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Examenul de bacalaureat na ţional 2020 
 

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: 
 

    Miercuri, 1 ianuarie 1941 
        Am pierdut obișnuința de a ține un jurnal și acum îmi vine greu să-l reiau. Din iunie, de la căderea Parisului, 
de când am renunțat să mai scriu (mi-era silă și mai ales aveam un îngrozitor sentiment de inutilitate…), am mai 
încercat o singură dată, pe la sfârșitul lui octombrie să reîncep, dar n-am avut destulă stăruință.  
        Trebuie oarecare energie, anumită încăpățânare pentru a ține un jurnal – cel puțin la început, până te 
deprinzi, până găsești tonul just. În definitiv, este ceva artificios* în însuși faptul de a ține un jurnal intim. 
Nicăieri scrisul nu mi se pare mai fals. Îi lipsește scuza de a fi un mijloc de comunicare, îi lipsește necesitatea 
imediată. (Îmi aduc aminte că, la Paris, cu Poldy, niciodată când eram singuri nu vorbeam franțuzește, deși am 
fi vrut s-o facem pentru exercițiu. Dar ni se părea nefiresc, pretențios. Ca să vorbim franțuzește în libertate, 
aveam nevoie să fim constrânși de prezența cuiva care nu știa altă limbă). E ceva din aceeași jenă în 
dificultatea mea de a scrie „pentru mine”. Scrisul, dacă nu mă ajută să comunic cu cineva (printr-o scrisoare 
sau printr-un articol sau printr-o carte), începe să mi se pară, cel puțin la început, un lucru absurd, lipsit de 
intimitate.  
        Totuși am regretat de atâtea ori că n-am avut destulă vitejie ca să continui jurnalul meu în ultima jumătate 
de an. Trebuia să privesc cu ochii deschiși tot ce s-a întâmplat de atunci. Mă gândesc acum la lunile mele de 
„zonă”* și parcă nu regăsesc atmosfera lor de teroare. Îmi spun că eram atunci aproape de moarte [...] – dar 
toate astea sunt acum șterse, indiferente, aproape de neînțeles. Noaptea mobilizării, plecarea din cazarmă, 
drumul, ireal parcă, spre Oltenița, sosirea în zori, pe ploaie, la Valea lui Soare, cele patru săptămâni de acolo, 
scenele repetate cu Niculescu, cu Căpșuneanu, scurta permisie de la București, la începutul lui august (cu 
sentimentul violent că „zona” și „cealaltă viață” sunt două lucruri absolut diferite, ca și cum ar fi pe două planete 
străine)… […] 
        An tragic, an de coșmar, an plin de spaime, de mizerii, de nenorociri – și totuși l-am terminat astă-noapte 
fără deznădejde. Cu oroare, dar fără deznădejde. Mai sper încă, mai cred încă. În iunie, când a căzut Parisul, 
totul mi se părea terminat, pierdut, definitiv pierdut. Astăzi viața îmi pare într-un îndepărtat viitor posibilă. Este și 
atâta foarte mult.   

 Mihail Sebastian, Jurnal 1935 – 1944   
 
 

*artificios – artificial  
*zonă – termen folosit în jurnalul lui Mihail Sebastian referitor la graniţă; spaţiu de manevre militare 
 
 
 

 

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 din text al secvenței cu ochii deschişi.  6 puncte  
2. Menționează anul în care a fost ocupat Parisul, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte  
3. Precizează un scop al scrisului, din perspectiva autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
semnificativă din textul dat. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care autorul nu a scris în jurnal în ultima jumătate de an. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, părerea autorului despre comunicarea într-o limbă străină, 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 starea sufletească a oamenilor 
este sau nu influenţată de evenimentele sociale sau istorice, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras 
din volumul Jurnal 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, 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 textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidenţiind relația dintre ideea poetică și 
mijloacele artistice. 

Trec vremile... ca niște ape 
Și fața lumilor o spală... 
Se luptă sufletul să scape 
Din furtunoasa-nvălmășală 
Și din șivoaiele de apă. 
 
Ca-n încleștarea agoniei 
S-afundă iar și iar se suie. 
Izbește-n porțile veciei, 
Dar taina nimeni nu-i să-i spuie, 
Și iar s-afundă... și se suie! 

 

Vasile Voiculescu, Trec vremile 
 

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 particularități ale unui text narativ 
studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui G. Călinescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidențierea 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 episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ 
studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale 
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 2020 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 

    Treizeci și opt de ani s-au scurs de atunci. 
 Printre profesorii mai vârstnici de la liceul de băieți din Timișoara, apăruse un magistru* tânăr, înzestrat cu 
vioiciune contagioasă, exaltând un optimism șocant, niciodată adumbrit de încruntare. Din ochii lui scânteietori 
răzbătea o căldură care ne cucerea, ne umplea de o nestăpânită nerăbdare, în așteptarea orelor când trebuia 
să pătrundă în clasă. 
 Venise de undeva din străinătate, din îndepărtatul Paris sau de pe meleagurile însorite ale Italiei, și 
hotărâse să poposească în provinciala Timișoară, de pe atunci, în ținuta modestă a unui profesor suplinitor, 
eclipsându-i pe unii colegi ai săi din corpul didactic al școlii cu ceea ce era el însuși, cu ceea ce purta sub 
fruntea înaltă. Locuia anonim într-o casă de margine și nimeni nu-și amintea să-l fi văzut altundeva decât 
trecând grăbit pe stradă sau venind la orele de curs, îmbrăcat în același costum bleumarin de un croi ales, dar 
fără ostentație și purtând o bască de modă franțuzească, argument vestimentar care pe atunci nu era încă un 
lucru banal. Omul era G. Călinescu... 
 Ne preda limba română sau, pentru cei câțiva care ne înscriseserăm facultativ, și limba italiană. Când 
profesorul de istorie, uneori suferind, lipsea, nu pregeta să-l înlocuiască și atunci venea în clasă spre bucuria 
noastră, cu câteva notițe în mână și cu o întreagă enciclopedie în memorie, oferindu-ne-o darnic, cu verbul său 
rar și cald. 
 Eram patruzeci de elevi în clasa a șasea a liceului și sunt încă astăzi destui în viață ca să-și mai aducă 
aminte de figura lui. […] 
 G. Călinescu a stat puțin la Timișoara. A părăsit-o plecând spre un destin prodigios* de muncă, de creație, 
de profesorat. […] Cu puțin timp înainte de a se stinge, zeci de mii de oameni l-au revăzut, prin mijlocirea unei 
emisiuni televizate, când, în locuința lui din București, asaltat de o maladie grea, mai găsea destulă energie să 
arate unui grup de actori care-l vizitau cum se execută pașii de menuet și cum se citește o operă de 
dramaturgie modernă. Micul ecran ne înfățișa tragic o figură devastată de boală, cu părul vâlvoi, așa cum îl 
purta și pe atuncea, dar de astă dată albit; cu niște ochi însă și un verb din care atotputernicia vieții și a unei 
tinereți neînvinse țâșnea impetuos, icoană a dimensiunilor unei personalități pline de vitalitate și încredere, 
cuceritoare și debordante în fața căreia moartea nu însemna nimic. 
 Așa mi-a rămas în amintire G. Călinescu: o figură rară a unei eterne tinereți, capabilă să se transmită prin 
ea însăși și altora. 

 Mircea Bandu, Amintiri despre G. Călinescu   
 

*magistru – (livresc) profesor 
*prodigios – ieșit din comun, uluitor, extraordinar 
 
 

 

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 din text al secvenței s-au scurs.  6 puncte  
2. Menționează un aspect vestimentar prin care se distingea G. Călinescu, utilizând informaţiile din textul 
dat. 6 puncte  
3. Precizează starea de spirit a elevilor atunci când G. Călinescu îl înlocuia pe profesorul de istorie, justificându-ți 
răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte  
4. Explică un motiv pentru care profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul de viață al lui G. Călinescu, în perioada în care acesta locuiește în 
Timișoara, așa 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 mass-media contribuie 
sau nu la crearea imaginii publice a unei persoane, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras 
din volumul Amintiri despre G. Călinescu de Mircea Bandu, 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) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 

 

Bufnind pe nări, țâșnind fuioare lungi de aburi, trenul se opri înaintea peronului. Câteva clipe nu se mai 
putu vedea decât o mare învălmășeală de oameni și de geamantane. Spre norocul lui, Vasile Murășanu 
ajunse într-un vagon în care erau tot străini. Un loc mai era liber, dar Vasile nu intră, ci rămase pe coridorul 
vagonului. O clipă se gândi să se coboare, să cerceteze unde este vreun coleg de-al lui, dar nu se putu hotărî, 
de teama să nu scape trenul. [...] 

Nici nu avu vreme să se gândească mult, se auzi un fluierat prelung, și trenul porni. Vasile Murășanu 
avu o tresărire de adâncă bucurie, de plăcere: mergea acasă! Era trecut de douăzeci și trei de ani, adeseori 
în ceasurile de studiu își făcuse planuri serioase, bărbătești, – credea el, – asupra viitorului, și, totuși, 
bucuria ce-o simți acum era copilărească, dulce, ușoară, ca o alintare. Gara, casele din oraș, stâlpii de 
telegraf zburau în urma lui, și el simțea, ușor, deliciul apropierii de casa părintească. Căci în clipa dintâi el nu 
se gândea decât la ai lui, la părinți, la cele două surori mari, la frățiorul mai mic, la casa, la curtea, la grădina 
lor. Și la gândul că le va revedea în curând, o căldură, o moleșire plăcută i se răspândeau în tot trupul, ca și 
când ar fi fost iarăși băiat de șase ani și ar fi adormit în mângâierile mamei, care și-ar fi purtat domol 
degetele prin părul lui. 

Ion Agârbiceanu, Arhanghelii 
 

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 unei comedii studiate. 
 

