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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
 

 

Varianta 3 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 
 

 
 

Mă consider bucureştean get-beget, nu numai fiindcă m-am născut la Bucureşti, dar şi fiindcă am dovezi 
că strămoşii mei paterni, veniţi din munţii Pindului acum vreo 220 de ani, erau deja proprietari în Bucureşti în 
1815. Asta-mi face aproape două veacuri. Iar dinspre mamă stau şi mai bine: am un document care atestă că 
strămoşul mamei, marele vistier* Bunea Grădişteanu, avea case în Bucureşti în 1658. Făcând media, cred că 
pot fi privit ca unul dintre cei mai vechi bucureşteni! 

Atunci, să vă povestesc romanul meu de dragoste cu oraşul meu – de dragoste nefericită, bineînţeles. 
M-am născut la Bucureşti la 31 august 1916, trei zile după intrarea României în război împotriva 

Austro-Ungariei. În actele mele scrie 18 august, că eram încă sub stilul vechi, cu calendarul iulian; ţin minte 
când s-a trecut la calendarul gregorian, aveam 6 ani – iar indicaţia asta greşită în toate actele mele mă supără: 
mă îmbătrâneşte cu 13 zile. [...] La sfârşitul războiului – tata murise între timp, cum am spus – maică-mea nu s-a 
întors îndată în ţară, ci a stat în seama bunicului până în vara anului 1920. Aşa se face că am descoperit deodată 
Bucureştii la vârsta de patru ani abia împliniţi şi am amintiri din acel moment rămase extrem de vii în memoria 
mea. [...] Nu erau ca astăzi zgomote de motoare. Nu. Era mai întâi ropotul cailor. Caii birjelor sau căruţelor,     
trap-trap, trap-trap... apoi strigătele vânzătorilor ambulanţi – mai întâi olteanul cu cobiliţa*, care vindea 
zarzavaturi, şi m-am întrebat multă vreme cum putea el să-şi câştige pâinea cu ce se găsea în cele două coşuri. 
Femeile ieşeau din case, el, dintr-o smucitură, sălta cobiliţa de pe umăr şi punea coşurile la pământ. Şi femeile 
se mai târguiau cu el! Venea apoi iaurgiul: „Iaurr... Iaurr... Lapte covăsituu...”. Şi ăl cu două bidoane mari de 
tinichea la capetele cobiliţei: „Gaz-benzin... gaz-benzin...”. Gazul era, bineînţeles, „petrolul lampant”, căci mai 
erau case unde nu pătrunsese electricitatea, iar benzina folosea gospodinelor în fel de fel de scopuri, de pildă 
împotriva ploşniţelor şi păduchilor. 

Dar era mai cu seamă florăreasa. Auzeam de departe strigarea ei melodioasă: „Hai la garoafe... lalele... 
anatiitee”. [...] Şi chemarea se repeta, din ce în ce mai depărtată: „Hai la garoafe... lalele... anatiitee...”. Îmi mai 
cântă şi azi în urechi, după atâţia zeci de ani... 

 
 

Neagu Djuvara, Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90, în volumul Bucureştiul meu 
 

 
*vistier – (în Evul Mediu) titlu dat marelui dregător care avea în grjiă tezaurul ţării 
*cobiliţa – piesă de lemn curbat, purtată pe umeri şi care serveşte la transportarea găleţilor, a cofelor, a coşurilor etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire 
la textul dat. 
1. Indică sensul expresiei să-şi câştige pâinea din textul dat. 6 puncte  
2. Menționează anul intrării României în Primul Război Mondial, valorificând textul dat. 6 puncte  
3. Precizează un aspect al începutului modernizării Bucureştiului, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
din text.  6 puncte  
4. Explică motivul pentru care autorul se consideră bucureştean get-beget.                                    6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, efectul pe care îl are asupra autorului venirea acestuia la Bucureşti, la vârsta 
de patru ani. 6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă amintirile se păstrează 
selectiv sau nu, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, extras din volumul Bucureştiul meu, 
cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice. 
 

Lumea toată-i trecătoare. 
Oamenii se trec şi mor 
Ca şi miile de unde, 
Ce un suflet le pătrunde, 
Treierând necontenit 
Sânul mărei infinit. 
 

Numai poetul, 
Ca pasări ce zboară 
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea timpului: 
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci, 
Unde pasări ca el 
Se-ntrec în cântări. 
 

           Mihai Eminescu, Numai poetul... 
 

 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 

 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, 
aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ 
studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele 
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
 

 

Varianta 3 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 
 

 
 

Mă consider bucureştean get-beget, nu numai fiindcă m-am născut la Bucureşti, dar şi fiindcă am dovezi 
că strămoşii mei paterni, veniţi din munţii Pindului acum vreo 220 de ani, erau deja proprietari în Bucureşti în 
1815. Asta-mi face aproape două veacuri. Iar dinspre mamă stau şi mai bine: am un document care atestă că 
strămoşul mamei, marele vistier* Bunea Grădişteanu, avea case în Bucureşti în 1658. Făcând media, cred că 
pot fi privit ca unul dintre cei mai vechi bucureşteni! 

