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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 5  
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

                                                                                                                                             

SUBIECTUL I                                                                                                                             (50 de puncte) 

Citeşte, cu atenție, următorul fragment: 

„Eminescu era om de o vigoare trupească extraordinară, fiu adevărat al tatălui său, care era munte de 

om, şi ca fire, grădină de frumusețe, şi ar fi putut să ajungă cu puteri întregi la adânci bătrânețe dac-ar fi avut 

oarecare purtare de grijă pentru sine însuși şi-ar fi fost încă [de] copil îndrumat a-şi stăpâni pornirile spre 

exces. 

El era însă lipsit cu desăvârșire de ceea ce în viața de toate zilele se numește egoism, nu trăia prin 

sine şi pentru sine, ci pentru lumea în care-şi petrecea viața şi pentru ea. Trebuințele, suferințele şi durerile, 

întocmai ca şi mulțumirile lui individuale, erau pentru dânsul lucruri nebăgate-n seamă. Ceea ce-l atingea pe 

el erau trebuințele, suferințele, durerile şi totdeauna rarele bucurii ale altora.  

El niciodată nu s-a plâns de neajunsurile propriei sale vieți şi niciodată nu a dat pe față bucuria 

izvorâtă din propriile sale mulțumiri. Flămând, zdrențuit, lipsit de adăpost şi răbdând în ger, el era același om 

senin şi veșnic voios, pe care-l ating numai mizeriile mai mici ale altora. Întreaga lui purtare de grijă era deci 

numai pentru alții, care, după părerea lui, nu puteau să găsească în sine înșiși mângâierea pe care o găsea el   

pierzându-se în privirea lumii ce-l înconjura. „Nenorocirea cea mare a vieții e – zicea el – să fii mărginit să 

nu vezi cu ochii tăi, să ştii puține, să înțelegi rău, să judeci strâmb, să umbli orbecăind prin o lume pentru tine 

pustie şi să fii nevoit a căuta afară din tine compensațiuni pentru munca grea a viețuirii.“ 

Lui nu-i trebuiau nici bogății, nici pozițiune, nici trecere-n societate, căci se simțea fericit şi fără de 

ele, şi din acest simțământ de fericire individuală pornea mila lui către cei mulți şi nemărginitul lui dispreț 

față de cei ce-şi petrec viața-n flecării ori sporesc durerile omenești. În întreaga lui scrisă nu este o singură 

notă de ură, şi noi, care-l știm în toate amănuntele vieții lui, am rămas adeseori uimiți de firea lui 

îngăduitoare față cu cei ce se făceau vrednici de a fi urâți. [...]   

   „Ceea ce li se poate ierta altora – zicea el adeseori – nu pot să-mi permit eu.“ 

Eminescu nu era însă în stare să mintă, să treacă cu vederea reaua credință a altora, să tacă şi, atunci 

când era dator, să vorbească, să măgulească ori chiar să lingușească pe cineva, şi-n gândul lui cea mai 

învederată* dovadă de iubire şi de stimă era să-i spui omului şi-n bine, şi-n rău adevărul verde-n față.”  

Ioan Slavici – Eminescu – Omul, în vol. Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieți spusă de 

contemporani 

*învederată - evidentă 

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 secvenței munte de om.                                                                                6 puncte  

2. Menționează una din condițiile care ar fi putut duce la o prelungire a vieții poetului.                      6 puncte 

3. Precizează o modalitate prin care Eminescu se raporta la lumea din jurul său, justificându-ți răspunsul cu o 

secvență relevantă din text.                                                                                                                     6 puncte 

4.  Explică înțelesul afirmației din penultimul paragraf, prin raportare la firea poetului.                      6 puncte 

5.  Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură de caracter a poetului Mihai Eminescu, așa cum se desprinde 

din textul dat.                                                                                                                                          6 puncte 

                                                                                     

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă exprimarea unor adevăruri 

dureroase este preferabilă unei sincerități parțiale în relațiile de prietenie, raportându-te atât la informațiile 

din fragmentul dat, cât şi la experiența personală sau culturală.                                                     20 de puncte 

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                                                       

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

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

 

 Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din fragmentul de mai jos. 

ACTUL I  

SCENA 1 

Dacia: Spirache, tu bei cafea? (fără să aştepte răspunsul): Să nu-ţi facă rău la inimă... 

Spirache (în jurnal): Dacă faceţi, beau. 

Miza: Beau şi eu una, mamă! 

Dacia (Chiriachiţei): Mamă, mai bei şi dumneata una? Ai băut cinci azi!... 

Chiriachiţa: Cum să nu beau? Mai e vorbă? Beau şi cinsprezece că sunt supărată. 

Dacia: Gena, fă atunci una pentru mama şi cealaltă pentru ei. (arată pe Miza şi Traian) 

Gena: A zis tata că vrea să bea şi dumnealui. 

Chiriachiţa: Dumnealui să rabde... Cine vrea să bea cafea să cumpere. Asta e din Litra cumpărată alaltăieri, 

din pensia mea. 

Spirache (strâns în el şi în jurnal): Nu e nimic, mamă soacră, eu nu ţin să beau cafea... Bea-o dumneata pe 

toată... 

Chiriachiţa (care nu aşteaptă decât momentul să se certe cu ginerele): Da ce, sunt spartă, să beau o găleată 

de cafea. Te rog, să nu mă iei pe mine peste picior, că pe urmă ştii... (privindu-l să-l despice) sunt cam 

nărăvaşă... 

                                                                                                                Tudor Mușatescu, Titanic Vals 

 
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-un basm studiat. 

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. 

                                                              

 

 


