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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Test 5 
 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic 
 
 

 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: 
 

 Târziu de tot, ameţit de mirosul fânului cosit peste care îmi aşternusem o foaie de cort, înţepat de 
gânduri şi de regrete, nu-mi găseam astâmpăr.  
 Noaptea era limpede.  
 Când deschideam ochii, mi se arăta departe, în vale, Dunărea luminată de lună, sclipitoare şi strâmbă 
ca un iatagan. În aceeaşi pulbere albăstrie, vedeam şi zăvoaiele din susul Olteniţei, şi ostrovul negru din faţa 
noastră, cu pădurea lui deasă de arini. Iar în jurul meu, de pretutindeni, din ierburile înflorite, se ridica 
concertul în pizzicato* al atâtor greieri de noapte, ca mii de viori mărunte, risipite prin iarbă. Un murmur 
discret şi cristalin tremura sub fiecare floare.  
 Şi-mi aduceam aminte de observaţia curioasă a nu ştiu cărui aeronaut: în noaptea liniştită, din nacela* 
balonului care aluneca fără zgomot prin văzduh, nicio larmă de pe pământ nu se mai aude, de la câteva sute 
de metri în sus – numai lătratul câinilor şi cântecul pătrunzător al greierilor...  
 E ceva straniu în potrivirea asta.  
 Cu mii şi mii de ani în urmă, în misterioasa eră primară, umilul cântec al greierului a fost singurul glas 
cu care nefericita noastră planetă saluta, pentru întâia oară, splendoarea mută a firmamentului. Murmur de 
uimire, plângere sfioasă din umbră, preludiu al întunecoasei tragedii terestre, sau rugă arzătoare, în care 
tremurau de pe atunci presimţirile viitorului fatal – cine ar putea să spună? Cântecul greierului se ridica şi 
atunci în zadar spre stele din sânul pământului, pe când planeta noastră, ca un ghem de suferinţe, se 
rostogolea izolată în nemărginire...  
 Visam cu ochii deschişi.  
 Cineva mă strigă pe nume, de la câţiva paşi. Mă ridic şi văd nişte umbre în marginea mărăcinişului 
dinspre apă. E sublocotenentul X, care mă invită să prindem peşte cu prostogolul*, pe Dunăre. A luat cu el un 
sergent şi doi soldaţi de prin părţile bălţii.  
 Coborâm în linişte pe poteca dintre mărăcini şi ne oprim jos, la mal, în faţa morilor, care stau negre şi 
neclintite pe luciul de argint mişcător. [...] 
 Toţi tăcem, cuprinşi de gânduri. Sergentul – un negustor de cherestea, cu capela dată pe ceafă şi cu 
nasul mare în bătaia lunii – îşi caută un loc potrivit. Îl văd apoi cum îşi răsuceşte sfoara pe după mână, apucă 
în dinţi prostogolul de o parte şi, cu o mişcare bruscă, îl aruncă. O clipă, plasa rotundă se desface ca o fustă 
deasupra apei, apoi dispare… Dar când trage prostogolul la mal, cherestegiul fluieră a pagubă: n-a prins 
nimic. 

           George Topȋrceanu, Memorii de război 
 

*pizzicato – mod de a cânta dintr-un instrument muzical cu coarde prin ciupirea acestora 
*nacelă – cabină suspendată de un balon pentru a transporta echipajul 
*prostogol – plasă de pescuit 
 

 

 

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 nu-mi găseam astâmpăr.  6 puncte 
2. Menționează numărul de persoane care pleacă la pescuit, utilizând informaţiile din textul dat. 6 puncte 
3. Precizează o caracteristică a peisajului descris, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din al 
treilea paragraf. 6 puncte 
4. Explică motivul dezamăgirii sergentului, valorificând ultimul paragraf din textul dat.  6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autorului, aşa cum reiese din textul dat.  6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă starea interioară influenţează sau 
nu modul în care este percepută lumea, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul 
Memorii de război de George Topȋrceanu, 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 relația dintre ideea poetică și mijloacele 
artistice. 
 

Lucruri suntem printre lucruri. 
Aproape suflete suntem, noi doi, 
prin soartă asemenea tuturor. 
Lucruri suntem ce poartă în ele 
gânduri ca pietrele, uneori stele,  
și totdeauna un dor. 

Pe drumul său fiecare, 
ne-am duce în veci undeva. 
Ne-am duce-mpreună, mereu, amândoi. 
Dar drumul norilor e prea mare 
în lumea noastră – pentru noi. 

 

 
    

Lucian Blaga, Lucruri suntem 
 

 

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 prezinți particularități de construcție a unui personaj 
dintr-o comedie studiată. 
 

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 scene comentate; 
– analiza a două componente de structură şi de limbaj ale comediei, semnificative pentru construcția personajului 
ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, modalităţi de caracterizare, notațiile autorului, registre stilistice, 
limbaj, act, scenă 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. 