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; 
– comentarea a două scene relevante pentru tema comediei studiate; 
– analiza a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru comedia studiată (de 
exemplu: acțiune, personaj, notațiile autorului, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă 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 2020 
 

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: 
 

Dar paserile cele mai curioase și mai caracteristice ale regiunii ce ne ocupă sunt pinguinii. Aceste 
paseri au pierdut principala însușire a paserilor, căci aripele lor sunt transformate în vâsle ce pot servi la 
înot și nu pot servi la zbor. Două specii mai ales își împart domnia acestor țări [...]. Pinguinul antarctic, o 
pasăre ca la 60 de centimetri înălțime, face un mic cuib de pietricele la care clocește două ouă; la fiecare 
familie, tatăl și mama veghează cu îngrijire pe cei doi copii ai lor și duc crunt război și mare sfădălie* cu 
familiile vecine. E vorba ca fiecare să-și apere locușorul ocupat pentru stabilirea gospodăriei și acest 
lucru, ca în familiile omenești, nu se execută fără larmă. Pinguinul papuan, mai isteț, pune în practică 
principiul asociațiunei, căci toți copiii unui oraș sunt strânși la un loc într-un soi de pension și sunt 
supravegheați de câțiva adulți ce joacă rolul guvernantelor. Din timp în timp, aceste guvernante se 
schimbă, pe când alți adulți se ocupă cu hrana copiilor. 

Și foci am găsit în strâmtoarea lui De Gerlache și, mai ales, o specie numită foca lui Weddell. Un 
punct asupra căruia se atrăsese atenția noastră era prezența balenelor france, a acelor animale ce se 
vânează cu atâta destoinicie în mările Nordului; dar n-am văzut balene de acest soi. Alți cetacei* erau 
foarte numeroși și reprezentați prin două specii, mai ales megaptere*, de 14 ori 15 metri lungime, și 
balenoptere, de peste 20 de metri. 

La 12 februarie am părăsit strâmtoarea De Gerlache și ne-am îndreptat spre sud. Am văzut Țara lui Graham, 
dar nu ne-am putut apropia de ea din cauza ghețurilor. La 16 februarie, un pământ muntos și întins apăru înspre sud; 
era, fără îndoială, Țara lui Alexandru I, dar încercările noastre de a aborda pe ea au fost zadarnice. Lanuri întinse de 
gheață se înșirau unul lângă altul așa de strânse, încât nu era chip de pătruns printre ele; ba chiar încercările noastre 
au avut ca urmare ca „Belgica” să fie prinsă timp de două zile, fără a putea face vreo mișcare. Ieșiți în sfârșit în marea 
liberă din nou, ne-am îndreptat spre sud, ocolind câmpiile de gheață. 

La 28 februarie, o cumplită furtună de nord desfăcu puțin sloii banchizei; căi și lacuri de apă liberă 
se arătară în lanul înghețat. Împinsă cu o forță teribilă, „Belgica” porni spre sud, lunecând cu repezime pe 
căile deschise, făcându-și drum cu forța unde sloii erau prinși și astfel am înaintat aproape 100 de mile în 
interiorul banchizei. Dar a doua zi furtuna se potoli, încetul cu încetul câmpiile de gheață se apropiară, apa 
liberă dispăru și atunci furăm prinși pentru 13 luni în ghețurile australe. 

                                                                 Emil Racoviță, Expedițiunea antarctică belgiană 
 

*sfădălie – (regionalism) discuție aprinsă, ceartă 
*cetaceu – ordin de mamifere acvative care cuprinde cele mai mari animale actuale, cu corpul de forma unui peşte şi 
cu membrele anterioare transformate în lopeţi; animal care face parte din acest ordin 
*megapter – mamifer de mari dimensiuni 
 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enun țuri, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe, cu privire 
la textul dat . 
1. Indică sensul din text al secvenței pune în practică.  6 puncte  
2. Menționează o consecință a adaptării pinguinilor la mediu, așa cum reiese din textul dat.  6 puncte  
3. Precizează tipul de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa, în 
ciuda așteptărilor, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text.   6 puncte  
4. Explică motivul pentru care „Belgica” nu poate acosta la țărmul Țării lui Alexandru I.  6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, asemănările dintre comunitățile de pinguini și cele umane, așa cum 
rezultă din textul dat.   6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă omul poate sau nu să înfrunte 
fenomenele naturii, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Expedițiunea antarctică belgiană 
de Emil Racoviţă, 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) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos. 
 

TABLOUL VII 
Același decor. 

Spre seară. 
Afară-i vreme rea. 

SCENA 1 
PAMFIL, BRANĂ 

(Pamfil, la birou, își adună hârtiile și dosarele, le pune în sertar, se pregătește de plecare. Gata de 
plecare, cu pardesiu, cu fular și galoși, este și Brană, care stă în picioare lângă birou, cu pălăria în mână, 
are o atitudine de subaltern, în așteptarea ordinelor.) 
PAMFIL: Să fim înțelepți: orice șovăială ne dă peste cap! Nu știm dacă putem porunci istoriei, dar 
împrejurărilor, în orice caz, le putem da pinteni. Știi bine cu ce scop am adus lucrurile până aici. Pentru 
izbânda pe care o s-o avem acum, muncim și ne zbatem de atât amar de vreme. (Brană se uită drept la 
Pamfil, dar pare furat de alte gânduri, îl privește așa numai ca să-i dea iluzia că-l ascultă.) Brană, cu tine 
vorbesc. 
BRANĂ (a tresărit): Da, cu mine... 

G. M. Zamfirescu, Schimbarea la față 
 

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 unei nuvele studiate. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru nuvela studiată 
(de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale 
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 2019 
 

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:   

 Eu trebuia să ţin a cincea prelegere. Până atunci nu vorbisem încă în public şi era să fie foarte greu, căci 
tradiţia mai cerea un lucru: ca oratorul să nu se servească de niciun fel de note, tradiţie maioresciană. 
Conferenţiarul, după o asemenea concepţie, era o fiinţă mai presus de toţi ceilalţi muritori; după cum am spus, el 
trebuia să apară brusc ca ieşit din pământ înaintea publicului, ca un fel de Mefistofel. Era îmbrăcat în mare gală, 
în deosebire de asistenţi, el n-avea note, prin urmare, senin, stăpân pe dânsul şi pe subiect, plutind în regiuni 
ştiinţifice înalte, el trebuia să lase să curgă cuvintele din gură fără niciun efort şi, odată cu vorbele, valuri de 
ştiinţă, de învăţătură şi de mărime! [...] 
 Acest lucru aducea drept consecvenţă obligaţia pentru orator ca să ştie prelegerea pe de rost. [...] 
 Mai putea fi un mijloc de preparare, şi anume: a-ţi prepara conferinţa pe despărţituri mari şi a avea materii 
de vorbit pentru cel puţin un ceas jumătate. Dacă din întâmplare memoria te trăda asupra unei părţi, nu făcea 
nimic, o săreai pur şi simplu şi treceai la o alta de care-ţi aduceai aminte; conferinţa se cam simţea ca legătură, 
dar scăpai de ruşine. 
 În acest mod mi-am preparat conferinţa mea, dar şi aici era o dificultate. După dogmă conferenţiarul trebuia 
să înceapă just la două ore şi să isprăvească just la trei ore fără cinci minute; cele cinci minute erau de toleranţă. 
Un orator care ar fi sfârşit la trei şi cinci era descalificat. Şi să se noteze că oratorul n-avea voie să scoată 
ceasornicul ca să se uite la oră, nici să pună ceasornicul pe masă. Când oratorul învăţa conferinţa pe de rost, era 
uşor ca să se conformeze dogmei, căci el o prepara acasă cu ochii pe ceasornic. Şi probabil că de aici a provenit 
fixitatea timpului conferinţei. 
 Dar când oratorul intra în dezvoltări conform unei schiţe generale? Cum putea el să nu treacă peste o oră 
sau să ţie până la trei fără cinci? Iată dificultatea. Această dificultate o înlătură domnul Negruzzi şi iată cum. 
 În vinerea care preceda prelegerea, el se adresa viitorului conferenţiar în următorii termeni: 
 — Ascultă, să ştii că am să stau în picioare drept în faţa dumitale; dumneata, din când în când, să te uiţi la 
mine, mai ales înspre sfârşitul conferinţei şi când vei vedea că eu mişc din picior şi tuşesc încet, să ştii că trebuie 
să închei. [...] 
 Mai era o tradiţie, aceasta o mărturisesc, detestabilă. Oratorul nu avea dreptul să aibă paharul de apă pe 
masă. Această tradiţie pleca din aceeaşi idee că [...] este un om aproape supranatural, el vorbeşte fără efort, el 
nu oboseşte, glasul lui nu slăbeşte, gâtlejul nu i se usucă ca la ceilalţi muritori. Şi atunci se întâmpla un lucru: ca 
pe la sfârşit glasul să trădeze pe orator, cum mi s-a întâmplat şi mie la întâia prelegere. 
 

 George Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi  
 

 

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 din text al secvenței scăpai de ruşine.  6 puncte  
2. Menționează un aspect al vestimentației conferențiarului, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte  
3. Precizează numele persoanei care a impus tradiţia ca oratorul să nu se folosească de niciun fel de 
însemnări, justificându-ți răspunsul cu o secvență din textul dat. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care Iacob Negruzzi intenţionează să se aşeze în faţa oratorului. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o modalitate prin care un orator îşi putea pregăti prelegerea, valorificând 
textul dat. 6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este necesară sau nu o 
pregătire riguroasă în vederea susținerii unui discurs, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 
extras din volumul Amintiri de la Junimea din Iaşi de George Panu, 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) 
 
 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.   
 

Costi îşi trase scaunul lângă geamuri. Auzi subt el glasuri, însă nu vedea pe nimeni. 
„Trebuie să fie tante Mathilde...”, se gândi el vesel. „Cu cine vorbeşte?” Glasul ei grav e întovărăşit 

de ciripiri subţirele. Fără îndoială sunt domnişoarele lui Nacovici, care s-au întors de la Iaşi, în vacanţa de 
Paşti. Spun întâmplări nostime de la şcoală. Câteodată îşi coboară glasurile, ca să nu-i supere somnul lui. 
Dar el nu doarme. 

 Feri într-o parte ceaşca şi se plecă pe fereastră, zâmbind. Acuma le vedea. Stăteau pe scaune de 
trestie, în faţa duduii Matilda. Aveau pe masă, între ele, cafeaua cu lapte. Laurenţia privea într-o parte, c-un 
aer de mâhnire. Tristă i se păru şi Răţuşca, totuşi muşca cu dinţii ei albi dintr-o felie de cozonac. 

