timpul meu de-acuma cu timpu-mi de copil. […] 

 

Al. Philippide, Miraj 
 

*flaşnetă – mică orgă mecanică 
*Hronos – Cronos; în mitologia greacă, zeul timpului 
 
 

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 ciudate şi popasuri. 2 puncte 
2. Explică rolul virgulei în secvenţa Amestec de-anotimpuri, de dimineți și seri. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului toamnă.  2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a 
imaginarului poetic. 4 puncte  
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent 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 primele şapte versuri ale 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, ultimele zece versuri ale 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 necesitatea cunoașterii unor limbi 
străine în dezvoltarea personală.  
 

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 
dintr-un text narativ aparținând lui G. Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales 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 textul 
narativ studiat; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, 
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 textul 
narativ 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 p.; abilităţi de analiză 
şi argumentare – 3 p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea în 
pagină, lizibilitatea – 1 p.; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.).  
 

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 2017 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 4 

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

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Am oprit în luncă apa curgătoare 
La un scoc* de moară printre verzi arini; 
Am oprit pe ape lin-tremurătoare 
Zilele de vară, razele de soare, 
Nopțile senine, stelele și luna 
Pentru totdeauna – 
Vremea care curge n-am putut s-o țin. 
 
Am închis în palmă pui de rândunele, 
Le-am simțit bătaia inimii în chin; 
Am oprit în brațe dragostele mele ... 
Pasăre de-o toamnă, dragoste cu jele, 
Le-am cules ca frunza moartă când dă bruma 
Pentru totdeauna – 
Vremea care zboară n-am putut s-o țin. 
 
Am păstrat în suflet gânduri, vorbe, glume, 
Zâmbetul ce iartă, plânsetul hain; 
Am păstrat în mine fețe fără nume 
Întâlnite-n cale și pierdute-n lume, 
Le-am cuprins în mine una câte una 
Pentru totdeauna – 
Vremea, vremea însă, n-am putut s-o țin. 
 

 

                                                 Ion Pillat, Vremea 
 

*scoc – canal, jgheab prin care curge apa pentru a pune în mișcare roata morii 
 

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 vorbe şi pierdute. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în structura n-am putut. 2 puncte  
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul inimă. 2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea spaţială 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 importanţa activităţilor de 
reciclare pentru protejarea mediului. 
 

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 
personajului dintr-un basm cult studiat.  
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
– 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, 
semnificative pentru construcția personajului ales (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 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 2017 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 4 

 
Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Tot ceasul îmi aduce un dar şi-o jertfă nouă,  
De vreme ce lumina primeşte să-mi lumine. 
Câmpia scoate-n brazde bijuterii de rouă 
Şi pomii pun coroane şi nimburi pentru mine. 
 
În giulgii clătinate se leagănă cu lacul 
Făptura, pretutindeni de faţă şi dosită,  
A celui ce, cu firul de umbră şi cu acul 
Scânteii, îndeseşte pânza mereu pe sită. 
 
Îmi creşte-n suflet iarăşi o strună de vioară, 
Dar cântecul în mine, tânjind să se deştepte,  
Sfios şi şovăielnic şi-acum ca-ntâia oară,  
Răsună-n depărtare, mai sus şi mai afară,  
Ca-ntr-o vecie albă cu stâlpi şi turle drepte. 
 
Şi, seara, învelindu-şi grădinile cu crep*,  
Sunt altoit cu visuri, ca un ocean cu stele.  
Nu ştiu culesul lumii de unde să-l încep,  
Din câte flori de aur mi-ajung până-n zăbrele. 
 
Împrejmuit cu noaptea, aştept ca o făclie,  
Înfăşurată-n iederi şi-n frunze de leandru 
Şi încă neaprinsă, la ora mea târzie,  
În vârf să mi se lase o stea din policandru.  

 

     Tudor Arghezi, Heruvic 
*crep – ţesătură fină 
 

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 jertfă şi să se deştepte. 2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa Îmi creşte-n suflet. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului făclie.   2 puncte 
4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a 
imaginarului poetic. 4 puncte  
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent 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 a treia 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 importanța diversităţii surselor de 
documentare în realizarea unui proiect sau a unui studiu de caz.  
 

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 relaţia dintre două personaje 
dintr-un basm cult studiat. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese; 
– evidenţierea evoluției relaţiei dintre cele două personaje prin două scene/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult, 
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: construcția 
subiectului, 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 basmului cult studiat se reflectă în 
evoluţia relaţiei dintre cele două personaje. 
 

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 p.; abilităţi de analiză 
şi argumentare – 3 p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea în 
pagină, lizibilitatea – 1 p.; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.).  
 

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


