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Examenul de bacalaureat na ţional 2015 

 

Proba E. a) 
Limba şi literatura român ă 

Simulare pentru elevii clasei a XII-a 
 

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: 
 

Multă vreme nu ştiuse nimic precis despre ea, deşi o saluta pe stradă, ba de câteva ori se şi 
întâmplase să schimbe câteva cuvinte împreună. Îl irita doar numele ei mic, acel pretenţios Ann, când 
Anna ar fi fost un nume atât de liniştit. 

Încerca acum, când iubirea lui devenise o aşa de ascuţită suferinţă, să regăsească în amintire 
pe această Annă indiferentă şi pierdută din primele timpuri, să fixeze în mici fapte din trecut apariţia 
acelei tinere femei, pe care de-abia o cunoştea şi care, pe atunci nu-i putea face nici rău, nici bine.  

Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea, 
când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al 
acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care     
i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp. 

Retrăia cu un sentiment de răzbunare anticipată ziua în care se întâlniseră la un cinematograf 
pe Bulevard. El era la casa de bilete, când cineva îl bătuse pe umăr. Era, spre mirarea lui, Anna, pe 
care nu o cunoştea destul de bine pentru un gest atât de familiar. 

– Nu vrei să-mi cumperi şi mie un bilet? ca să nu mai stau la rând. 
Intraseră împreună în sală, dar el refuzase, aproape nepoliticos, rugămintea ei de a veni cu ea 

în primele rânduri, unde obişnuia să stea, din cauza uşoarei ei miopii. 
– Iartă-mă, dar nu pot să stau prea aproape de ecran. 
Şi lăsând-o să-şi continue drumul, se oprise pe la mijlocul sălii, bucuros că rămâne singur. 
Ce departe, ce odihnitoare, ce neverosimilă era această întâmplare, acum, când, în orice sală 

ar fi intrat, gândul că şi ea ar putea să fie acolo, însoţită poate de altcineva, îl tortura silindu-l să stea 
mereu la pândă pentru a recunoaşte în obscuritate, în lungile şiruri de spectatori, capul ei blond, 
sclipind un moment sub lanterna unui plasator şi pierzându-se pe urmă mai departe, în întunericul 
sălii... 

Revedea de asemeni depărtata zi de ianuarie în care se întâlniseră în tren, venind de la 
Sinaia. El citea o carte, când Ann îi bătuse în geamul compartimentului. 

– Ce surpriză! Mă credeam singură în tot trenul. Nu vii cu mine în vagonul-restaurant? Să luăm 
un ceai, să stăm de vorbă... 

Refuzase plictisit, dând scuze vagi: prea multă lume în restaurant, preferă să rămână în 
compartiment, are de citit... 

(Mihail Sebastian, Accidentul ) 
 

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: precis şi se căznea.          2 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: să-mi cumperi.                                                   2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ o expresie care să conţină substantivul timp.  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 
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9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite 
zone de indiferenţă, spre care revenea, când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se 
căznea să reconstituie fiecare detaliu al acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, 
ca spre nişte fotografii vechi, pe care i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp.       4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa comunicării dintre părinţi 
şi copii. 
 

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 
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu 
problematica pus ă în discu ţie.   
 
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 poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau George Bacovia.  
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare/perioadă 
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
− prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul 
poetic studiat; 
− ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru 
ilustrarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: 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 șșșși să dezvolte subiectul propus.  