— Spune, draga mea, ce s-a întâmplat? întreba duduia Matilda. 
Costi se retrase binişor la locul lui şi întinse urechea. 
— Nu vrea să spuie; i-i ruşine, zise Răţuşca. 
— Ba am să spun, tresări Laurenţia. 
 

Mihail Sadoveanu, Venea o moară pe Siret 
 

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 2019 
 

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: 
 
 

M-am născut la Bucureşti, dar chiar în acel an tata a fost mutat cu garnizoana la Râmnicu Sărat, şi 
cele dintâi amintiri se leagă de acest oraş. O casă mare, cu multe încăperi, şi salcâmi în dreptul ferestrelor. În 
fund, curtea şi apoi grădina, care mi se părea uriaşă, înecată sub pruni, caişi şi gutui. Cea mai veche amintire 
(cred că aveam mai puţin de trei ani): în grădină, cu fratele meu şi un câine mare, alb, Picu. Ne rostogoleam 
toţi trei în iarbă. Alături, pe un scăunaş, mama, stând de vorbă cu o vecină. […] 
 Dar mai cu seamă îmi amintesc de o după-amiază de vară, când toată casa dormea. Am ieşit din odaia 
noastră, a fratelui meu şi a mea, şi, de-a buşilea, ca să nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon. Aproape că 
nu-l cunoşteam, căci nu ni se îngăduia să intrăm decât la zile mari sau când aveam musafiri. Cred, de altfel, că în 
restul timpului uşa era încuiată cu cheia. Dar, de data aceasta, am găsit-o descuiată şi, tot de-a buşilea, am 
pătruns înăuntru. În clipa următoare, emoţia m-a ţintuit locului. Parcă aş fi intrat într-un palat din basme: storurile 
erau lăsate şi perdelele grele, de catifea verde, erau trase. În odaie, plutea o lumină verde, irizată, ireală, parcă 
m-aş fi aflat dintr-odată închis într-un bob uriaş de strugure. Nu ştiu cât timp am rămas acolo, pe covor, respirând 
anevoie. Când m-am deşteptat, am început să înaintez cu grijă pe covor, ocolind mobilele, privind cu nesaţ 
măsuţele şi etajerele pe care se aflau aşezate fel de fel de statuete, ghiocuri*, sticluţe de cristal, cuţite de argint, 
privind mai ales oglinzile mari, veneţiene, în ale căror ape adânci şi clare mă regăseam altfel, mai crescut, mai 
frumos, parcă eu însumi înnobilat de lumina aceea ajunsă acolo dintr-o altă lume. 
 N-am povestit nimănui despre această descoperire. Simţeam, de altfel, că n-aş fi ştiut ce să povestesc. 
Dacă aş fi putut utiliza vocabularul adultului, aş fi spus că descoperisem o taină. Ca şi imaginea fetiţei de pe 
Strada Mare, puteam evoca oricând feeria aceasta verde, şi atunci rămâneam nemişcat, aproape 
nemaiîndrăznind să respir, şi regăseam beatitudinea de la început, retrăiam cu aceeaşi intensitate intrarea 
bruscă în paradisul luminii aceleia neasemuite. Exerciţiul acesta de recuperare a momentului epifanic* l-am 
practicat mulţi ani şi regăseam întotdeauna aceeaşi plenitudine, în care mă lăsam să alunec ca într-o clipă fără 
durată, fără început şi fără sfârşit. În ultimii ani de liceu, când mă luptam cu lungi crize de melancolie, mai 
izbuteam încă, uneori, să regăsesc lumina de aur verde din acea după-amiază de la Râmnicu Sărat, dar, deşi 
beatitudinea era aceeaşi, era peste putinţă de suportat acum, îmi agrava prea mult tristeţea; căci, de data 
aceasta, ştiam că lumea din care făceau parte salonul şi perdelele de catifea verde, şi covorul pe care 
înaintam în genunchi, şi lumina neegalată era o lume pentru totdeauna pierdută. 

Mircea Eliade, Memorii  
 

*ghioc – gen de melci cu cochilia mare, ovală, cu aspect de porţelan, care trăiesc în mările calde; p. restr. cochilia 
acestor melci, folosită ca ornament sau pentru preziceri asupra viitorului cuiva 
*epifanic – revelator  

 
 

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 din text al secvenţei peste putinţă de suportat.  6 puncte  
2. Menționează motivul pentru care salonul era aproape necunoscut copiilor, așa cum reiese din textul dat. 
 6 puncte  
3. Precizează efectul pe care îl are asupra copilului intrarea în salon, justificându-ţi răspunsul cu o secvenţă 
relevantă din text.  6 puncte  
4. Explică rolul exerciţiului de reamintire practicat de-a lungul timpului de autor, valorificând informaţiile 
din ultimul paragraf.  6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a adolescentului Mircea Eliade, aşa cum se desprinde din ultimul 
paragraf.  6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă amintirile influenţează sau nu 
cunoaşterea de sine, raportându-te atât la informaţiile din textul extras din volumul Memorii de Mircea Eliade, 
cât şi la experienţa 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) 
 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului din fragmentul de mai jos.    
 

TABLOUL I 
Încăpere strâmtă, săracă, dar curată, în casa curelarului Ion Sorcovă. [...] 
Stânga primului plan, uşă spre bucătărie. 
Primul plan: într-o parte, scaun de curelărie, cu unelte şi hamuri de reparat – în alta, masă şi scaune de brad. 
E în amurg şi ultimele raze ale soarelui împurpurează perdelele albe. 
 

ION SORCOVĂ, NASTASIA, VULPAŞIN 
 

SCENA 1 
SORCOVĂ, NASTASIA 

SORCOVĂ (coase un ham). 
NASTASIA (e în bucătărie şi o auzim cântând melodia, aşa cum o cântă haimanalele la periferie): „Iar 
dacă împreună va fi ca să murim [...]”. 
SORCOVĂ (a lăsat lucrul şi ascultă, e nemulţumit): Nastasio! Mai lasă cântecul, fato, că te-aude lumea şi 
ne crede fericiţii pământului. 

 G. M. Zamfirescu, Domnişoara Nastasia 
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. 
 
 

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 studiat (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 2019 
 

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  (50 de puncte) 
Citeşte urm ătorul fragment: 
 

Cum aș putea vorbi despre tata, disociindu-l de mama?  
Pentru mine, pentru casa noastră, pentru noi, cei din preajmă, și nu numai pentru noi, ei făceau un tot 

omogen, armonios.  
De multe ori stau de vorbă cu ei, răsfoind scrisorile lor, albumele lor de fotografii. În albumul tatei, o 

fotografie din 1911 cu dedicația: „Celei unice”.  
În adevăr, așa a fost și pentru tata și pentru mine.  
Mama, cu acel dar extraordinar de înțelegere, punând, mai presus de orice, afinitățile spirituale și 

intelectuale, acea căldură sufletească pe care nimeni și nimic nu le putea înlocui, și care nu s-au dezmințit 
nici dincolo de moarte, reprezenta pentru tata echilibrul, trăinicia, căminul, locul unde își găsea întotdeauna 
liniștea și statornica dragoste. 

Pentru cei din afară, cu prejudecăți mic-burgheze, părinții mei nu păreau cuplul ideal, inseparabil, care 
ieșea duminica la plimbare ținându-se de degetul cel mic, lucru de care ei făceau mult haz. 

Înțelegerea și legătura lor sufletească se poate ușor urmări chiar și în unele versuri ale lor.  
Mama, cu un simț feminin extraordinar, [...] niciodată nu i-a îngrădit nevoia de mișcare și de libertate. 

Poate și acesta este unul dintre motivele pentru care el o considera „unica”. 
Tata era un om încântător, apoi aureola lui de poet care a cântat dragostea și nestatornicia ei, tocmai 

pentru a-și masca trăinicia adevăratelor sentimente, a făcut din el un „bărbat cu succes”, cum se spunea pe 
atunci.  

Mama, departe de a fi geloasă, era chiar mândră că bărbatul ei atrăgea privirile femeilor, chiar și ale unor 
persoane cu care ea era în relații de prietenie.  

De obicei, după-amiezile, tata pleca de acasă înaintea noastră și de la ușă îl auzeam strigând: „Vă pup, 
fetelor, am plecat!”.  

Obișnuia să ne numească „fetele mele”, înglobându-ne astfel într-un tot care-i aparținea, dar sărutările 
erau foarte rare la noi în casă. Efuziunile, îmbrățișările se simțeau din plin la sărbători, aniversări sau 
despărțiri pentru perioade mai lungi. Tata era foarte cald sufletește, însă fără exteriorizări de tandrețe sau 
calinerii*. Profunda sa dragoste o simțeam mai ales când eram departe de el. 

 

      Mioara Minulescu, Amintiri despre Ion Minulescu 
*calinerie – dezmierdare, alint 
 
 

 

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 din text al secvenței făceau mult haz.  6 puncte  
2. Menționează pe cine numea Ion Minulescu fetele mele. 6 puncte  
3. Precizează un fapt pentru care Ion Minulescu și soția sa erau percepuţi de societate ca nefiind cuplul 
ideal, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care Ion Minulescu era considerat un „bărbat cu succes”. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a mamei, care se desprinde din textul dat. 6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă exteriorizarea sentimentelor 
este sau nu o condiție a stabilităţii unei relaţii, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul 
Amintiri despre Ion Minulescu de Mioara Minulescu, 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) 
 

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

SCENA II 
(Coana Efimiţa se aşază pe o ureche şi adoarme şi ea. Unul după miezul nopţii sună rar în vecinătate: patru 
bătăi de sferturi, apoi o bătaie mai gravă pentru ceas. [...] Câteva momente pauză, după care s-aud în 
depărtare două – trei detunături de puşcă şi chiote surde; apoi, altele mai multe şi strigăte mai distincte, şi 
încă o dată.) 
EFIMIŢA (Se deşteaptă şi se ridică-n pat, privind cu nedumerire către uşă şi întrebând cu neastâmpăr.): Cine 
e? (Pauză.) Cine e? (Pauză; sare din pat, aleargă repede la uşă şi o încearcă dacă e bine încuiată, 
asemenea, la fereastră, şi se-ntoarce mai puţin intrigată să se aşeze iar la loc, făcându-şi o cruce.) Cine ştie 
ce-oi fi visat!... (Se culcă şi aţipeşte iar; în orchestră melodramă; pauză; o salvă de detunături şi strigăte 
înmulţite, cocoana sare din pat cât colo.) Cine e?... (O pauză; merge tremurând la masă, caută p-întunerec 
chibriturile şi aprinde lampa; foarte emoţionată, încearcă încă o dată uşa, merge în vârful degetelor la dulapul 
de haine, îl încuie repede, ca şi cum ar fi prins pe cineva în el, şi ascultă cu palpitaţie ce se petrece înăuntru; 
se uită apoi pe sub paturi şi prin toate colţurile, stinge lampa, se-nchină şi se urcă iar în pat.) Ce-o fi şi asta?  
 