Atunci, să vă povestesc romanul meu de dragoste cu oraşul meu – de dragoste nefericită, bineînţeles. 
M-am născut la Bucureşti la 31 august 1916, trei zile după intrarea României în război împotriva 

Austro-Ungariei. În actele mele scrie 18 august, că eram încă sub stilul vechi, cu calendarul iulian; ţin minte 
când s-a trecut la calendarul gregorian, aveam 6 ani – iar indicaţia asta greşită în toate actele mele mă supără: 
mă îmbătrâneşte cu 13 zile. [...] La sfârşitul războiului – tata murise între timp, cum am spus – maică-mea nu s-a 
întors îndată în ţară, ci a stat în seama bunicului până în vara anului 1920. Aşa se face că am descoperit deodată 
Bucureştii la vârsta de patru ani abia împliniţi şi am amintiri din acel moment rămase extrem de vii în memoria 
mea. [...] Nu erau ca astăzi zgomote de motoare. Nu. Era mai întâi ropotul cailor. Caii birjelor sau căruţelor,     
trap-trap, trap-trap... apoi strigătele vânzătorilor ambulanţi – mai întâi olteanul cu cobiliţa*, care vindea 
zarzavaturi, şi m-am întrebat multă vreme cum putea el să-şi câştige pâinea cu ce se găsea în cele două coşuri. 
Femeile ieşeau din case, el, dintr-o smucitură, sălta cobiliţa de pe umăr şi punea coşurile la pământ. Şi femeile 
se mai târguiau cu el! Venea apoi iaurgiul: „Iaurr... Iaurr... Lapte covăsituu...”. Şi ăl cu două bidoane mari de 
tinichea la capetele cobiliţei: „Gaz-benzin... gaz-benzin...”. Gazul era, bineînţeles, „petrolul lampant”, căci mai 
erau case unde nu pătrunsese electricitatea, iar benzina folosea gospodinelor în fel de fel de scopuri, de pildă 
împotriva ploşniţelor şi păduchilor. 

Dar era mai cu seamă florăreasa. Auzeam de departe strigarea ei melodioasă: „Hai la garoafe... lalele... 
anatiitee”. [...] Şi chemarea se repeta, din ce în ce mai depărtată: „Hai la garoafe... lalele... anatiitee...”. Îmi mai 
cântă şi azi în urechi, după atâţia zeci de ani... 

 
 

Neagu Djuvara, Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90, în volumul Bucureştiul meu 
 

 
*vistier – (în Evul Mediu) titlu dat marelui dregător care avea în grjiă tezaurul ţării 
*cobiliţa – piesă de lemn curbat, purtată pe umeri şi care serveşte la transportarea găleţilor, a cofelor, a coşurilor etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire 
la textul dat. 
1. Indică sensul expresiei să-şi câştige pâinea din textul dat. 6 puncte  
2. Menționează anul intrării României în Primul Război Mondial, valorificând textul dat. 6 puncte  
3. Precizează un aspect al începutului modernizării Bucureştiului, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
din text.  6 puncte  
4. Explică motivul pentru care autorul se consideră bucureştean get-beget.                                    6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, efectul pe care îl are asupra autorului venirea acestuia la Bucureşti, la vârsta 
de patru ani. 6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă amintirile se păstrează 
selectiv sau nu, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, extras din volumul Bucureştiul meu, 
cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice. 
 

Lumea toată-i trecătoare. 
Oamenii se trec şi mor 
Ca şi miile de unde, 
Ce un suflet le pătrunde, 
Treierând necontenit 
Sânul mărei infinit. 
 

Numai poetul, 
Ca pasări ce zboară 
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea timpului: 
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci, 
Unde pasări ca el 
Se-ntrec în cântări. 
 

           Mihai Eminescu, Numai poetul... 
 

 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 
personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. 
 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative 
pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de 
caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 

Cred că o carte sau o revistă de călătorii degajează nostalgii la fiecare rând. Cu gratitudine citesc Lumea turistică. 
Domnul Octav Moșescu*, un om îndrăgostit de toate orizonturile, se pricepe s-o pună admirabil la punct și 

textul bine ales este ornat cu cele mai frumoase fotografii. Priviți revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru 
începuturile în care se mențin publicațiile noastre? [...] 

Lumea este așa de frumoasă! 
În multele mele călătorii, am găsit colțuri superbe, pe care nu le cunoaște nimeni. Gândul că ele continuă să 

risipească frumusețea, în timp ce eu de la distanță nu mă mai pot bucura, mi se pare cea mai imensă tragedie. Să 
te simți legat de pământ ca un copac, ce poveste poate fi mai tristă? Te duci la locuri necunoscute, din cauza unei 
cărți care te-a obsedat și vrei să faci descoperiri tu singur. Şi te duci din nou tot acolo, căci îți faci iluzia că s-au 
integrat definitiv sufletului tău. În același timp, alții doresc să vadă colțul unde locuiești tu și pe care nu mai ești în 
stare să-l prețuiești. Mi-aduc aminte. Eram pe plaja de la Dinard. Un francez de lângă mine, când a auzit că sunt 
român, mi-a spus: 

— Ce fericit ești dumneata că poți să vezi oricând Brăila... 
— De ce Brăila? 
— Orașul lui Panait Istrati*... 
Și eu care locuiam alături de Brăila și nu bănuiam nimic! Nu de mult am fost în Egipt până la Luxor. Am găsit 

acolo oameni care mi-au întins mâna din toată inima și simt încă, emoționat, căldura lor. Cum pot renunța la ei 
pentru totdeauna, ca și cum ar fi murit? M-am plimbat pe Nil noaptea în lungul templului celebru, mi-am cufundat 
mâna în apă. Trebuie să mă mulțumesc acum numai cu Cișmigiul? Dorul de a pleca nu-l simte toată lumea cu 
aceeași intensitate? Și nu are nimeni impresia că și-a greșit meseria și că mai bine se făcea funcționar la un tren 
internațional? [...] 

