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Examenul de bacalaureat na ţional 2015 

 
Proba E. a)  

Limba şi literatura român ă 
Simulare pentru elevii clasei a XI-a 

 
 
Filiera teoretic ă – Profilul umanist; Filiera voca ţional ă – Profilul pedagogic 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Eram ș-așa indispus de neodihnă. Toată noaptea trecută moțăisem ghemuit în unghiul unui 
vagon de clasa a doua, înghesuit de o companie veselă de bucureșteni care se-ntorceau de la 
expoziție – un potop de impresii și amintiri... Mă despărțisem de ei de dimineață, ș-acu pe-nserate 
intram în orășelul meu natal, unde nu mai fusesem de copil... Trebuie să mărturisesc că n-am simțit 
„acele palpitări”, care se simt la orice revedere de acest fel; ce-i drept, nici pomii și altele n-au 
manifestat față cu „vechiul lor prieten” vreo deosebită emoție. De la gară trec prin niște uliți triste: 
miroase a scăpătare și părăginire. Asta mă indispune și mai mult. Să plec cu trăsura ’nainte, pe-ntuneric 
și pe un drum necunoscut? Nu! mai bine să rămân aici o noapte; am nevoie de repaos; să dorm fără 
clătinătură, fluiere, clopote și mai ales fără impresii mirifice de la Paris. Tocmesc trăsura pe a doua zi 
la patru și trag la „Grand Hotel Victoria Română” în centrul orașului. 

Otelul meu are două caturi. Jos e la mijloc gangul, de o parte „Restaurant et Berărie”, de alta 
„Cafenea et Confiserie”. Dinaintea „confiseriei” sunt așezate mese și scaune până în mijlocul stradei: 
aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin de lume. Sosirea mea produce senzație... Toți 
ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la o masă în partea restaurantului. […] Privirile 
mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se uite la mine și cei din cafenea... Un băiețel 
ca de vreo cinci ani se scoală de la locul lui, vine binișor la masa mea și se pune, mâncând dintr-o 
prăjitură, să mă studieze de aproape. „Nicule! vin la mama”, strigă o damă. În zadar; copilul, numai 
ochi, n-aude. Am rezistat până aci, înfruntând ploaia de săgeți; privirile copilului mă biruiesc. Mă 
gândesc la bestiile din menajerii; ele afară de chinul dureros al captivității mai sufăr unul, care acuma 
văd eu cât e de neplăcut – să rabzi, fără să le fi solicitat, privirile persistente ale unei mulțimi curioase. 
Dar dacă ar fi numai privirile!  

 
(I. L. Caragiale, Grand Hotel „Victoria Român ă” ) 

 
Scrie pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: să mărturisesc şi aleasă. 

                                                                                                                                        2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în structura: asupră-mi.                                      2 puncte 
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului dimineață.        2 puncte 
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat.                                                      4 puncte 
5. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat.                                                      4 puncte 
6. Selectează două secvențe care conturează dimensiunea temporală.             4 puncte  
7. Prezintă rolul verbelor la timpul prezent în textul dat.                                                             4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic.                               4 puncte 
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9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Dinaintea „confiseriei” sunt 
așezate mese și scaune până în mijlocul stradei: aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin 
de lume. Sosirea mea produce senzație... Toți ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la 
o masă în partea restaurantului. […] Privirile mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se 
uite la mine și cei din cafenea...  4 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa vizitării unor muzee şi 
case memoriale pentru dezvoltarea culturii generale. 
 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor 
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;                                                                            8 puncte  
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de 
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate 
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                                                          16 puncte  
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi 
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte.                                                            6 puncte  
 

Notă! În vederea acord ării punctajului, textul trebuie s ă fie în concordan ţă cu 
problematica pus ă în discu ţie. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-o 
nuvelă studiată. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela 
studiată; 
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia 
dintre cele două personaje; 
– prezentarea a patru componente de structură, compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, 
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii 
temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre 
stilistice, limbajul personajelor etc.); 
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia 
relaţiei dintre cele două personaje. 
  

Notă!   
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi 

de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul 
de cuvinte – 1 punct).  
 

  În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 600 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus.  