 I. L. Caragiale, Conu Leonida față cu reacțiunea 
 
 
 

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-o nuvelă studiată. 
 

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 episoade/secvenţe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei, semnificative pentru construcția 
personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, 
final, tehnici narative, instanţe ale 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 2019 

 

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: 
 

1967 
 25 ianuarie 
 

 Am terminat volumul II din Moromeții, în planurile mele volumul IV dintr-o tetralogie* pe care aș fi 
dorit s-o intitulez Comedia țărănească. O primă schiță a acestui volum am scris-o în 1953, aproximativ 
100 de pagini abandonate după șase luni de chinuri – nu știam cum să scriu. Moromeții I nu apăruse, se 
afla uitat printre hârtiile mele sub forma unor scene nelegate prea bine între ele, dar unde se ghicea totuși 
un erou. Volumul II l-am scris tot cu două versiuni, din pricina cumplitului trac care mă paraliza la ideea de 
a continua un personaj intrat deja în familia literară a personajelor noastre de la Dinu Păturică la Ion. Ce 
mai puteam spune? Am vrut să descriu aventura unui tânăr împins de împrejurările postbelice în vâltoarea 
politică, până la eliminarea lui cu umbra înfrângerii, motivându-i apoi destinul, înfrângere care era și a 
tatălui lui, țăran tradițional scos cu violență dintr-un univers și niște valori patriarhale împreună cu o 
întreagă categorie. A ieșit un roman de 360 de pagini, scris din august 1965 până la 1 februarie 1966.      
L-am lăsat să se răcească și am scris după aceea Martin Bormann*, sub efectul voiajului făcut cu Eta în 
mai – iunie în Franța, apoi în Italia și Austria în octombrie și noiembrie 1965. În octombrie 1966, am recitit 
romanul după o pauză de 7 – 8 luni și nu mi-a plăcut [...]. 
 Ca roman era lipsit de un fior tragic – eroul apare doar ca un înfrânt inadaptabil – lucru care m-a 
scos din sărite, fiindcă există în literatura noastră o galerie întreagă de astfel de eroi, pe care eu i-am 
detestat: Niculăiță Minciună, Radu Comşa din Întunecare de Cezar Petrescu etc., iar ca roman obiectiv 
era prea angajat de partea eroului, lipsindu-i firul pe care îl da cu ochi liniștit, descriind pasiunile umane şi 
existenţa. 
 Spre uimirea mea, însă, am descoperit totuși că eroul [...] era, de fapt, Niculae Moromete din 
volumul I și tatăl lui, mai bătrân, bineînțeles, și atunci tracul mi-a dispărut: aveam, prin urmare, puternic 
schițată, a doua viață a satului dunărean după război, cu eroii ei cu tot, firește, impunându-mi-se ca o 
realitate ideea că Moromete nu mai avea puterea să ocupe și de astă dată scena. [...] M-am apucat de 
scris prin noiembrie şi acum versiunea Moromeţii II este în liniile fundamentale terminată (550 de pagini). 
Am doar sentimentul unei relative dilatări faţă de volumul I, în favoarea însă a unei mai profunde analize. 
 

   Marin Preda, Jurnal intim  
*tetralogie – serie de patru opere literare unite printr-o idee comună 
*Martin Bormann, dramă în trei acte, a apărut în 1968. 

 
 

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 din text al secvenței m-a scos din sărite.  6 puncte  
2. Menționează ţările pe care autorul le-a vizitat în compania Etei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte  
3. Precizează ce intenționează autorul să surprindă în volumul al doilea al romanului Moromeții, 
justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din primul paragraf. 6 puncte  
4. Explică motivul pentru care tracul scriitorului a dispărut în timp ce scria volumul al doilea al romanului 
Moromeţii. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Marin Preda, care se desprinde din textul dat. 6 puncte  
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă realizarea unei creaţii 
valoroase implică sau nu un efort de durată, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din 
volumul Jurnal intim de Marin Preda, 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, fragmentul de mai jos, evidenţiind relația dintre ideea poetică și 
mijloacele artistice. 
 

Amurg de zmeură pe munte, vara. 
În poala serii înroşite 
Toţii rugii cerului şi-au scuturat povara: 
Mormanele răscoapte zac strivite. 
 
Stă-n zare ciucur pârga sângerie. 
Adulmecând din umbra lor adâncă, 
Ies urşii nopţii plini de lăcomie 
Şi zmeura amurgului mănâncă. 
 

V. Voiculescu, Amurg 
 

*pârgă – fază de început a coacerii unor fructe, legume sau cereale 

 

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, 
aparţinând 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 episoade/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, instanțe ale 
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 naţional 2019 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Varianta 8 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 

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

 
 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 
Citeşte următorul fragment: 
 

Privirea lui albastră s-a oprit asupra ei. Fata se simțea parcă la capătul unei ascensiuni în care a rătăcit, a 
bâjbâit, în întuneric și frig, în care parcă mai mult a coborât decât a urcat. Totul i-a fost potrivnic. Negură, 
burniță, furtună și ploaie. Deodată un petic de cer senin: privirea lui Liviu Rebreanu. 

În această lumină albăstrie, părul lui părea de argint. Vocea Iui caldă și gravă: 
 — Da, e o carte! Ai scris cu sinceritate, ai scris cu răbdare, cu simț de răspundere, așa cum se scrie o 

carte. Criticii o să-ţi spună că ai talent. Eu îți spun că ești un scriitor. N-am notat ce e balast aici, în foile astea, 
nici ce e găunos. Dacă ai fost în stare să scrii tot ce e aici bun și valoros, ai să fii în stare să găsești și ce e 
inutil, plat. Ai să știi să scoți ce-i prolix*. Ai să adaugi ce-i lipsește. Ia-ți manuscrisul. Închide-l într-un sertar și 
scoate-l peste șase luni și mai lucrează câteva luni, poate un an. Mai ai de furcă... 

— Un an?! a exclamat fata îngrozită.  
Ochii i s-au umplut de lacrimi.  
Liviu Rebreanu s-a sculat în picioare, înalt și puternic ca o statuie. În razele soarelui, părul îi lucea ca o 

cască de argint. Dar în ochii care au devenit cenușii se adunaseră norii.  
— Cum? E prea mult? E prea mult un an? şi vocea răsuna atât de puternic, de parcă se clătinau pereţii și 

casa: Unsprezece ani am muncit la Ion, și voi? Voi sunteți grăbiți să vă apară poza în vitrină numaidecât. Nu 
ajunge să ai talent, trebuie modestie, răbdare și muncă. Am crezut că le ai...  

„Da! ar fi vrut să răspundă fata. Le-am avut, dar nu mai pot, am trăit destul, îmi ajunge. Am rezistat numai 
ca să termin cartea. Nu sunt grăbită să apară. Am vrut să știu că este o carte. Și s-o las în mâini bune. Mie îmi 
ajunge atât. Eu nu mai pot, nu mai pot. O copilărie grea, război, refugiu și tot ce a urmat. O lungă spovedanie, 
ca să acuz o lume, ca să justific un gest, gestul din urmă. Nu mai am nimic de spus. De obicei eroina moare în 
ultimele pagini, autorul rămâne. În cartea mea eroina vrea să trăiască. Vrea să lupte, autoarea vrea să moară. 
Depune armele. E dreptul ei. E hotărâtă. Dar uite, i se mai cere un an. Ca și când ar fi nimica toată un an!” 

Niciun cuvânt din toate astea n-a fost rostit. Au fost gândurile fetei. În fața ei se afla un stejar: 
Liviu Rebreanu! Cum și-ar fi putut închipui el, care câștigase atâtea curse peste obstacole, lașitatea 
de a abandona lupta chiar la început, la prima carte? 

Fata era acum în picioare și lacrimile îi curgeau pe obraz. Ar fi vrut să-și găsească batista, dar cum să 
găsești o batistă când ai nevoie de ea?  

Liviu Rebreanu și-a scos din buzunarul de la rever batista albă ca neaua. Batista lui mare. Și a zâmbit. Vocea 
lui era acum potolită și blândă. Mâna lui ocrotitoare, pe umărul ei.  

— Ești un scriitor. Ai vrut să fii un scriitor, nu-i așa? Ai reușit. Dar asta te angajează, să știi. Te angajează pe 
viață, îți angajează viața, viața întreagă.  

Așa i-a vorbit Liviu Rebreanu. 
        Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei  

*prolix – (despre vorbire, stil) lipsit de concizie, prea încărcat 
 

 
 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire 
la textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței Mai ai de furcă. 6 puncte 
2. Menționează în cât timp a fost scris romanul Ion, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 
3. Precizează un motiv pentru care fata începe să plângă, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă 
din textul dat. 6 puncte 
4. Explică atitudinea manifestată de Liviu Rebreanu față de tânăra Cella Serghi, valorificând textul dat. 
  6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a tinerei scriitoare, 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 talentul este sau nu suficient 
pentru realizarea unei opere valoroase, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul      
Pe firul de păianjen al memoriei de Cella Serghi, 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 acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
 
 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în fragmentul de mai jos.    
 