Atâtea sugestii se desprind din revista Lumea turistică, încât am crezut necesar să însemn câteva pe o 
pagină...      Anton Holban, Note de călătorie 

 

*Octavian Moșescu (1894-1982) – redactorul revistei interbelice Lumea turistică, fotograf  
*Panait Istrati (1884-1935) – scriitor român, de limbă franceză şi română 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la 
textul dat: 
1. Indică sensul secvenței s-o pună admirabil la punct.  6 puncte  
2. Menționează două calități ale revistei Lumea turistică, identificate în textul dat. 6 puncte  
3. Precizează atitudinea autorului față de revista Lumea turistică, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
din text.  6 puncte  
4. Explică un motiv al vizitării unor locuri necunoscute, așa cum se desprinde din textul dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței Și nu are nimeni impresia că și-a greșit meseria și că 
mai bine se făcea funcționar la un tren internațional?.  6 puncte  
 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă oamenii pot aprecia sau 
nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul 
Note de călătorie de Anton Holban, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment: 
 

ACTUL I 
Redacția ziarului DEȘTEPTAREA. În dreapta, planul II, o ușă de intrare. În peretele din fundal, o ușă 

cu o firmă dreptunghiulară: Direcția. În stânga, planul II, o ușă ce duce spre alte încăperi ale redacției. [...]  
 

SCENA I 
VOICU, NIȚĂ 

Dimineață de vară. Soare mult. Ferestrele deschise. Voicu, la masa din dreapta, doarme sau numai 
dormitează, cu capul culcat pe brațul drept și pălăria pe frunte. Un moment de tăcere. Se aude doar prin 
ferestrele deschise rumoarea surdă a străzii. Pe urmă izbucnesc strigătele vânzătorilor de ziare: 
„Deșteptarea! [...] Deșteptarea!” Strigătele se depărtează treptat. Se mai aude de undeva departe încă o 
dată: Deșteptarea! Voicu a rămas tot timpul nemișcat. Intră Niță, servitorul, cu un teanc de exemplare. Se 
vede bine titlul tipărit: Deșteptarea. Trece pe la fiecare masă și lasă câte un exemplar. 
NIȚĂ: Iacă și gazeta noastră. 
VOICU (mormăind, fără să ridice capul): A apărut? 
NIȚĂ: Acu o aduse băiatul de la tipografie. E caldă. (Freacă cu degetele hârtia, și pe urmă se uită la 
degetele înnegrite de cerneală.) Uite, se ia cerneala pe dește. (Duce gazeta la nas și o miroase.) Și 
miroase! Miroase de te trăsnește. [...] 
VOICU: Toate gazetele au un miros. (După o pauză de o secundă care nu e o pauză ironică, ci una de 
somnoros.) Miros de cerneală. 
                                                                                                             Mihail Sebastian, Ultima oră 
 
 
 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 

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 sau lui Tudor Arghezi. 
 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 
 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 

Cred că o carte sau o revistă de călătorii degajează nostalgii la fiecare rând. Cu gratitudine citesc Lumea turistică. 
Domnul Octav Moșescu*, un om îndrăgostit de toate orizonturile, se pricepe s-o pună admirabil la punct și 

textul bine ales este ornat cu cele mai frumoase fotografii. Priviți revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru 
începuturile în care se mențin publicațiile noastre? [...] 

Lumea este așa de frumoasă! 
În multele mele călătorii, am găsit colțuri superbe, pe care nu le cunoaște nimeni. Gândul că ele continuă să 

risipească frumusețea, în timp ce eu de la distanță nu mă mai pot bucura, mi se pare cea mai imensă tragedie. Să 
te simți legat de pământ ca un copac, ce poveste poate fi mai tristă? Te duci la locuri necunoscute, din cauza unei 
cărți care te-a obsedat și vrei să faci descoperiri tu singur. Şi te duci din nou tot acolo, căci îți faci iluzia că s-au 
integrat definitiv sufletului tău. În același timp, alții doresc să vadă colțul unde locuiești tu și pe care nu mai ești în 
stare să-l prețuiești. Mi-aduc aminte. Eram pe plaja de la Dinard. Un francez de lângă mine, când a auzit că sunt 
român, mi-a spus: 

— Ce fericit ești dumneata că poți să vezi oricând Brăila... 
— De ce Brăila? 
— Orașul lui Panait Istrati*... 
Și eu care locuiam alături de Brăila și nu bănuiam nimic! Nu de mult am fost în Egipt până la Luxor. Am găsit 

acolo oameni care mi-au întins mâna din toată inima și simt încă, emoționat, căldura lor. Cum pot renunța la ei 
pentru totdeauna, ca și cum ar fi murit? M-am plimbat pe Nil noaptea în lungul templului celebru, mi-am cufundat 
mâna în apă. Trebuie să mă mulțumesc acum numai cu Cișmigiul? Dorul de a pleca nu-l simte toată lumea cu 
aceeași intensitate? Și nu are nimeni impresia că și-a greșit meseria și că mai bine se făcea funcționar la un tren 
internațional? [...] 

Atâtea sugestii se desprind din revista Lumea turistică, încât am crezut necesar să însemn câteva pe o 
pagină...      Anton Holban, Note de călătorie 

 

*Octavian Moșescu (1894-1982) – redactorul revistei interbelice Lumea turistică, fotograf  
*Panait Istrati (1884-1935) – scriitor român, de limbă franceză şi română 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la 
textul dat: 
1. Indică sensul secvenței s-o pună admirabil la punct.  6 puncte  
2. Menționează două calități ale revistei Lumea turistică, identificate în textul dat. 6 puncte  
3. Precizează atitudinea autorului față de revista Lumea turistică, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
din text.  6 puncte  
4. Explică un motiv al vizitării unor locuri necunoscute, așa cum se desprinde din textul dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței Și nu are nimeni impresia că și-a greșit meseria și că 
mai bine se făcea funcționar la un tren internațional?.  6 puncte  
 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă oamenii pot aprecia sau 
nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul 
Note de călătorie de Anton Holban, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, 
de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment: 
 

ACTUL I 
Redacția ziarului DEȘTEPTAREA. În dreapta, planul II, o ușă de intrare. În peretele din fundal, o ușă 

cu o firmă dreptunghiulară: Direcția. În stânga, planul II, o ușă ce duce spre alte încăperi ale redacției. [...]  
 

