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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.  
 