Tabloul I 
Sufrageria familiei Cristian. E o încăpere simplă, dar foarte îngrijită. [...] Sufrageria are aspectul obişnuit al 
sufrageriilor modeste, cu masă la mijloc, servantă într-o parte şi bufetul la perete. În plus – fiindcă această 
încăpere e cea mai locuită din toată casa – se mai află distribuite în conformitate cu mizanscena*, un fotoliu 
vechi de pluş, o măsuţă fără rudenie cu mobilierul celălalt, pe care se află un aparat de radio şi pe o etajeră, 
un teanc de cărţi de şcoală. Un balansoar, în prim-plan. Uşi spre vestibul, bucătărie şi dormitor. [...] E în mai, 
spre seară. La ridicarea cortinei, Puiu doarme în fotoliu cu o carte pe genunchi. 
 

CATINCA (servitoarea-edec* a familiei, 60 de ani. Încă vioaie şi vrednică. Intră şi trânteşte uşa cu putere, 
fără să-l observe pe Puiu.) 
PUIU (sare ars. E un băiat de şaptesprezece ani. Crescut parcă numai în sus. Nu are deloc alura sportivă 
a băieţilor de vârsta lui.) 
CATINCA (observându-l): Aaa! Dormeai?... (Îi pare rău că l-a trezit aşa de brusc.) 
PUIU: Ei, aș! Unde vezi că dormeam? Învățam. Învățam... cu ochii închiși. 
 

Tudor Muşatescu, Întâmplări din capitală 
 

*mizanscenă – realizare scenică a unui spectacol prin care se stabilesc locul, decorul, jocul actorilor 
*edec – persoană (indispensabilă) care se găseşte de multă vreme undeva 

 
 

Notă 
 

Pentru conținut, 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 acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să 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 Mihail Sadoveanu sau lui Marin Preda. 
 

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; 
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ ales; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ ales 
(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 conţinutul 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 acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să 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 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  

 
 
 
 
 

 
 



Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

 

Probă scrisă – Limba şi literatura română  Varianta 3 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 Pagina 2 din 2  

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. 



 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

 

Probă scrisă – Limba şi literatura română  Varianta 1  
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

 Pagina 1 din 2  

 

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. 
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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.  



Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă – Limba şi literatura română   Varianta 4 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 1 din 2 

 

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.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 6 

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

 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

SCENA IV 
ION, FROSA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limba şi literatura român ă 
Varianta 7 

 

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

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

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

 

Citeşte urm ătorul text: 
ACTUL III 

TABLOUL V 
 

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

    (Tudor Mușatescu, Madona ) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

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

Citeşte urm ătorul text: 

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

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



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

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

Pagina 2 din 2 

 

 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
 

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

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

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

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

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

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



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

Probă scrisă – Limba şi literatura română  Varianta 10 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 1 din 2 

 

Examenul de bacalaureat na ţional 2016 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 10 

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

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura român ă 
Varianta 1 

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

 

Citeşte urm ătorul text: 
 

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

 

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

 

(G. Bacovia, Serenadă) 
 

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

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

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

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

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

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

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2015 
 

Proba E. a) 
Limba şi literatura român ă 

Varianta 2 
 

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

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Totuşi, nu era chiar atât de adevărat că Niculae nu voia să stea de vorbă cu nimeni. Cu un an 
în urmă, când încep evenimentele care urmează şi care aduseră apoi în satul natal al băiatului lui 
Moromete ştirea falsă a morţii lui, un om înalt şi drept ca un stâlp, pe chip cu o expresie parcă de 
stupoare nu numai pentru ceea ce vedea, dar şi pentru ceea ce făcea el însuşi, se dădu jos dintr-o 
maşină în faţa intrării castelului şi îi făcu un semn confidenţial portarului să se apropie. Acesta şovăi, 
dar în cele din urmă, cine ştie ce se gândi, că se hotărî să iasă din adăpostul său. Era aici unul 
Niculae Moromete? fu întrebat, şi în timp ce asculta răspunsul, vizitatorul se întoarse cu totul spre 
portar, îşi vârî mâinile în buzunar şi se frânse puţin de spate; vasăzică era adevărat. Da, zise portarul 
şi arătă cu mâna direcţia şi spuse şi unde putea fi găsit cel căutat. [...]  

 ― Bă Moromete, unde eşti, mă? zise vizitatorul în stil ţărănesc, deşi maşina din care 
coborâse şi costumul de pe el, din stofă bună, care era purtat fără acele mişcări şoldii pe care le are 
unul neînvăţat cu haine croite, arătau că el nu mai era, orice s-ar zice, chiar un ţăran. Ieşi, mă, afară, 
să te văd la faţă, că sunt ani de când ... Ai mai crescut şi tu sau ai rămas tot ... ?  

De bucurie, omul nu-şi putea parcă termina cuvintele şi nici nu observă cum un câine 
brumăriu, o corcitură, făcea tot felul de figuri în jurul său, ca şi când acest musafir ar fi fost chiar 
stăpânul lui şi nu cel dinăuntru. Un geam de la parterul casei se deschise şi un bărbat cu chipul 
aproape mic, ai fi zis un adolescent, apăru în cadrul ferestrei. Nici nu se încruntă, nici nu se uită urât, 
ci rămase drept şi sever, cu privirea neclintită, îndreptată undeva peste capul vizitatorului. Se răsuci 
apoi, dispăru din cadrul ferestrei şi întru târziu deschise şi îl primi pe musafir într-o odaie nu prea 
spaţioasă, dar în care lucrurile din ea stăteau la locul lor, neînghesuite.  
 

(Marin Preda, Marele singuratic ) 
 
 

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 se hotărî şi odaie. 2 puncte  
2. Explică rolul virgulei din secvenţa unde eşti, mă? 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul chip. 2 puncte 
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.  4 puncte 
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat.  4 puncte 
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat. 4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Un geam de la parterul casei se 
deschise şi un bărbat cu chipul aproape mic, ai fi zis un adolescent, apăru în cadrul ferestrei. Nici nu se 
încruntă, nici nu se uită urât, ci rămase drept şi sever, cu privirea neclintită, îndreptată undeva peste capul 
vizitatorului. Se răsuci apoi, dispăru din cadrul ferestrei şi întru târziu deschise şi îl primi pe musafir într-o 
odaie nu prea spaţioasă, dar în care lucrurile din ea stăteau la locul lor, neînghesuite.  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 activităţilor extraşcolare în 
pregătirea adolescenţilor pentru viaţă.  
 

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 pus ă în 
discu ţie.   
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

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

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o orientare/perioadă 
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
− prezentarea a două scene/citate/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din 
comedia studiată; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale comediei studiate, 
semnificative pentru prezentarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: acțiune, conflict 
dramatic, act, scenă, relații temporale și spațiale, modalități de caracterizare a personajelor, registre 
stilistice, limbajul personajelor, 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 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 și să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2015 
 

Proba E. a)  
Limba şi literatura român ă 

Varianta 5 
 

 

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

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

SCENA IV 
RUXANDRA, ȘERBAN 

 

RUXANDRA (stingherită, cu ochii în jos): Te rog să mă ierți pentru Ilie. (Pauză scurtă; amândoi 
așteaptă să se îndepărteze zgomotul pașilor.) 
ȘERBAN (se apropie repede, emoționat): Ruxandră! (Îi sărută mâinile.) 
RUXANDRA: Șerban! Șerban! Șerban! 
ȘERBAN: Mi-a fost atât de dor de tine în aste trei zile ... 
RUXANDRA: Au fost prea lungi! 
ȘERBAN: De ce ai fost rea adineaori și ai spus că socoteai că am plecat?  
RUXANDRA: N-am știut ce să spun în fața lui Ilie. M-am zăpăcit. Și adevărul e că n-ai venit trei zile 
întregi! Asta e a patra. […]  
ȘERBAN: Nu te încrunta! Nu te încrunta! Fruntea ta limpede nu trebuie să se încrunte. 
RUXANDRA (spontan, veselă): Te-am visat toată noaptea. 
ȘERBAN: Cum? 
RUXANDRA: Cântai. Era parcă acolo, la Paris, cântai. Eu eram în sală, tu pe o scenă, așa cum mi-ai 
povestit că a fost la examenul tău. Cântai frumos, și pe urmă ai coborât de pe scenă în sală, drept la 
mine, printre oameni. Și … 
ȘERBAN: Spune! 
RUXANDRA: Nu mai spun. 
ȘERBAN: Haide! De ce? 
RUXANDRA: Mi-e rușine! 
ȘERBAN: Dragostea mea! 
RUXANDRA (viu): Așa ai spus! Așa ai spus în vis! (Râde.) 
ȘERBAN: Am spus: „Dragostea mea”! Și pe urmă te-am luat în brațe și am ieșit cu tine din sală. 
RUXANDRA: Nu, m-ai luat de mână, am ieșit amândoi din sală, și toată lumea șoptea: „Pe ea o 
iubește! Pe ea o iubește!” 
ȘERBAN: Ce oameni deștepți! (Îngenunche lângă ea.) Pe ea o iubește! Pe ea o iubește! (Îi sărută 
mâinile, rochia […].) 
RUXANDRA: Șerban! Să nu vină cineva! (Îl sărută repede pe ochi, pe păr, pe gură.) 
ȘERBAN (se ridică odată cu ea, stau îmbrățișați lângă pian): Ai putea să trăiești lângă mine câțiva ani 
crunți de lipsuri, de sărăcie? 
RUXANDRA: Toată viața! 
ȘERBAN: Nu, nu toată viața. Și cei de acolo, știi, muzicanții mari, cred în mine, spun că voi face 
carieră. Mi-e rușine să-ți repet cuvintele lor. Nu pot … Ei spun … Lasă, că au să-ți spună ție. 

                                                                                    (Lucia Demetrius, Trei genera ții ) 
 

 

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 socoteai și deștepți. 2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în secvența n-ai venit. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul viață. 2 puncte 
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4. Precizează o temă a discuției dintre personajele din textul dat. 4 puncte  
5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte  
6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Ruxandra, exemplificând-o cu o secvență 
semnificativă din textul dat. 4 puncte  
7. Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat.                                                            4 puncte  
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text:  
ȘERBAN (se ridică odată cu ea, stau îmbrățișați lângă pian): Ai putea să trăiești lângă mine câțiva ani 
crunți de lipsuri, de sărăcie? 
RUXANDRA: Toată viața! 
ȘERBAN: Nu, nu toată viața. Și cei de acolo, știi, muzicanții mari, cred în mine, spun că voi face carieră. 
Mi-e rușine să-ți repet cuvintele lor. Nu pot … Ei spun … Lasă, că au să-ți spună ție. 4 puncte  
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța practicării unui sport la 
orice vârstă. 
 