SCENA I 
VOICU, NIȚĂ 

Dimineață de vară. Soare mult. Ferestrele deschise. Voicu, la masa din dreapta, doarme sau numai 
dormitează, cu capul culcat pe brațul drept și pălăria pe frunte. Un moment de tăcere. Se aude doar prin 
ferestrele deschise rumoarea surdă a străzii. Pe urmă izbucnesc strigătele vânzătorilor de ziare: 
„Deșteptarea! [...] Deșteptarea!” Strigătele se depărtează treptat. Se mai aude de undeva departe încă o 
dată: Deșteptarea! Voicu a rămas tot timpul nemișcat. Intră Niță, servitorul, cu un teanc de exemplare. Se 
vede bine titlul tipărit: Deșteptarea. Trece pe la fiecare masă și lasă câte un exemplar. 
NIȚĂ: Iacă și gazeta noastră. 
VOICU (mormăind, fără să ridice capul): A apărut? 
NIȚĂ: Acu o aduse băiatul de la tipografie. E caldă. (Freacă cu degetele hârtia, și pe urmă se uită la 
degetele înnegrite de cerneală.) Uite, se ia cerneala pe dește. (Duce gazeta la nas și o miroase.) Și 
miroase! Miroase de te trăsnește. [...] 
VOICU: Toate gazetele au un miros. (După o pauză de o secundă care nu e o pauză ironică, ci una de 
somnoros.) Miros de cerneală. 
                                                                                                             Mihail Sebastian, Ultima oră 
 
 
 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

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 Ion Barbu sau lui Lucian Blaga. 
 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 10 

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

• Se puncteaz ă orice formulare/modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor. 
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă zece puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la zece a 

punctajului total ob ţinut pentru lucrare. 
 

 

SUBIECTUL I (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la asigurarea mijloacelor 
materiale necesare vieţii.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct  6 puncte  
2. menționarea afecţiunii care se tratează la Băile Herculane (reumatism) – 4 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de 
punctuație – 1 punct 6 puncte  
3. precizarea a două modalități de relaxare la care autoarea şi colega ei recurg în perioada pregătirii 
pentru examenul de bacalaureat (de exemplu: plimbările, mersul la cofetărie etc.) – 2 puncte; 
justificarea răspunsului cu secvența din text („Lungile ceasuri de lucru erau întrerupte de plimbări sau 
de câte un mers la cofetărie”) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte  
4. explicarea motivului pentru care autoarea trăieşte sentimentul de regret (de exemplu: se încheie 
o etapă a vieţii etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; 
formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de 
ortografie și de punctuație – 1 punct  6 puncte  
5. prezentarea aspectului surprinzător al desfăşurării probei orale a bacalaureatului, aşa cum se 
desprinde din textul dat (de exemplu: proba orală a bacalaureatului a avut loc în curtea liceului 
etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; 
încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte  
    – respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte 
 
 

B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție  1 punct   
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate 
  2 x 2 puncte = 4 puncte  
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente 
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct  
  2 x 2 puncte = 4 puncte  
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau 
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct  3 puncte + 1 punct = 4 puncte  
‒ formularea unei concluzii pertinente   1 punct  
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial 
adecvată – 1 punct 2 puncte 
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe 
greşeli – 0 puncte)   2 puncte 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct; 
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)   1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea  1 punct  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea (10 puncte) 
 

Comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice   6 puncte  
• comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice – 6 puncte  
• comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele 

artistice – 3 puncte 
• simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct 

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli 
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)   4 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Con ţinut – 18 puncte 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales 6 puncte 

• prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte 
• prezentare ezitantă – 3 puncte  
• prezentare schematică sau superficială – 1 punct   

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate 6 puncte 
•  menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte  
• ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte; 

simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct 
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale 
basmului cult studiat, semnificative pentru construcția personajului ales  2 x 3 puncte = 6 puncte 

•  analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului –       
3 puncte; analiza fiecărui element ales, fără justificarea relevanței acestuia pentru construcția 
personajului – 2 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 

 
Redactare – 12 puncte 
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere   1 punct  
– logica înlănțuirii ideilor  1 punct  
– abilităţi de analiză şi de argumentare  3 puncte 

• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 
3 puncte 

• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial 
relevante – 2 puncte 

• schematism – 1 punct 
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, 
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)  2 puncte 
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)  2 puncte 
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea  1 punct  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 

 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
 

 

Varianta 10 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 
 

 
 

Pare ciudată importanţa, în acea vreme, a acestui examen [...]. El însemna cu adevărat recapitularea 
ultimilor patru ani de învăţământ, elaborarea mentală a unor sinteze – ca o privire din avion asupra celor 
învăţate (puteai fi interogat din materia tuturor acelor ani) – şi în acelaşi timp un fel de paşaport pentru 
continuarea drumului; calitatea acelui paşaport (inspirat din învăţământul francez) era un fel de carte de 
vizită, mai ales pentru fete, dintre care multe nu mergeau mai departe sau îşi întrerupeau studiile 
universitare ca să se mărite (căsnicia şi studiul fiind încă socotite incompatibile). În special în mediile mai 
avute, se presupunea că doar în cazuri grave ele aveau „să-şi câştige viaţa”, ceea ce oricum se putea 
face, dacă ar fi fost într-adevăr nevoie, şi cu bacalaureatul. Examenul de intrare la facultăţi era sever 
numai în cazuri precise (medicină, arhitectură); cel pe care l-am dat eu la Drept mi s-a părut o simplă 
formalitate. 

