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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. a) 

Limba şi literatura română 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

Testul 2 
 

          Filiera teoretică – Profil real; Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția 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) 

Citește textul de mai jos. 

Creangă era totdeauna un orator iubit în adunări populare, și eu la dânsul m-am gândit când am 

creat pe părintele „Smântână” în o copie de pe natură intitulată Electorale. Răspopit* de mitropolitul 

Calinic din cauză că fără voia arhiepiscopală purta pălărie în loc de potcap, Creangă ajunsese într-o vreme 

așa de sărac încât nu avea cu ce trăi. În această situație, el se duse la generalul Tell, pe atunci ministru de 

culte și instrucție publică, și-l rugă să-l numească institutor*. „Ce, pe un răspopă să-l fac eu dascăl! strigă 

Tell, fugi din ochii mei că mă îmbolnăvesc!” Desperat, Creangă se adresă către prietenii săi politici cu 

rugămintea să facă ceva pentru dânsul, dar nimeni nu mișcă măcar un deget. Norocul său făcu însă că 

Maiorescu înlocui atunci pe Tell la minister. El știind că Creangă e un bărbat inteligent, îi găsi îndată o 

catedră la o școală primară din Iași. Fapta lui Maiorescu apropie pe Creangă de „Junimea” și de la o 

vreme el stărui pe lângă câțiva membri ai Societății, în special pe lângă Eminescu, ca să-l introducă printre 

noi. [...] 

Ce fericită achiziție pentru Societatea noastră acea figură țărănească și primitivă a lui Creangă! 

Tolbă de anecdote, el avea totdeauna câte una disponibilă, fiind mai ales cele „corosive” specialitatea sa, 

spre marele haz a lui Pogor, a lui Lambrior, ba se poate zice – afară de Naum – a tuturor junimiștilor. Când 

râdea Creangă, ce hohot puternic, plin, sonor, din toată inima, care făcea să se cutremure păreții! Singur 

râsul lui înveselea Societatea fără alte comentarii! Și când aducea în „Junimea” câte o poveste sau novelă, 

și mai târziu câte un capitol din Amintirile sale, cu câtă plăcere și haz ascultam sănătoasele produceri ale 

acestui talent primitiv și necioplit! 

                                                                                           (Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea) 
*a răspopi – a lua cuiva calitatea de preot 

*institutor – învățător (la oraș) 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la 

textul dat. 

1. Indică sensul secvenței făcea să se cutremure pereții.                                                            6 puncte 

2. Menționează numele singurului junimist care nu aprecia glumele lui Creangă, prin raportare la textul dat. 

                                                                                                                               6 puncte 
3. Precizează atitudinea autorului cu privire la integrarea lui Creangă în rândul junimiștilor, așa cum reiese 

din al doilea paragraf al textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă.                  6 puncte                                                                                                                                

4. Explică motivul pentru care ministrul Tell nu a vrut să-i acorde o funcție în învățământ lui Creangă. 

   6 puncte 
5. Prezintă, în 30-50 cuvinte, o trăsătură a lui Creangă, care se desprinde din textul dat.            6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 cuvinte, în care să argumentezi dacă personalitatea unui individ 

poate influența sau nu raporturile sale sociale, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din 

volumul Amintiri din Junimea de Iacob Negruzzi, cât și la experiența personală sau culturală.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               20 de puncte                                                                                              
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:                                                                                                                            
- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și 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), așezare în pagină, lizibilitate.                                6 puncte 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să 

dezvolte subiectul propus. 
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Subiectul al II-lea                                                                                                              (10 puncte) 
 

 Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, trăsăturile personajului la care face referire textul de mai jos, 

prin evidențierea a două mijloace de caracterizare. 

 

 Petrecându-și viața mai mult în subsol, familia Rosmarin făcea economie de lumină și de căldură, 

ba mai cruța și mobila cea bună de sus. Singură Liana, și mai ales de vreo doi ani, de când a intrat în 

Universitate, s-a apucat să strice rânduiala retrăgându-se din ce în ce mai des în camera ei, să citească sau 

să mediteze. Camera Lianei, decretată de ea ca atare, era însuși salonul de la parter, cu mobila bătrânească 

atât de bine păstrată de părea nouă-nouță, cu pianina și gramofonul (aparatul de radio  avea în hol un loc 

mai bun), cu divanul plin de perne, cu micul birou feminin în colțul dintre două ferestre și turnanta cu cărți. 

Rosmarin  a avut destule discuții cu fata, din cauza asta, mai avea și acum, dar în zadar. Cine să se 

înțeleagă cu tinerii din vremea de azi? Și încă Liana e fată bună și cuminte, nu ca altele de seama ei… 

(Liviu Rebreanu, Jar) 

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; punctuația – 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 particularități ale unui text 

poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau Tudor Arghezi. 

 În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-un curent literar / 

cultural, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; 

- comentarea a două imagini/idei poetice  relevante pentru tema textului poetic studiat; 

- analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat (de 

exemplu: titlu, incipit, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie, relații de opoziție și 

de simetrie etc.) 
 

Notă 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 

Pentru conținutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință/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; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct.) 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să 

dezvolte subiectul propus. 

 