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 
pus ă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj 
într-un text narativ studiat aparţinând lui Ion Creangă, G. Călinescu sau Marin Preda. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/conflictele din textul narativ studiat; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe 
comentate; 
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și 
spațiale, construcția subiectului, perspectivă narativă, modalități de caracterizare, registre stilistice etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în 
construcţia personajului. 
 

Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct).  
În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de 
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.  
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Examenul de bacalaureat na ţional 2015 
 

Proba E. a) 
Limba şi literatura român ă 

Varianta 6 
 

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

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

SUBIECTUL I   (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

SCENA XIV 
 

GROZEA (calm, rugător): Anișoaro, te rog, ascultă-mă acuma … Spune-mi și tu o minciună mai 
plauzibilă, fiindcă, vezi bine, vreau să te cred! … O minciună, Anișoaro! Ce-i la tine o minciună? Pe 
când toată fericirea mea atârnă acuma de minciuna ta! … 
ANIȘOARA: Eu nu mint niciodată. 
GROZEA: Nici când e în joc fericirea? 
ANIȘOARA: Niciodată! … Dar, dacă vrei, am să-ți spun adevărul … 
GROZEA (astupându-și urechile): Nu, nu. Adevărul nu-mi trebuie. Adevărul îl cunosc. M-ai înșelat.  
Te-am găsit în brațele lui … Ce-ai căutat tu în brațele lui? 
ANIȘOARA: Dacă ți-aș spune eu, poate n-ai crede. Să-ți spună mai bine el! 
STELIAN (încurcat): O, eu … eu … 
ANIȘOARA (măsurându-l cu dispreț): Cât ești de nerod, Manole! … Și când mă gândesc că era aproape 
să … (Se întrerupe brusc. Alt glas. Lui Grozea.) Uite, dragul meu, în două vorbe. Am vrut să văd și eu 
„Nimfa îndrăgostită” … Auzisem atâtea verzi și uscate, încât nu m-am putut răbda și am venit. Știam 
însă că ție nu ți-ar plăcea, dacă ai afla că mă interesez de lucrările lui Manole, și am venit pe furiș … 
GROZEA (mulțumit): Adevărat? 
STELIAN (jignit): Adevărat? 
ANIȘOARA: Și pot să spun acuma verde că e mediocru. Am venit încărcată de iluzii. Le-am pierdut.  
Mi-a trecut. M-am convins că e mediocru. 
GROZEA (lângă tablou, privindu-l cu superioritate, frecându-și mâinile): Adevărat! 
ANIȘOARA (lui Grozea): Acuma cred că ești mulțumit? 
GROZEA (vesel): Acuma sunt mulțumit! … (Vrea s-o îmbrățișeze; se oprește brusc; iar trist.) Dar 
sărutarea? 
ANIȘOARA (mirată): Care sărutare? 
GROZEA: Nu v-am găsit îmbrățișați? 
ANIȘOARA: Poate că ai visat, micule! 
STELIAN: Firește că ai visat. 
GROZEA (zăpăcit): Dar atunci pentru ce am tras eu cu revolverul? 
ANIȘOARA: Fiindcă … (Lângă el, cu drăgălășenie.) Fiindcă ești un prost care te-ai lăsat ispitit de un 
intrigant murdar … (Cu imputare.) M-ai jignit adânc, micule drag, dar eu vreau să-ți arăt cât sunt de 
bună. (Dulce.) Uite: Te iert! 
GROZEA (fericit): Îți mulțumesc, Anișoaro! (Îi sărută mâna călduros.)  
         (Liviu Rebreanu, Cadrilul )  

 
 

 

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 plauzibilă și glas. 2 puncte  
2. Explică rolul virgulei din secvența O minciună, Anișoaro! 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul ureche. 2 puncte 
4. Precizează o temă a discuției dintre personajele din textul dat. 4 puncte  
5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte  
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6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Anișoara, exemplificând-o cu o secvență 
semnificativă din textul dat. 4 puncte  
7. Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat.                                                            4 puncte  
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic. 4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text:  
GROZEA (calm, rugător): Anișoaro, te rog, ascultă-mă acuma … Spune-mi și tu o minciună mai 
plauzibilă, fiindcă, vezi bine, vreau să te cred! … O minciună, Anișoaro! Ce-i la tine o minciună? Pe 
când toată fericirea mea atârnă acuma de minciuna ta! … 
ANIȘOARA: Eu nu mint niciodată. 
GROZEA: Nici când e în joc fericirea? 4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul cinematografiei în educarea 
tinerei generaţii. 
 

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 
pus ă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un 
text narativ studiat aparținând lui Ioan Slavici, Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o 
orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
− prezentarea a două episoade/citate/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din 
textul narativ studiat; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale textului narativ studiat, 
semnificative pentru prezentarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: acțiune, conflict, relații 
temporale și spațiale, construcția subiectului, perspectivă narativă, modalități de caracterizare a 
personajelor, registre stilistice 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 și să dezvolte subiectul propus.   



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă – Limba şi literatura română   Varianta 9 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 1 din 2 

 

Examenul de bacalaureat na ţional 2015 
 

Proba E. a)  
Limba şi literatura român ă 

 

Varianta 9  
 

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

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Jăratecul din ochii-ți azi e fum 
Și umbre moi pe chipul tău se-ngână 
Tot mai cu greu te deslușesc pe drum 
Când luneci trist cu pas felin de lână – 
 

Îmi stărui într-atâta și acum 
Cu ochi duioși și arzători precum 
În prima seară în care ne văzum 
Șezând cu amintirile de mână. 
 

Când viscolele viselor se sting 
Te văd înstrăinată în unghere 
Și-ți țese-al nepăsării mut paing* 
Mantii voievodale de tăcere. 
 

Azi te iubesc cum ești și cum vei fi 
Dar umbre mari pe chipul tău se-ngână 
Și-n mine zaci precum în licăriri 
Un chip întârziat într-o fântână. 
 

E-o lege vană, dragoste nestins 
Să ardă pururi peste depărtare? 
Ori eu nicicând să nu-mi pot năbuși  
Cu tine, suferința în uitare? 
 

Cărările se spintecă-n sfârșit 
Și de alt vis cumplit, văd trist și crud 
Că am să-ncerc ca dorul înmiit 
În mii de alte lacrimi să mi-l ud.  
 

                                   (Nicolae Labiș, Dor c ăzut )  
*paing s.m. păianjen 
 
 

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 chipul şi șezând. 2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în secvența se-ngână. 2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul umbră.  
 2 puncte  
4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale 
subiectivității. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.  4 puncte 



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă – Limba şi literatura română   Varianta 9 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 2 din 2 

6. Selectează, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului 
poetic.  4 puncte 
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe ale textului. 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, strofa a patra a textului, prin evidențierea relației dintre ideea 
poetică și mijloacele artistice. 4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța implicării tinerilor în 
activități umanitare. 
 

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 
pus ă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj 
dintr-o nuvelă studiată.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ 
conflictele din nuvela studiată; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe 
comentate; 
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi 
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, 
limbajul personajelor etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate 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 2015 
 

Proba E. a)  
Limba şi literatura român ă 

 

Varianta 8  
 

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

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Aici a fost odată o scară ce ducea 
La cer. Și lângă scară un înger trist veghea! 
Acum din scara-aceea n-a mai rămas decât 
Cenușa amintirii și îngerul urât. 
 

Noi stăm alături dornici să o urcăm din nou 
Și auzim din ceruri un sacrosanct* ecou 
Care ne cheamă-ntruna, în sus, spre paradis. 
Dar scara-i putrezită şi-urcuşul, interzis. 
 

Ce altă cale oare s-alegem am putea 
Ca să ajungem iarăşi la cea mai pură stea? 
Ce treaptă trebuieşte urmată fără greş 
Ca să putem fi iară-ntre cei chemaţi aleşi? 
 

O stelă funerară e tot ce-a mai rămas 
Şi-un înger trist de piatră ce şade fără glas. 
El stă cu fruntea-ntoarsă pe-un scut rotund şi frânt 
Şi drămuieşte-n sine mormânt după mormânt. 
 

Aici a fost odată o scară ce ducea 
La cer. Şi lângă scară un înger trist veghea. 
Acum din scara-aceea n-a mai rămas nimic. 
Iubito! Împleteşte-o din nou din borangic* … 
                                       (Radu Stanca, Scara ) 
 

*sacrosanct adj. (livr.) sacru, sfânt 
*borangic s.n. fir de mătase 
  
 

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 trist şi să urcăm.  2 puncte  
2. Explică rolul cratimei din structura scara-aceea.  2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține verbul a sta. 2 puncte 
4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale 
subiectivității. 4 puncte  
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.  4 puncte 
6. Selectează, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului 
poetic.  4 puncte 
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe ale textului dat. 4 puncte  
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric.  4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului, prin evidențierea relației dintre ideea 
poetică și 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 educației primite în 
familie. 
 

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 
pus ă în discu ţie. 
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile 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, prin raportare la conflictul/ 
conflictele din basmul cult studiat; 
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe 
comentate; 
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi 
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, 
limbajul personajelor etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care 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 2014 
Proba E. a)  

Limba şi literatura român ă 
Varianta 10 

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

Citeşte urm ătorul text: 
 

Ți-aduci aminte, după ploaie, ce albe străluceau la soare 
Statuile străvechi și scumpe, și cât de drag ți-era cu mine, 
Să povestești, umblând sub ramuri, de viața moartelor regine 
Înmărmurite-n piatra rece de-o biată mână pieritoare? 
 
Deasupra lor porumbii* vineți roteau voioși din vreme-n vreme: 
Părea că lor li este dată grădina asta toată-n pază, 
Și-arar o lacrimă de ploaie, ca un diamant aprins de-o rază, 
Se desprindea, vuind cu zgomot, din naltul unei diademe. 
 