În iunie-iulie am făcut, aşadar, timp de vreo trei săptămâni, recapitulări atente împreună cu una dintre 
colege, Nasta – diminutiv de la Anastasia –, care a locuit la mine şi cu care m-am împăcat atunci de 
minune (a devenit o specialistă în chirurgie oftalmică). Lungile ceasuri de lucru erau întrerupte de plimbări 
sau de câte un mers la cofetărie – tata ne invita uneori la „Nestor”, care oferea cele mai delicioase 
îngheţate; noi le apreciam şi pe cele de la „Anghelescu”, pe Academiei. Inevitabilul sentiment de emoţie 
se amesteca în chip ciudat cu un regret profund faţă de acea poartă care se închidea peste adolescenţa 
noastră, cu imaginile ei amestecate şi condamnate la o lentă pieire. Era o vreme de vară blândă şi ultima 
probă – oralul – a avut loc, spre surprinderea noastră, în curtea liceului, sub pomii cu uriaşe coroane, la 
mese lungi acoperite cu postav verde, pe care se aduceau, spre seară, candelabre cu multe lumânări. 
Bătrâna şcoală îşi păstra, imperturbabilă, stilul. 

Probele au avut loc între 6 şi 11 iulie. Am fost mulţumită de rezultat, vanitatea mea de şcolăriţă a fost 
satisfăcută şi două zile mai târziu plecam, împreună cu părinţii mei, la Băile Herculane, unde urmau să-şi 
facă obişnuita cură, ca vechi reumatici ce erau. 

Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat. Memorii 1944-1947  
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire 
la textul dat: 
 

1. Indică sensul secvenței „să-şi câştige viaţa”.  6 puncte  
2. Menționează afecţiunea care se tratează la Băile Herculane, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte  
3. Precizează două modalități de relaxare la care autoarea şi colega ei recurg în perioada pregătirii pentru 
examenul de bacalaureat, justificându-ți răspunsul cu o secvență din textul dat. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care autoarea trăieşte sentimentul de regret înaintea examenului de 
bacalaureat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, prin ce este surprinzătoare organizarea probei orale a examenului de 
bacalaureat, aşa cum reiese din textul dat.  6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă examenele sunt 
importante sau nu, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Timpul ce ni s-a dat 
de Annie Bentoiu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 

 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 
 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidenţiind relația dintre ideea poetică și 
mijloacele artistice. 

 

Când pleci, să te-nsoţească piaza bună, 
Ca un inel sticlind în dreapta ta. 
Nu şovăi, nu te-ndoi, nu te-ntrista. 
Purcede drept şi biruie-n furtună. 
 
Când vii, păşeşte slobod, râzi şi cântă. 
Necazul tău îl uită-ntreg pe prag. 
Căci neamul trebuie să-ţi fie drag 
Şi casa ta să-ţi fie zilnic sfântă. 
 

   Tudor Arghezi, Inscripţie pe o uşe 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui 
personaj 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 prin două scene/secvenţe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult, semnificative pentru 
construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de 
caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 
 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

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  (50 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul fragment: 
 

         Odaia mea era chiar lângă intrare. Îmi adusesem patul, biblioteca și o masă de lucru. La parter se 
mai aflau enorma bibliotecă a lui Dasgupta, ocupând câteva mari încăperi, bucătăria și o sală care servea 
de sufragerie. Biroul lui Dasgupta, salonul și odăile de culcare erau la etaj. Iar sus de tot, întinzându-se 
aproape peste toată casa, era terasa, vegheată de palmieri.  
        De cum m-am instalat în Bhowanipore*, fericirea mea n-a mai cunoscut margini. Parcă de-abia 
atunci descinsesem cu adevărat în India. Totul mă încânta: zgomotele ciudate pe care le auzeam 
necontenit deasupra odăii mele, mirosurile tari și pipărate care vesteau apropierea cinei, vocile care-mi 
ajungeau de la casele vecine. Dis-de-dimineață mă urcam pe terasă pentru ceasul de gramatică sanscrită 
cu Dasgupta. Eram apoi liber toată ziua, cu excepția cursurilor de la Universitate, unde întovărășeam pe 
Profesor în mașină. Petreceam cel puțin opt-nouă ceasuri la masa de lucru, căci la sanscrită și filosofia 
indiană se adăugase acum bengaleza*. Serile, înainte de cină, plecam să mă plimb prin cartier. Primăvara 
și vara făceam lungi plimbări în mașină, cu toată familia, în jurul Calcuttei, în special către 
Chandernagore. De câte ori puteam, stam de vorbă cu Chabu*, care nu știa englezește, sau cu doamna 
Dasgupta, sau cu rudele și vecinii care veneau să vadă cum arată un european la gazdă bengaleză.  
        La început, Dasgupta își silise familia să mănânce la masă și cu tacâmuri, ca să se deprindă cu 
obiceiul european. În primele seri, doamna Dasgupta încercase chiar să pregătească un fel de supă. 
Profesorul îi spusese că supa făcea parte din cina europenilor. Curând, însă, tacâmurile au dispărut; și am 
început să mănânc, ca toți ceilalți, cu degetele. Iar când am prânzit pentru prima dată așezat pe jos, cu o 
foaie mare drept farfurie, am simțit că încep să fac parte din familie.   
                                                                                                                                   Mircea Eliade, Memorii  

