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Examenul de bacalaureat 2011 

 

Proba E. a) 
 

Proba scrisă la Limba şi literatura română 
 

VARIANTA 7 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I                  (30 de puncte) 
 
Se dă următorul text: 

 
Casa avea subsol şi parter şi o fâşie de curte asfaltată cu poartă de fier împletit spre stradă […]. 

Zugrăvită de curând galben-cenuşiu, culoare despre care Rosmarin aflase de la un arhitect prieten că e 
mai durabilă şi rezistă bine la intemperii, se deosebea de celelalte clădiri din strada Transilvaniei prin 
faŃada încărcată abondent* cu ornamente de ghips. Pe ferestrele subsolului, deopotrivă de late cu cele 
de la parter, dar numai pe jumătate de înalte şi aproape atingând nivelul trotuarului cu marginile de jos, 
trecătorii curioşi ar fi putut observa ce se petrece înăuntru, dacă doamna Rosmarin n-ar fi avut grijă să 
tapeteze geamurile interioare cu hârtie imitând sticla lăptoasă.  

Dintre camerele subsolului, amândouă la stradă, una era a bunicii, iar cealaltă sufrageria de 
toate zilele pe care Mircea şi Liana o porecliseră în derâdere living room, fiindcă, de fapt, familia mai 
mult aici îşi trăia traiul: aici mâncau, afară de când aveau musafiri străini, aici se odihneau şi tăifăsuiau 
şi plănuiau toată ziua, în jurul bătrânei mese rotunde cu vreo duzină de scaune ieftine vopsite roşu-sânge. 
Bătrânul Rosmarin aici îşi făcea siesta după-amiezile, cel puŃin o oră, pe divanul din colŃ, după uşă, care 
a fost patul lui Mircea înainte de a-şi fi luat garsoniera în oraş şi mai era şi acum când se întâmpla, 
destul de rar, să mai doarmă acasă. Baremi d-na Rosmarin, gospodină renumită de harnică şi de 
energică, numai aici se simte cu adevărat în largul ei, alături de bucătăria mare, luminoasă, unde este 
loc destul şi pentru culcuşul servitoarei Tinca.  

(Liviu Rebreanu, Jar) 
 

*abondent - abundent 
 
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinŃe, cu privire la text: 
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: curioşi, plănuiau.         2 puncte 
2. Explică rolul virgulelor în secvenŃa: Baremi d-na Rosmarin, gospodină renumită de harnică şi de 
energică, numai aici se simte cu adevărat în largul ei.             2 puncte 
3. Construieşte un enunŃ în care să foloseşti o locuŃiune/ expresie care să conŃină substantivul loc.
                        2 puncte 
4. Precizează tipul de perspectivă narativă din textul dat.           4 puncte 
5. Transcrie două cuvinte din text care aparŃin câmpului semantic al oraşului.         4 puncte 
6. Notează o temă literară prezentă în textul dat.            4 puncte 
7. Prezintă valoarea expresivă a descrierii din textul dat.           4 puncte 
8. MenŃionează două trăsături ale genului epic, ilustrându-le cu exemple din text.        4 puncte 
9. Comentează, în şase – zece rânduri, următoarea secvenŃă din textul dat: Dintre camerele 
subsolului, amândouă la stradă, una era a bunicii, iar cealaltă sufrageria de toate zilele pe care Mircea 
şi Liana o porecliseră în derâdere living room, fiindcă, de fapt, familia mai mult aici îşi trăia traiul: aici 
mâncau, afară de când aveau musafiri străini, aici se odihneau şi tăifăsuiau şi plănuiau toată ziua, în 
jurul bătrânei mese rotunde cu vreo duzină de scaune ieftine vopsite roşu-sânge.        4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea                 (30 de puncte) 
 
Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre iubire, pornind de la ideile sugerate de 
afirmaŃia lui Jeni Acterian:  
Ce miraculoasă transfigurare este dragostea! 
 
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 

− să respecŃi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;          8 puncte 

− să redactezi conŃinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei 
opinii faŃă de problematica pusă în discuŃie, enunŃarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două 
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;      16 puncte 

− să respecŃi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de 
ortografie şi de punctuaŃie) şi limita de spaŃiu indicată.          6 puncte 

 
AtenŃie! Formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaŃia.../ Autorul are dreptate când afirmă 
că.../ AfirmaŃia autorului este corectă..., neînsoŃite de enunŃarea propriei opinii nu se consideră 
ipoteză. 
 
SUBIECTUL al III-lea                 (30 de puncte) 
 
Redactează un eseu de două – trei pagini, în care să prezinŃi modul în care se reflectă o temă (banul, 
destinul, istoria, familia etc.) într-un roman studiat. 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

− evidenŃierea unei trăsături care face posibilă încadrarea romanului într-o tipologie, într-un 
curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; 

− susŃinerea unei opinii despre modul în care tema aleasă este reflectată în romanul studiat; 
− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziŃie ale textului narativ, semnificative 

pentru tema aleasă (acŃiune, conflict, relaŃii temporale şi spaŃiale, perspectivă narativă, tehnici 
narative, incipit, final, limbaj etc.); 

− ilustrarea relaŃiilor dintre două personaje, prin care tema aleasă se evidenŃiază în romanul 
studiat.  

 
 
Notă!  Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.  
 Pentru conŃinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinŃă/ reper). 

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; 
abilităŃi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; 
ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; 
încadrarea în limita de spaŃiu indicată – 1 punct).  
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două 
pagini şi să dezvolte subiectul propus. 

 
 
 
 
 