În straturi florile-nclinate iar se-nălțau cu bucurie, 
Și-n aer făr’de veste-atuncea lumina zilei liniștită 
Se preschimba în fel de fețe ș-o clipă sta ca aiurită, 
Pân’să-și recapete cuprinsul din nou divina-i armonie. [...] 
 
Fanfarele sunau cu zgomot înfiorând prelung platanii 
Sub umbra cărora voioase treceau eternele idile, 
Născute dintr-o sărutare și moarte după zece zile ... 
Pe zilele acele însă cine din noi nu și-ar da anii?  
 
Curgea nedumerită vremea, și-ntr-un târziu, vestind că-i sară, 
O darabană-ndepărtată suna ca după bătălie. 
Și-atuncea, tresărind din visuri, vedeam grădina că-i pustie 
Și ne porneam și noi pe-acasă reîntineriți de primăvară. [...] 

    (Dimitrie Anghel, În Luxemburg ) 
 

*porumb, s.n. (pop.) – porumbel 
 
Redactează, pe foaia de examen, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: să povestești și liniștită.  
                     2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvența: din vreme-n vreme.               2 puncte 
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul aer.  

         2 puncte 
4. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.          4 puncte 
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.               4 puncte 
6. Selectează, din textul dat, două secvențe care conturează dimensiunea spațială a imaginarului 
poetic.                     4 puncte  
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofa a doua a textului dat.           4 puncte 
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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, prin evidențierea relației dintre ideea 
poetică și mijloacele artistice.                  4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa practicării unui 
sport. 
 
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 o temă 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  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție 
a unui personaj dintr-un text dramatic studiat. 
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/conflictele din textul dramatic studiat; 
− evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/citate/secvenţe comentate; 
– ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative 
pentru particularităţile de construcţie a personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, 
modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului 
etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului dramatic 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.   



Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă – Limba şi literatura română   Varianta 9 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Pagina 1 din 2 

Examenul de bacalaureat na ţional 2014 
Proba E. a)  

Limba şi literatura român ă 
Varianta 9 

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

Citeşte urm ătorul text: 
 

În parcuri frunza cade arămie 
Pe pajiști unde ieri zâmbise mai,  
Și în avuzuri* lunecă pustie 
Pe apa-n care dorul ți-oglindeai.  
Azi singur al păunilor alai  
Mai înflorește pacea din grădină,  
Iar eu, simțind zăpezile ce vin 
Și presimțind durerea ce-o să vină,  
Rechem în țări de geruri și de chin 
Uitarea ce durerile alină. […] 

 
Din depărtări în depărtări adie 
Cum, în amurguri, zurgălăi de cai 
Răsună, pier și tremură și-nvie, 
Nostalgic, pe un drum care-l uitai ... 
O, suflete bolnav al meu, ce ai? 
E ca o rază caldă de lumină 
În țara peste care norii vin 
S-arunce umbră, jale și ruină, 
Și e prin ceața veșnicului spleen* 
Uitarea ce durerile alină. 

 
O, toamnă, fie voia ta, regină, 
Tu, care faci din trandafir un spin, 
Tu, ce pe codri de-aur prinzi rugină, 
Tu, ce-ai sădit alături de suspin 
Uitarea ce durerile alină. […] 

(Ion Pillat, Balada toamnei ) 
*avuz (havuz), s.n. – fântână arteziană 
*spleen – plictiseală 
 
Redactează, pe foaia de examen, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: alină și veșnicului.     2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvența: S-arunce umbră.               2 puncte 
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul apă.  

         2 puncte 
4. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.          4 puncte 
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.               4 puncte 
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.  

         4 puncte 
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7. Prezintă semnificația 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 evidențierea relației dintre ideea 
poetică și mijloacele artistice.                  4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa cunoaşterii 
normelor de conduită civilizată. 

 
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 o temă 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  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularităţile de construcţie 
a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu. 
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu; 
− evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate; 
− ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie și de limbaj ale textului narativ studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi 
spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor 
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 2014 
Proba E. a) – 30 iunie 2014 
Limba şi literatura român ă 

Varianta 4 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă;  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic)  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Citeşte urm ătorul text: 
 
M-am deșteptat cu ochii uzi. Visul mă cutremura încă. Mi-am răsucit oasele dureroase. 
Bătea soarele amiezii în fereastră. Pe măsuța de noapte aștepta ceaiul răcit și pachetul cu 

cărțile lui Ordeanu. N-am auzit când a intrat servitoarea. 
Cărțile lui Iorgu Ordeanu? Am sărit în mijlocul camerei. Ce era adevărat din câte se 

întâmplaseră astă-noapte? Ce era vis? ... Am smuls haina de pe spătarul scaunului și am răscolit 
buzunarele. Îmi era frică acum că și ceea ce a fost adevărat s-a întâmplat numai prin somn. 

Dar de la piept, din toate buzunarele, scoteam mâna plină de hârtii, amestecate cu țigări, cu 
plicuri de chibrituri, hârtii de o mie și de cinci sute, nenumărate, împăturite, mototolite, sute și altele … 
și altele … Le-am răsturnat pe un ziar desfăcut, deasupra patului. În frig, cu picioarele goale pe 
podelele reci, am început să le număr … Acum nu-mi făceau nicio bucurie. Erau mai multe decât 
aveam nevoie, mai multe decât îmi trebuiau să-mi răscumpăr libertatea, dar nicio bucurie nu mai 
găseam înaintea lor. Ce însemnau? Mă uitam la câte-o hârtie cu filigrana* albastră … Pentru asta se 
zbat oamenii, se ucid, se vând tinereți? Cu asta poți cumpăra liniștea și pâinea, și iubirea? ... Când nu 
o ai, pentru asta suferi […]? 

Mi se părea deodată straniu și nebunesc că lumea poate trăi cu această amăgire, că oamenii 
găsesc simplă și firească puterea acestui petec de hârtie, pe care îl puteam rupe mărunt și-l puteam 
aprinde cu flacăra chibritului, și-l puteam desființa într-o clipită … Fiindcă nu aveam asta, suferisem; 
fiindcă le aveam, în sfârșit, eram să fiu mai fericit și mai bun, și mai om? … Și fiindcă Iorgu Ordeanu a 
risipit și cea din urmă hârtie, are să îndure și el foamea și frigul, și madam Faingold are să-l scoată în 
stradă? Ce-o fi făcând acum? ... 

Mi-am amintit că-i făgăduisem să fiu la unsprezece la el. […] M-am uitat la ceas. Aproape 
amiaz’. Am tras repede hainele, am pornit alergând aproape. 

Era un soare rece de iarnă afară, cu sclipiri de oțel în bulgării de zăpadă. Orașul părea nefiresc 
de curat, aerisit, înnoit. 

(Cezar Petrescu, Omul din vis ) 
*filigran, filigrane, s.n. – marcă transparentă imprimată în timpul procesului de fabricație în structura unei hârtii 
 
Redactează pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: straniu și făgăduisem.   
                     2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în secvența: câte-o hârtie.                2 puncte 
3. Construiește un enunț în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul os.  
                     2 puncte  
4. Precizează două motive literare, prezente în textul dat.               4 puncte 
5. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat.              4 puncte 
6. Transcrie, din textul dat, două secvențe, care conturează dimensiunea temporală.           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 
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9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvența: Mi se părea deodată straniu și nebunesc că lumea 
poate trăi cu această amăgire, că oamenii găsesc simplă și firească puterea acestui petec de hârtie, 
pe care îl puteam rupe mărunt și-l puteam aprinde cu flacăra chibritului, și-l puteam desființa într-o 
clipită … Fiindcă nu aveam asta, suferisem; fiindcă le aveam, în sfârșit, eram să fiu mai fericit și mai 
bun, și mai om? …                    4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul campaniilor de promovare 
a unui stil de viață sănătos. 

 
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 o temă 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  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre lume 
reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu.  
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– prezentarea a două imagini artistice/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema și 
viziunea despre lume; 
– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative 
pentru tema și viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie, 
motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.); 
– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul 
poetic studiat. 
 
Notă! 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi 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 2014 

Proba E. a) – 30 iunie 2014 
Limba şi literatura român ă 

Varianta 1 
Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă;  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic)  
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citeşte urm ătorul text: 

SCENA XVII 
VICTORIA, GALAN 

În cursul scenei se înserează treptat. O clipă Victoria și Galan zâmbesc,  
privind după cei ce au ieșit 

GALAN: [...] Eu te cunosc de șapte ani, doamnă, și de șapte ani te ador! 
VICTORIA (iar cu ironie): Iubirea d-tale exagerează! ... Acum șapte ani de-abia soseam aci, o 

biată institutoare în căutarea unui post ... 
GALAN (tot mai cald): Da ... întocmai ... Pe-atunci eram și eu un biet impiegat cu optzeci de lei 

pe lună și așteptam toate trenurile visând iubiri mândre și pasionate ... Apoi tot așteptând zadarnic, 
într-o bună zi de iulie – vezi, țin minte și luna – am văzut coborând dintr-un vagon de clasa a treia o 
fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă, care m-a întrebat sfioasă: „Te rog, domnule, unde vine aici 
primăria?” M-am zăpăcit, am bâlbâit ceva, i-am arătat calea și am rămas cu ochii pierduți în urma ei 
care pășea mărunt și elegant pe aleea ce duce de la gară în oraș, cu un geamantănaș de mucava în 
mâna stângă ... 

VICTORIA (fără zeflemea): Fetița eram eu ... 
GALAN (simplu): Erai d-ta ... Pe urmă te-am pierdut vreo două luni ... Într-o dimineață însă, 

mergând spre gară, te-am întâlnit din nou, pe trotuar, aproape de școala comunală. Vai, cum îmi bătea 
inima! ... Am ridicat pălăria instinctiv, iar d-ta mi-ai aruncat o privire supărată și ... ai întors capul ... 