*Bhowanipore – cartier al oraşului Calcutta (India) 
*bengaleza – limba bengali, vorbită în Bengal, regiune din India 
*Chabu – una dintre fiicele profesorului Dasgupta 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire 
la textul dat: 
1. Indică sensul secvenței fericirea mea n-a mai cunoscut margini.  6 puncte  
2. Menționează la ce nivel al casei familiei Dasgupta se află camera autorului. 6 puncte  
3. Precizează faptul care îi creează autorului impresia că a ajuns cu adevărat în India, justificându-ți 
răspunsul cu o secvență din text.   6 puncte  
4. Explică un motiv pentru care autorul simte că face parte din familia bengaleză, așa cum se desprinde 
din ultimul paragraf al textului dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă rutina zilnică a autorului, așa cum se desprinde din textul dat.   
  6 puncte  
 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă înţelegerea unui mediu 
cultural este sau nu facilitată de contactul direct cu acesta, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 
extras din volumul Memorii de Mircea Eliade, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în următorul fragment: 
 

ACTUL III 
SCENA a VIII-a 
Corina, Ştefan 

 

Rămaşi singuri, se privesc îndelung unul pe celălalt. Într-un sfârşit, Corina se apropie de el. Îi 
vorbeşte foarte simplu, s-ar spune fără emoţii. 

 

CORINA: Ştefan... eu plec. 
ŞTEFAN: Sigur că pleci. Plecăm cu toţi. Azi e duminică, joi e întâi, miercuri seara plecăm. 
CORINA: Nu miercuri. Astăzi. 
ŞTEFAN (îngrijorat): S-a întâmplat ceva? 
CORINA: Nu. Nimic. Plec. 
ŞTEFAN (o priveşte un moment tăcând. Pe urmă surâde şi-i dă o uşoară palmă peste obraz, ca unui 
copil): Dragă Corina, ai nimerit-o rău. Sunt într-o zi în care nu am niciun chef de glume. (Se depărtează de 
ea, merge spre măsuţa de nuiele [...].) 
CORINA [...]: Ascultă, Ştefan. Tu înţelegi foarte bine, când vrei. (Vorbeşte rar.) Eu trebuie să plec. Astăzi. 
Acum. (Scurt, întorcându-şi capul.) Nu mai pot rămâne. 
ŞTEFAN: Corina!... (O apucă de mâini.) Uită-te la mine. Ce palidă eşti azi. Ce obosită pari. Iartă-mă. Sunt 
un monstru. Un monstru de indiferenţă. Ar fi trebuit să văd singur. Înaintea ta. Sigur, ai dreptate. Nu mai 
poţi rămâne aici. Dar înţeleg... E prea pustiu, prea multă tăcere, prea multă singurătate. Eu rabd foarte 
bine. Sunt obişnuit. Sunt antrenat. Dar tu... 

                                                                                                            Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa 
 
 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 

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 George Bacovia sau lui Lucian Blaga. 
 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 
 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

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  (50 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul fragment: 
 

 Odaia mea era chiar lângă intrare. Îmi adusesem patul, biblioteca și o masă de lucru. La parter se 
mai aflau enorma bibliotecă a lui Dasgupta, ocupând câteva mari încăperi, bucătăria și o sală care servea 
de sufragerie. Biroul lui Dasgupta, salonul și odăile de culcare erau la etaj. Iar sus de tot, întinzându-se 
aproape peste toată casa, era terasa, vegheată de palmieri.  
        De cum m-am instalat în Bhowanipore*, fericirea mea n-a mai cunoscut margini. Parcă de-abia 
atunci descinsesem cu adevărat în India. Totul mă încânta: zgomotele ciudate pe care le auzeam 
necontenit deasupra odăii mele, mirosurile tari și pipărate care vesteau apropierea cinei, vocile care-mi 
ajungeau de la casele vecine. Dis-de-dimineață mă urcam pe terasă pentru ceasul de gramatică sanscrită 
cu Dasgupta. Eram apoi liber toată ziua, cu excepția cursurilor de la Universitate, unde întovărășeam pe 
Profesor în mașină. Petreceam cel puțin opt-nouă ceasuri la masa de lucru, căci la sanscrită și filosofia 
indiană se adăugase acum bengaleza*. Serile, înainte de cină, plecam să mă plimb prin cartier. Primăvara 
și vara făceam lungi plimbări în mașină, cu toată familia, în jurul Calcuttei, în special către 
Chandernagore. De câte ori puteam, stam de vorbă cu Chabu*, care nu știa englezește, sau cu doamna 
Dasgupta, sau cu rudele și vecinii care veneau să vadă cum arată un european la gazdă bengaleză.  
        La început, Dasgupta își silise familia să mănânce la masă și cu tacâmuri, ca să se deprindă cu 
obiceiul european. În primele seri, doamna Dasgupta încercase chiar să pregătească un fel de supă. 
Profesorul îi spusese că supa făcea parte din cina europenilor. Curând, însă, tacâmurile au dispărut; și am 
început să mănânc, ca toți ceilalți, cu degetele. Iar când am prânzit pentru prima dată așezat pe jos, cu o 
foaie mare drept farfurie, am simțit că încep să fac parte din familie.   
                                                                                                                                   Mircea Eliade, Memorii  

*Bhowanipore – cartier al oraşului Calcutta (India) 
*bengaleza – limba bengali, vorbită în Bengal, regiune din India 
*Chabu – una dintre fiicele profesorului Dasgupta 
 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire 
la textul dat: 
1. Indică sensul secvenței fericirea mea n-a mai cunoscut margini.  6 puncte  
2. Menționează la ce nivel al casei familiei Dasgupta se află camera autorului. 6 puncte  
3. Precizează faptul care îi creează autorului impresia că a ajuns cu adevărat în India, justificându-ți 
răspunsul cu o secvență din text.   6 puncte  
4. Explică un motiv pentru care autorul simte că face parte din familia bengaleză, așa cum se desprinde 
din ultimul paragraf al textului dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă rutina zilnică a autorului, așa cum se desprinde din textul dat.   
  6 puncte  
 
 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă înţelegerea unui mediu 
cultural este sau nu facilitată de contactul direct cu acesta, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 
extras din volumul Memorii de Mircea Eliade, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în următorul fragment: 
 

ACTUL III 
SCENA a VIII-a 
Corina, Ştefan 

 

Rămaşi singuri, se privesc îndelung unul pe celălalt. Într-un sfârşit, Corina se apropie de el. Îi 
vorbeşte foarte simplu, s-ar spune fără emoţii. 

