
 

                                     SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 

Limba si literatura română 

Proba E. a) 

19 februarie 2013  
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                        (30 de puncte) 

Citeşte următorul text: 

 

Nu cuvintele purtate ca arginţii 

Vânturaţi din mână-n mână pe tejghele 

Ar putea să mi te cheme-n ochii minţii, 

Râu muntean, cu limpezimi de acuarele. 

 

Cum să dau eu slove negre şi tocite, 

Jocul fraged: numai apă, numai soare, 

Şi frunzişul: spumă verde pe răchite, 

Şi lumina: aur sprinten sub picioare; 

 

Naltul cer primăvăratic care mână 

Sus la munte, pe ulmet şi pe arinişti, 

Norii albi şi le adapă turma până 

Vine seara cu-ale umbrelor nelinişti; 

 

Ridicându-se în noapte: vajnic taur, 

Dealul care paşte cer de stânjenei; 

Şi zvâcnindu-şi bobul mic spre cloşca de-aur, 

Stelele zvârlite-n zare pumn de mei; 

 

Casele cu prispă scundă, stând pe labe, 

Suri zăvozi legaţi de drumurile-funii; 

Toate morile-n genunchi, ca nişte babe 

Ce albesc pe prundul gârlei pânza lunii… 

 

Cât aş vrea să uit de tot abecedarul. 

Din tăceri să pot urzi păienjenişuri, 

Să prind stele licărind pe-ntreg hotarul 

Apelor încremenite-n luminişuri. 

 

Şi, în zori, în vorba-mi nouă să pătrunză: 

Ceru-n aripi care cântă arăturii, 

Glasul apei, tactul morii, vântu-n frunză, 

Cucul, ritmic, ca şi inima pădurii. 

                          

                              (Ion Pillat, Acuarelă) 

 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text: 

 

1. Numeste câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: urzi, hotarul.                  2 puncte 

2. Explică rolul virgulei în versul: Râu muntean, cu limpezimi de acuarele.                                    2 puncte 

3. Construieste un enunţ în care să foloseşti o locuţiune / expresie care să conţină substantivul cer. 

                                                                                                                                                           2 puncte 

4. Exemplifică, în enunţuri, sensurile conotative ale cuvintelor: zori şi râu.                                    4 puncte 

5. Precizează două motive literare identificate în textul dat.                                                             4 puncte 

6. Selectează două secvenţe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 

                                                                                                                                                           4 puncte 

7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din a doua  strofă.                                           4 puncte 

8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale poeziei tradiţionaliste.                                    4 puncte 

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (şase–zece rânduri), ultimele două strofe ale textului.        4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (30 de puncte) 

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre importanţa cunoaşterii 

de sine. 

 

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 o temă 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 limitele de spaţiu indicate.                                                                                          6 puncte 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                          (30 de puncte) 

Redactează un eseu de  600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi relaţia dintre incipit şi 

final  într-un  roman obiectiv  studiat. 

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- prezentarea a patru componente de structură şi / sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de 

exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă 

narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de 

caracterizare a personajului etc.); 

- ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; 

- comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; 

- exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia / semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul 

romanului ales. 

 

Notă! 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 

Pentru conţinutul 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 de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia 

– 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu  indicate – 1 punct). 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte 

(două pagini) si să dezvolte subiectul propus. 
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