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Examenul de bacalaureat na ţional 2013 

 
Proba E. a)  

 
Limba şi literatura român ă 

 
Filiera teoretic ă – Profilul real; Filiera tehnologic ă;  

Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului pedagogic)  
 

Varianta 2 
• 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:  
 

1  Din cerurile-albastre 
Luceferi se desfac, 
Zâmbind iubirii noastre 
Și undelor pe lac. 
De glasul păsărelelor 
Pe gânduri codru-i pus. 
O, stelelor, stelelor, 
Unde v-ați dus? 
 

9  În turme călătoare 
Trec nourii pe ceri, 
Ce seamăn pieritoare 
Duioaselor dureri. 
De strălucirea florilor 
E câmpul tot răpus. 
O, norilor, norilor, 
Unde v-ați dus? 
 

17 Șoptiri aeriane 
Pătrund din mal în mal 
Ș-a stelelor icoane 
Pre fiecare val. 
De ochii tăi cei plini de-amor 
Aminte mi-am adus. 
O, stelelor, stelelor, 
Unde v-ați dus? 
 

25 Cum iedera se leagă 
De ramuri de stejar, 
Mi-a fost odată dragă 
Și dragă-mi este iar. 
De brațul tău cuprins cu dor 
Aminte mi-am adus. 
O, brațelor, brațelor, 
Unde v-ați dus? 

                         (Mihai Eminescu, Din cerurile-albastre) 
 
Redacteaz ă, 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: zâmbind și odată.                 2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în secvența: Ș-a stelelor icoane.                 2 puncte 
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul ochi.    2 puncte  
4. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul dat.             4 puncte 
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat.                4 puncte 
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic.      4 puncte  
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din a doua strofă.               4 puncte 
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.                4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (șase–zece rânduri), prima strofă a textului, 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 (15 – 30 de rânduri) despre modul în care 
activitatea de voluntariat contribuie la 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 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 limitele de spaţiu indicate.                               6 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea                       (30 de p uncte) 
 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi relaţia dintre două 
personaje dintr-un roman psihologic studiat. 
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul 
psihologic studiat; 

− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre 
cele două personaje; 

− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului psihologic studiat, semnificative 
pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (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 romanului psihologic 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 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; încadrarea în limitele de spaţiu 
indicate – 1 punct).  

 
În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de cuvinte 

(dou ă pagini) şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 