 

CORINA: Ştefan... eu plec. 
ŞTEFAN: Sigur că pleci. Plecăm cu toţi. Azi e duminică, joi e întâi, miercuri seara plecăm. 
CORINA: Nu miercuri. Astăzi. 
ŞTEFAN (îngrijorat): S-a întâmplat ceva? 
CORINA: Nu. Nimic. Plec. 
ŞTEFAN (o priveşte un moment tăcând. Pe urmă surâde şi-i dă o uşoară palmă peste obraz, ca unui 
copil): Dragă Corina, ai nimerit-o rău. Sunt într-o zi în care nu am niciun chef de glume. (Se depărtează de 
ea, merge spre măsuţa de nuiele [...].) 
CORINA [...]: Ascultă, Ştefan. Tu înţelegi foarte bine, când vrei. (Vorbeşte rar.) Eu trebuie să plec. Astăzi. 
Acum. (Scurt, întorcându-şi capul.) Nu mai pot rămâne. 
ŞTEFAN: Corina!... (O apucă de mâini.) Uită-te la mine. Ce palidă eşti azi. Ce obosită pari. Iartă-mă. Sunt 
un monstru. Un monstru de indiferenţă. Ar fi trebuit să văd singur. Înaintea ta. Sigur, ai dreptate. Nu mai 
poţi rămâne aici. Dar înţeleg... E prea pustiu, prea multă tăcere, prea multă singurătate. Eu rabd foarte 
bine. Sunt obişnuit. Sunt antrenat. Dar tu... 

                                                                                                            Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa 
 
 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 
 

 
 

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 Tudor Arghezi sau lui Nichita Stănescu. 
 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 
 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 6 

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

• Se puncteaz ă orice formulare/modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor. 
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă zece puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la zece a 

punctajului total ob ţinut pentru lucrare. 
 

 

SUBIECTUL I (50 de puncte) 
A. (30 de puncte) 
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența indică intenţia de a deveni scriitor.) 
– 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct  6 puncte  
2. menționarea vârstei maturităţii expresive (35 – 40 de ani) – 4 puncte; formularea răspunsului 
în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
– 1 punct 6 puncte  
3. precizarea a două domenii culturale în care activează Camil Petrescu (de exemplu: literatură, 
filosofie etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvenţă din text (de exemplu: poet mai 
întâi, dramaturg, romancier şi critic apoi, filosof în cele din urmă etc.) – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și 
de punctuație – 1 punct   6 puncte  
4. explicarea motivului pentru care P. P. Negulescu îşi manifestă deziluzia faţă de hotărârea fostului 
său student (de exemplu: îl consideră înzestrat pentru filosofie; se îndoiește de reușita unei cariere 
literare etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea 
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de 
punctuație – 1 punct  6 puncte  
5. prezentarea unei trăsături a lui Camil Petrescu, aşa cum reiese din ultimul paragraf (de exemplu: 
vanitate, orgoliu, cunoaştere de sine, luciditate etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; 
abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte  
    – respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte 
 

B. (20 de puncte) 
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție  1 punct   
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate 
  2 x 2 puncte = 4 puncte  
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente 
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct  
  2 x 2 puncte = 4 puncte  
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau 
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct  3 puncte + 1 punct = 4 puncte  
‒ formularea unei concluzii pertinente   1 punct  
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial 
adecvată – 1 punct  2 puncte 
‒ respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe 
greşeli – 0 puncte)   2 puncte 
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli de ortografie/de punctuaţie – 1 punct; 
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)   1 punct 
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea  1 punct  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea (10 puncte) 
 

Prezentarea rolului notațiilor autorului în fragmentul dat  6 puncte  
• prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte 
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte 
• simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct   

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0 – 1 greşeli 
ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0 – 1 greşeli de 
punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)  4 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Con ţinut – 18 puncte 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentului 
cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, ale 
curentului cultural/literar sau ale orientării tematice precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea 
celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte 
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat: 

• precizarea temei textului narativ studiat – 2 puncte  
• comentarea oricăror două secvențe relevante pentru tema textului – 2 x 2 puncte = 4 puncte 
(comentare clară şi nuanţată a unei secvenţe – 2 puncte; tendința de rezumare – 1 punct) 
  6 puncte  

– câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj 
semnificative pentru textul narativ studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte 

•  analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul narativ studiat – 3 puncte; 
analiza fiecărui element ales, cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordarea 
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 
 

Redactare – 12 puncte 
– existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere   1 punct  
– logica înlănțuirii ideilor  1 punct  
– abilităţi de analiză şi de argumentare  3 puncte 

• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 
3 puncte 

• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial 
relevante – 2 puncte 

• schematism – 1 punct 
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, 
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)  2 puncte 
− ortografia (0 – 1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)  2 puncte 
− punctuaţia (0 – 1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte 
− așezarea în pagină, lizibilitatea  1 punct  
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2018 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
 

 

Varianta 6 
 

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  (50 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul fragment: 
 

― Aţi străbătut, de la debut şi până astăzi, o prea interesantă traiectorie intelectuală: poet mai întâi, 
dramaturg, romancier şi critic apoi, filosof în cele din urmă. Ce ne puteţi spune despre această 
miraculoasă activitate? 

