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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. a) 

Limba şi literatura română 

Filierateoretică – Profilul real; Filieratehnologică 

Filieravocaţională – Toateprofilurile (cu excepţiaprofilului pedagogic) 

Testul 1 

 Toatesubiectelesuntobligatorii. Se acordăzecepuncte din oficiu. 

 Timpul de lucruefectiveste de trei ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                             (50 de puncte) 

Citeşte, cu atenție, următorul fragment: 

 

,,În 1909, după bacalaureat, Ion Pillat întrerupe un an șederea la Paris, prestând serviciul militar în 

țară, la regimentul 2 artilerie grea, tradițional, de altminteri, în familia de ingineri a unchilor Brătianu. În 

uniforma militară, arată mai pirpiriu, ușor ridicol, ca într-o travestire deplasată. De la tatăl său, fost elev al 

școalei de cavalerie de la Saint-Cyr și Saumure, băiatul nu a moștenit nimic din atitudinea marțială și 

gusturile pentru convenția militară. În decursul serviciului militar, ca și în campania din 1913, se simte 

stânjenit, parcă într-un penibil complex de inferioritate față de simplitatea brutală a mentalității cazone. 

Anii de student la Paris, dintre 1910 și 1914, ar fi putut să constituie mica epocă boemă a existenței 

lui Ion Pillat. Dar structura interiorizată, la care se adaugă rezerva unei timidități persistente încă, împiedică 

participarea la nebunii juvenile prin Montmartre. Are un cerc restrâns de prieteni, mai toți cunoscuți la 

căminul studenților români din Rue de Seine 40, inaugurat chiar din inițiativa mamei sale. Cu Horia Furtună, 

Alexandru Băbeanu, mai iese pe la cabaretele la modă (...). Spre deosebire de mai toți ceilalți, pune însă 

oarecare sentiment în micile idile legate în cadrul romantic al grădinii Luxemburgului, de unde și 

dezamăgirile imediate în ce privește constanța. 

Tânărul care nu rămâne  niciodată în restanță cu examenele este totuși departe de a sta să învețe 

mereu. Își însoțește fratele și sora pe la baluri, fără a ajunge însă vreodată să danseze ca lumea.(...) Întârzie în 

fiecare zi să vadă ce cărți se găsesc pe tarabele anticarilor de pe malurile Senei. O curiozitate multilaterală, în 

care nu intră nici o urmă de snobism intelectual, îl face să se țină la curent cu manifestările vieții artistice 

pariziene, atât în materie de expoziții, cât și de spectacole. 

Mare amator de călătorii, nu scapă nici un prilej de a se deplasa în locuri necunoscute încă de el. 

Astfel, răspunde inițiativei unui fost coleg de liceu de a veni să îl vadă la Constantinopole, face într-un rând o 

vizită cu familia la Londra, ia parte la o excursie în Elveția și apoi la alta, în nordul Italiei.  

Viciul capital rămâne lectura. Este epoca entuziasmului pentru Leconte de Lisle, Baudelaire, 

Verlaine, Mallarmé, Lautréamont, Régnier,  Guégrin, Barres, Gide, Wilde, Poe, Browning, Swinburne, 

Dante, Gabriel Rossetti, OmarKayam, LafcadioHearn, Bournouf. În tovărășia prietenilor, mai ales a lui Horia 

Furtună, face lecturi cu voce tare sau recită pe de rost versurile preferate din poeții simboliști. Scrie cu 

frenezie sub influențe vădite. Adesea, dimineața târziu, este găsit încă în pat, cu creionul și foaia de hârtie, în 

febra compunerii unui poem."                          

    (Dinu Pillat,  Scriitorul ca personaj, în vol. Spectacolul rezonanței) 

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 secvenţeisimplitatea brutală a mentalității cazone. 6 puncte  

2. Transcrie o secvenţă care să justifice atitudinea tânărului Pillat în timpul serviciului militar.         6 puncte 

3. Precizează o modalitate de petrecere a timpului liber, în anii studenției scriitorului la Paris, justificându-ți 

răspunsul cu o secvență relevantă din text.                                                                                            6 puncte 

4.  Enumeră motivele care îl determină pe tânărul student să întârzie pe malurile Senei.                     6 puncte 

5.  Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, care este valoarea lecturii pentru scriitor.                                       6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezidacă destinul omului contemporan 

este influențat de interacțiunile sale cu mediul social, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, 

cât şi la experienţa personală sau culturală.    20 depuncte 

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 
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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) 

 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, versurile de mai jos, evidențiind relaţia dintre ideea poetică şi 

mijloacele artistice identificate în text. 

Vreau să descopăr lumea, niciodată 

n-am crezut, cum spun poeții, că-i 

frumoasă. 

Însă astăzi, cu lumină pieptănată, 

dimineața mi-a intrat în casă. 

 

Fumegam de somn, când am simțit 

pașii cuiva lângă perete - 

ea dansa cu trupul arcuit 

sub priviri mirate de portrete. 

 

Cu picioarele goale ea pășea, 

în oglindă răsuna cristalul, 

dimineața strămutase balul 

fetelor-lumini în casa mea. 

 

Și privind, eu mă gândeam: e bine 

să fii tânăr când afară-i soare. 

Zi frumoasă, îți voi pune legătoare 

după gât și-o să te iau cu mine. 

                         ( Magda Isanos, Dimineața) 

 

Notă: Pentru conținut vei primi 6 puncte, iar  pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii 

literare - 1 punct, logica înlănțuirii ideilor - 1 punct, ortografie - 1 punct, punctuație - 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și 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, aparținând lui Ioan Slavici. 

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 componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcţia 

personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit, final, tehnici 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. 

 


