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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 4 

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

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

SUBIECTUL  I                                                                                                                (50 de puncte) 

Citeşte următorul fragment: 

 Pe Calistrat Hogaş l-am avut profesor de română şi de latină la Liceul internat din Iaşi – 

„dascăl”, cum îi plăcea lui să zică.  

 Era îndrăgostit de breasla dăscălească. Îşi iubea elevii – „şcolarii” – liceelor din Piatra, 

Roman, Tecuci, Alexandria şi Iaşi, pe unde a peregrinat în agitata lui viaţă de profesor. Chiar 

culegerea impresiilor sale de călătorie – Pe drumuri de munte – poartă următoarea dedicaţie: Închin 

această scriere tuturor foştilor mei elevi în semn de dragoste şi aducere-aminte. 

 L-am cunoscut ca un om plin de sănătate şi de veselie, tăiat în proporţii ciclopice, cu o faţă 

[…] încadrată într-o barbă gălbuie, rară şi găurită de doi ochi mici, verzui, pătrunzători, care râdeau 

parcă necontenit, singuri, fără participarea feţei, cu o pălărie cât o roată de trăsură – aşa cum îl 

zugrăveşte G. Ibrăileanu în Adela. Era foarte voinic. Chiar şi iarna purta pe stradă numai o redingotă 

de postav neagră, fără palton. Pe timp de ploaie îşi arunca pe umeri o imensă pelerină cât o velinţă, de 

care nu se despărţea în excursiile lui prin munţi.  

 După munca din timpul anului, după hărţuieli la multe şcoli (era profesor la Liceul de fete 

„Humpel” şi la Liceul militar), corectând sute de teze şi extemporale – Calistrat Hogaş (moş Calistru, 

cum îi ziceau colegii de profesorat) pornea în timpul vacanţei în munţi, încălţat cu opinci legate cu 

nojiţe peste nişte ciorapi lungi de lână roşie, cu raniţa în spinare, […] fără să se despartă de pelerina lui 

de proporţii homerice. Parcă nu mai era dascălul care venea pe culoarele lungi ale Liceului internat cu 

catalogul subsuoară, ducând între două degete gâtul nedespărţitei sticluţe cu cerneală roşie cu care 

corecta în clasă extemporalele. Citea foarte atent lucrările elevilor şi numai din când în când arunca 

câte o privire mânioasă spre autorul vreunei năzbâtii peste ochelarii săi scoborâţi aproape de vârful 

nasului cârn. […] 

 În excursii, Hogaş pleca fie însoţit de un tovarăş de drum, pe care îl acoperea cu o avalanşă de 

glume şi de imprecaţii, fie singur, călare pe Pisicuţa – o iapă iute şi sprintenă.  

Cu câteva luni înainte să moară, Caragiale, trecând prin Iaşi, a ţinut să-l cunoască pe Hogaş, pe 

care îl admira pentru minunatele lui impresii de călătorie. […] 

 Alături de Odobescu, Vlahuţă şi Sadoveanu, Calistrat Hogaş a cântat, în minunate însemnări 

de călătorie, frumuseţile pitoreşti ale ţării noastre, străbătând cu piciorul o bună parte din munţii 

Moldovei. A locuit mulţi ani la Iaşi, într-o casă cu grădină, pe o uliţă din spatele Liceului internat.  

            Mihail Sevastos, Calistrat Hogaş, (în volumul Amintiri de la „Viaţa Românească”, 1956) 

 

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 a cântat (…) frumuseţile pitoreşti ale ţării noastre.          6 puncte 

2. Menționează un element de vestimentaţie de care Calistrat Hogaş nu se despărţea în excursiile sale, 

așa cum reiese din textul dat.                 6 puncte 

3. Precizează atitudinea pe care o adopta profesorul Hogaş atunci când corecta lucrările elevilor săi, 

justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.            6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Caragiale a ţinut să-l cunoască pe Calistrat Hogaş.          6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură de caracter care îl defineşte pe Calistrat Hogaş, 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 presiunile din sfera 

profesională influenţează sau nu personalitatea umană, raportându-te atât la informațiile din 

fragmentul extras din textul Calistrat Hogaş de Mihail Sevastos, cât și 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. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                     (10 puncte) 

Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică 

şi mijloacele artistice. 

Pe coaste ierburi spânzură nebune, 

Vâlvoi de flori, salcâmi ies la uluci, 

Duc tei adânci miresme în zăbune 

Şi-i verde viersul mierlelor prin nuci.  

 

S-amestecă în clocot firi şi lume, 

Foi bat în vânt, aripi aşteaptă-n ou, 

Şal nou de ape-i lacul fără spume, 

Răsfrângerea de sălcii un ecou... 

 

E primăvară până-n slăvi... Şi grele 

De seva cerului ţâşniră-n nori, 

Azurul înfrunzeşte rândunele 

Şi zările dau muguri de cocori.  

    Vasile Voiculescu, Toiul primăverii 

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; punctuaţia – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)                 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui roman al 

experienţei studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un 

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat; 

– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul 

studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, 

instanțele comunicării 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.  