― Să vă povestesc o întâmplare, o amintire [...]. Când am terminat universitatea, profesorul                
P. P. Negulescu m-a întrebat dacă nu am de gând să urmez o carieră în filosofie, şi atunci i-am răspuns 
că, deocamdată, nu. A fost foarte deziluzionat. M-a întrebat ce poate să mă facă să renunţ la această 
carieră în filosofie şi atunci i-am răspuns că renunţ numai pentru moment la filosofie, pentru că am de 
gând să fac literatură. A ridicat din umeri nedumerit şi mi-a spus: „Cred că faci o mare greşeală, pentru că 
dumneata eşti un spirit filosofic şi nu ştiu ce ai să faci în literatură”. I-am răspuns liniştit: „Eu am un anume 
plan de realizare a operei mele, începând de acum şi până la încheiere, iar planul acesta cuprinde cam 
următoarele etape: voi scrie până la 25 de ani versuri, pentru că este vremea iluziilor şi a versurilor; voi 
scrie între 25 – 35 de ani teatru, pentru că teatrul cere şi o oarecare experienţă şi o anumită vibraţie 
nervoasă; voi scrie între 35 – 40 de ani romane, pentru că romanele cer o mai bogată experienţă a vieţii şi 
o anume maturitate expresivă. Şi abia la 40 de ani mă voi întoarce la filosofie, căci e mai cuminte să faci 
poezie la 20 şi filosofie la 40, decât filosofie la 20 şi poezie la 40 de ani, aşa încât vă dau întâlnire peste 
20 de ani”. Profesorul, care mă iubea foarte mult, mi-a spus să fac cum cred eu că este mai bine. După 
cum ştiţi, într-adevăr am scris versuri până la 25 de ani, teatru până la 35, romane până la 40 de ani. 

Peste două decenii, m-am dus la profesorul meu, P. P. Negulescu, şi i-am spus că vreau să-mi dau 
doctoratul în filosofie. „Domnule Camil Petrescu, nu înţeleg de ce te întorci la filosofie, acum când ai făcut 
o carieră excepţională în literatură? Este păcat să nu o continui.” I-am răspuns liniştit: „Toată cariera mea 
literară nu a fost decât o trecere în vederea lucrărilor filosofice. În niciun caz, nu mă mai văd făcând 
versuri la 40 de ani, de vreme ce nu am făcut filosofie la 20”. Iată, deci, că debutul, ca miracolul despre 
care mă întrebaţi, nu era decât o dată iniţială a unui tot ce trebuia să se realizeze după structura proprie. 
De aceea, se poate spune că, într-o anumită măsură, nici nu am evoluat, căci am fost întreg în mine 
însumi, aşa cum orice plantă este în germen, cu tot soiul desfăşurării ulterioare. 

 
 

Camil Petrescu, „Voi scrie până la 25 de ani versuri...”, interviu publicat în Vremea, anul XV, nr. 686, 
14 februarie 1943 (reprodus în Interviuri literare, 1972) 

 
 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire 
la textul dat: 
1. Indică sensul secvenței am de gând să fac literatură.  6 puncte  
2. Menționează care este vârsta maturităţii expresive, în viziunea lui Camil Petrescu. 6 puncte  
3. Precizează două domenii culturale în care activează Camil  Petrescu, justificându-ți răspunsul cu o 
secvență din textul dat. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care P. P. Negulescu își manifestă deziluzia față de hotărârea fostului său 
student, valorificând textul dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Camil Petrescu, aşa cum reiese din ultimul paragraf. 
   6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă planificarea traseului 
profesional este sau nu o garanţie a succesului, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din 
interviul luat lui Camil Petrescu, „Voi scrie până la 25 de ani versuri...”, cât și la experiența personală sau 
culturală. 20 de puncte  
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, textul trebuie s ă aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 
 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în următorul fragment:   
 

ACTUL I 
Scena 1 

ANIŞOARA, OLIMPIU 
 

Tablou provincial. Sub lumina lămpii de plafon [...], Anişoara lucrează cuminte. Olimpiu se plimbă cu 
paşi mari, cu mâinile la spate, împreunate strategic sub pulpanele redingotei. E preocupat, aproape crunt. 
Trec câteva clipe în linişte. Nu se aude decât bătaia regulată a ceasornicului cu cuc [...]. 
 

OLIMPIU: Poftim! Nouă ceasuri trecute! (Anişoarei:) Dacă până la nouă şi un sfert nu vine, eu îi încui uşa. 
Să doarmă unde o şti. (Un timp.) La mine nu e hotel.  
ANIŞOARA: Nu te mai supăra atâta, unchiule. Ai uitat că doctorul ţi-a spus că n-ai voie să te superi seara? 
OLIMPIU: Eu mă supăr când se prezintă ocaziunea, nu când vrea doctorul, chit că pentru asta trebuie să iau 
o linguriţă de iod mai mult. (Face câţiva paşi.) Şi, mă rog dumitale, unde ar putea fi dusă? Nu cunoaşte pe 
nimeni în tot târgul nostru [...]. 

Tudor Muşatescu, Sosesc deseară 
 
 

Notă 
Pentru con ținut , vei primi 6 puncte, iar pentru redactare , vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, r ăspunsul trebuie s ă aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, 
aparținând lui Ioan Slavici. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ 
studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele 
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 
 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 


