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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 3 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTUL I                                                                           (50 de puncte) 

Citește următorul fragment: 

Smuls din veselia vieţii de la Potsdam, unde era înconjurat de tovarăşi de seama lui şi unde dusese o viaţă 

cu totul potrivită cu pornirile sale, Ferdinand se găsi deodată osândit la o viaţă asemănătoare aproape cu aceea a 

unui pustnic. Fără prieteni, fără tovarăşi, aproape ca un exilat în ţară străină, sub călăuzirea unui unchi a cărui 

primă şi ultimă preocupare era politica şi care era gata să jertfească pentru raţiunea de stat nu numai dorinţele şi 

fericirea lui, dar şi ale oricărui  membru din familie, ce se afla pe lângă el, tânărul prinţ era adevărat foarte 

singur. Fiind crescut cu multă străşnicie, pentru muncă şi pentru supunere, era şi ascultător şi supus, dar era şi el 

om şi mătuşa lui, cu toate că nu-i ierta locul ce-l dobândise, privea cu milă singurătatea lui. Înţelegea cât era de 

stingher şi ce dor de-acasă îl cuprindea, într-o viaţă atât de deosebită de aceea cu care fusese obişnuit, înjugat la o 

sarcină grea, care nu-l ademenea şi a cărei frumuseţe şi mărire n-o înţelegea încă.  

Dar Carmen Sylva era poetă şi vedea toate prin prisma închipuirii ei romantice. Avea sufletul fierbinte, 

plin de avânturi şi o fire nestăpânită şi era fără îndoială cam nechibzuită; văzând toate lucrurile “en beau”, nu 

prevedea niciodată răul, şi de aceea în tot cursul vieţii ei, zbuciumate şi tragice, a căzut  adeseori pradă celor ce 

înşelau larga-i încredere, pentru propriul lor folos. Neavând copii, îi plăcea să se înconjure de o droaie de  fete 

tinere care, însufleţite de vorbele-i aprinse, îi stăteau la picioare, slăvind fiece cuvânt ce-l rostea. Îi plăcea să-şi 

închipuie că-i asemenea unei castelane de odinioară care, la un ceas anumit din zi, aduna în jurul său pe toate 

tovarăşele ei din palat, pentru a toarce, a coase sau a migăli o broderie. Dar era totodată, sufletul poeziei, muza, 

inspiratoarea. Pentru dânsa, lumea era o nemărginită scenă, iar ea - personajul în jurul căruia se desfăşura toată 

acţiunea; cu figura ei tragică, însă plină de bunăvoinţă şi de înţelegere faţă de toate durerile omeneşti, Carmen 

Sylva era, fără îndoială, o fiinţă de neuitat. Părul îi încărunţise de tânără şi acum era aproape alb; ochii ei de un 

albastru adânc aveau o privire pătrunzătoare. Râdea adesea, căci avea dinţi de-o minunată frumuseţe, dar râsul ei 

alcătuia un contrast izbitor cu privirea dramatică a ochilor.  

Fără să fi fost vreodată socotită drept o frumuseţe, avea  într-însa un dar nespus de a fermeca şi era cu 

neputinţă să nu te simţi vrăjit de ea, cel puţin la început. Pentru cei tineri era ca o legendă întrupată pe pământ. 

Avea o voce nemaipomenit de mlădioasă; când îşi  punea în minte să încânte, rareori se întâmpla să dea greş. Nu 

insufla  iubire aprinsă, ci admiraţie, iar umbra tragică ce plutea asupră-i făcea pe toţi să simtă dorinţa de a-i 

uşura povara. 

Firea omului cuprinde într-însa soarta lui. Firea Carmen Sylvei o împingea spre jertfire de sine şi dramă. 

Vedea tragicul în orice şi schimba în dramă şi în tragedie până şi cele mai simple întâmplări ale vieţii zilnice.                  

 (Regina Maria, Povestea vieții mele, Editura RAO, 2013) 

 

Carmen Sylva - Numele literar al Reginei Elisabeta. 

 

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

dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței înjugat la o sarcină grea.                                                                       6 puncte 

2. Menționează faptul care duce la dorința tuturor de a ușura povara reginei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o trăsătură reginei Carmen Sylva, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 

                                                                                                                                                                          6 puncte 
4. Explică motivul pentru care Ferdinand se găsi deodată osândit la o viaţă asemănătoare aproape cu aceea a unui 

pustnic.                                                                                                                                                              6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, un aspect ce defineşte închipuirea romantică a reginei Elisabeta, așa cum rezultă 

din textul dat.                                                                                                                                                    6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă o funcție publică poate împiedica 

sau nu cultivarea unui talent, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din Povestea vieții mele, a 

Reginei Maria, 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), așezarea în pagină, lizibilitatea.                                              6 puncte 

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

dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                (10 puncte) 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 

artistice: 

[…]Dar cine eşti tu oare cu ochii de mă minţi, 

Ai căror raze lucii sunt dulci făgăduinţi 

De-amor fără de margini, de drage fericiri 

Cari nu sunt în lumea aceasta nicăieri? 

De ce cu arătarea-ţi îngreunai al meu gând, 

Cu farmecul în visul vieţi-mi străbătând? 

 

De ce? E iarăşi umbra iubirii cei de veci 

Ce trece cu întregul ei farmec pe când treci 

Căci e biruitorul amor atât de trist 

Ce-au luminat în umbra durerilor lui Crist 

Oriunde fug a tale priviri tot mă ajung; 

Din cadrul de-ntunerec nu pot să te alung. 

    (Mihai Eminescu, Cine ești?) 

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 aI III-lea                                                                                     (30 de puncte) 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, 

aparţinând lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.   

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

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

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, 

incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie 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; punctuația – 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. 