VICTORIA: Dacă nu te cunoșteam?! 
GALAN: Adică nu mă recunoșteai ... Pe urmă o elevă grăbită, întârziată, mi-a spus cum te 

cheamă, adăugând că ești un înger ... 
VICTORIA (zâmbind, cu ușoară protestare): O, înger ... 
GALAN: Ba da ... De altfel și în sufletul meu erai înger, cu toate că ai întors capul când te-am 

salutat ... Pe urmă eu te-am văzut de multe ori, dar dumneata nu m-ai văzut niciodată. Treceai pe 
lângă mine ca pe lângă un stâlp de felinar. Apoi, într-o zi nenorocită, am auzit că te măriți cu unul de 
la primărie ... cu unul mititel și umil ca și mine ...  

VICTORIA: Pe care însă îl cunoșteam … […] 
GALAN: Apoi iar nu te-am mai văzut decât de departe ... Apoi a venit războiul și nu te-am mai 

văzut deloc ... Apoi d-ta te-ai făcut primăreasă* și eu un biet șef de gară; d-ta parcă te făceai mai 
frumoasă, iar eu te iubeam mai mult ... Dar, fiindcă eram prost și timid, n-am îndrăznit niciodată să-ți 
spun că te iubesc ... Și, ca să mă răzbun, mi-am încercat norocul aiurea ... 

VICTORIA: Ți-ai făcut o reputație nesuferită, adevărat! 
GALAN: Da, pentru că am avut succes ... De, doamnă, azi suntem la preț și noi, bieții șefi de 

gară!  
(Liviu Rebreanu, Plicul ) 

*primăreasă, s.f. – soția primarului 
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Redactează pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: timid şi norocul.         2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: Pe-atunci eram și eu un biet impiegat […].           2 puncte  
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul inimă.  
                     2 puncte 
4. Precizează două motive literare, prezente în textul dat.               4 puncte 
5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe.      4 puncte 
6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Galan, exemplificând-o cu o secvență 
semnificativă din textul dat.                   4 puncte  
7. Prezintă rolul notațiilor autorului, în textul dat.               4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic.           4 puncte 
9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvenţă:              4 puncte  
GALAN: Adică nu mă recunoșteai ... Pe urmă o elevă grăbită, întârziată, mi-a spus cum te cheamă, 
adăugând că ești un înger ... 
VICTORIA (zâmbind, cu ușoară protestare): O, înger ... 
GALAN: Ba da ... De altfel și în sufletul meu erai înger, cu toate că ai întors capul când te-am salutat ... Pe 
urmă eu te-am văzut de multe ori, dar dumneata nu m-ai văzut niciodată. 
 

SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre modul în care școala contribuie 

la orientarea profesională a 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 o temă 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  
 

SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de construcţie a 

unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Ioan Slavici. 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici; 
− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie și de limbaj ale textului narativ studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: incipit, final, episoade/secvențe 
narative, tehnici narative, construcția personajelor, modalități de caracterizare a personajului, tipuri de 
personaje, limbajul personajelor, registre stilistice etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului 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.  



Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

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

Pagina 1 din 2 

Examenul de bacalaureat na ţional 2014 
Proba E. a)  

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

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

Citeşte urm ătorul text: 
Cu toate răspunsurile lor prompte, pe „visători” îi țineam de obicei prin preajma pichetului. 

Spre flancurile sectorului dam drumul doar la cei cu urechea fină și cu pas de copoi, ale căror raite 
prin posturile apropiate și printre patrule nu mai conteneau. Noaptea, mai ales, tot locul era bătut, iar 
schimburile obișnuite plecau la ore și pentru intervale de timp diferind cu totul de la o noapte la alta 
și chiar de la un schimb la altul. Astfel, năvoadele mele prinseră la început cea mai bogată recoltă 
pe tot batalionul. Primii felicitări. Pe urmă, încetul cu încetul, vânatul se împuțină, deși nici acum 
vămuitorii de oameni nu s-ar fi putut lăuda că mi-au dejucat sistemul de bază, surprinzând vreo 
regularitate ori periodicitate în mișcările patrulelor. Recolta se împuțina pentru că sectorul devenise 
periculos. 

Eu nu avusesem decât să imprim aceste mișcări plutoanelor mele. Cei doi plutonieri le 
prinseră și acum ei manevrau de minune. […] Mă mulțumeam să supraveghez plecările și sosirile, 
încât îmi rămânea un timp incalculabil pentru cărțile mele. 

Mai ales plutonierul Gârneață îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și 
mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul 
celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și 
proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei. 

Pe când Gârneață era gândul și sufletul meu, dezbrăcat de toate clasele de școală și de 
toate teancurile de cărți din coliba de scânduri a „comandamentului”, cum era denumită de refugiații 
de peste fluviu. (Soldații îi spuneau pur și simplu: „bordeiul domnului locotenent”.) Mă vedeam în 
Gârneață, cum aș fi fost dacă aș fi rămas plugar și m-aș fi reangajat. 

Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți. El era și mai înalt decât mine, dar eu mai 
subțiratic și mai mlădios decât el. Amândoi aveam fețele lunguiețe, dar aveam satisfacția să constat 
că trăsăturile lui erau mai plate și ochii, la fel de negri, mai puțin mobili.  

(Gib I. Mihăescu, Rusoaica ) 
Redactează pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: vrednic şi teancuri.    2 puncte  
2. Explică rolul virgulelor în secvența: Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți.       2 puncte  
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul carte.     
                     2 puncte 
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat.              4 puncte 
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.               4 puncte 
6. Selectează, din textul dat, două secvențe care conturează dimensiunea spațială.           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 secvență din text: Mai ales plutonierul Gârneață 
îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el 
îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar 
care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei. 

         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 respectării unor 
reguli într-un domeniu de activitate. 

 
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 o temă 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  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre 
lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.  
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– prezentarea a două imagini/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema și viziunea 
despre lume; 
– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative 
pentru tema și viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie, 
motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.); 
– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul 
poetic studiat. 
 
Notă! 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 
analiză şi 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 2014 

Proba E. a)  
Limba şi literatura român ă 

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

Actul II 
Seara 

Tabloul 1 
La curtea domnească 

Scena I 
(Sala tronului, Țepeș pe tron, îmbrăcat de gală. 

În cap căciuliță încinsă cu pietre scumpe și surgiuc*.)  
 

PICTORUL (după ce și-a amestecat niște culori pe șevalet): Încă puțin ... Oleacă mai la dreapta ... 
Uitați-vă aici. (Arată cu degetul undeva în spate. Pictând.) Aveți o fire foarte neliniștită, Alteță. Un cap 
greu de prins ... 
ȚEPEȘ (mustăcind): Așa se plâng mai mulți ... 
PICTORUL: Să nu clipiți, expresia ochilor Măriei-Tale are ceva de groază ... Pot să vorbesc deschis? 
Mi-e cam frică să vă cat în ochi ... Prea mari ... 
ȚEPEȘ: Se măresc la acru și la vorba dulce ...  
PICTORUL: Nuanța asta măslinie a pielii n-am putut s-o redau decât cu o culoare de pământ  de prin 
părțile astea ... Poate de aici vine și porecla stirpei Măriei Voastre? [...] 
ȚEPEȘ (gonește cu mâna o gâză): Am voie să prind licurici? Eu dacă stau un moment fără ... să-nhaț 
o lighioană înseamnă c-am lâncezit ... Să nu mă pui rânced pe pânză ...  
PICTORUL (râde): Vă place vorba cu două tăișuri. Tot așa și prealuminatul Mahomed, cel mai mare 
cuceritor al lumii ... În paranteză fie spus, pe mine nu m-a cucerit. I-am executat un portret care se află 
acum agățat în cabinetul său la Constantinopol ... Poate o să aveți prilej să-l vedeți ...  
ȚEPEȘ: Îmi pare rău că n-o să pot face drum până acolo ... 
PICTORUL (taină): Mă tem c-o să vină el să-l vadă pe-al Măriei Tale. 
ȚEPEȘ: Merită osteneala? 
PICTORUL (râzând): E tare curios ... și mare amator de capete ... în ulei. Și tot așa: glumește și nu 
glumește. Acolo am auzit prima dată de Vlad. Lângă tronul prealuminatului Sultan. Lucram ... A intrat 
fratele dumneavoastră. Are liberă trecere la sultan ... Mare trecere ... (Cu intenție.) E un bărbat foarte 
frumos ... 
ȚEPEȘ: Radu e frumos ... într-adevăr ... 
PICTORUL: Dar nu vă iubește ... S-ar vrea aici, domnitor ... Și cred c-o să ajungă ... 
ȚEPEȘ: Trecând peste sabia noastră? 
PICTORUL: O să încerce ... Sultanul îl răsfață. 
ȚEPEȘ: Știu ... 

 (Marin Sorescu, A treia țeapă) 
*surgiuc (surguciuri), s.n. – Panaș din pene (de struț) împodobit cu pene scumpe, purtat la turban sau 
la ișlic de sultani, de înalți demnitari turci sau de unii domni români 
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Redactează, 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: fire și agăţat.           2 puncte  
2. Explică rolul virgulei în secvența: Aveți o fire foarte neliniștită, Alteță.             2 puncte  
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul umbră.  

                      2 puncte  
4. Precizează două motive literare prezente în textul dat.                4 puncte  
5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din textul dat care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte  
6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Țepeș, exemplificând-o cu o secvență 

semnificativă din textul dat.                   4 puncte  
7. Prezintă rolul notațiilor autorului din textul dat.                 4 puncte  
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic.            4 puncte  
9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență: 
PICTORUL (râde): Vă place vorba cu două tăișuri. Tot așa prealuminatul Mahomed, cel mai mare 
cuceritor al lumii ... În paranteză fie spus, pe mine nu m-a cucerit. I-am executat un portret care se află 
acum agățat în cabinetul său la Constantinopol ... Poate o să aveți prilej să-l vedeți ...            4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre libertatea tinerilor de a-și alege 
profesia. 
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 o temă 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  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinţi particularitățile de construcție a 
unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.  
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/conflictele din romanul psihologic studiat; 
− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales; 
− ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie și de limbaj ale romanului psihologic studiat, 
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: incipit, final, episoade/secvențe 
narative, tehnici narative, modalități de caracterizare a personajului, limbajul personajelor, registre 
stilistice etc.); 
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului psihologic 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.  


