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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Testul 15  
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 
 

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

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
 

 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 

Citește următorul fragment: 
 

La examen materiile erau împărțite pe chestiuni numerotate. La fiecare număr corespundea o bilă pe care 
o trăgeam la noroc din urna așezată pe catedră în fața profesorului. Urcându-mă pe scările care duceau la 
litografie* unde mă preparam, am găsit o bilă, o bilă ca de loton*, cu numărul 17 scos în relief într-un cerc roșu. Am 
sărit în sus de bucurie, socotindu-l așezat acolo anume pentru mine de mâna providenței. N-am mai citit nimic. Am 
plecat să răspândesc minunea, reușind ușor să-i conving, atât vorbeam de convins eu singur, că la examen îmi va 
cădea, cum ziceam noi, biletul 17. Nu-mi închipuiam că s-ar fi putut întâmpla altfel. În orice caz, ar fi fost de vină 
soarta că nu s-a ținut de vorbă, nu eu, care abia așteptam prilejul să pun cartea în cui. 

M-am repezit la chestionar. În dreptul numărului 17 era prevăzut cu litere rotunde „Războiul celor două 
roze”, pe care l-am învățat ca pe apă. 

— Ai isprăvit materia? mă întrebau băieții, văzându-mă că hoinăresc fără habar. 
— Mie îmi cade 17. 
— Dar dacă... 
— Aveți să vedeți. 
— Măi... 
— Imposibil! 
În zilele de examen, sculați mai de dimineață, ne plimbam nervoși, în haine de paradă, repetam 

înghițind vorbele, bolborosind, verzi la față, amețiți de citirea cu glas tare a chestiunilor la care ne credeam 
mai slabi sau trase între noi la sorți, de probă. 

— Spune repede, ce număr îmi cade? 
— Opt. 
— Da’ mie? 
— Paisprezece. 
Și se despărțeau întorcându-și spatele, să întărească pronosticurile. 
Fiind la începutul catalogului, am intrat printre cei dintâi. Fără tremur, fără emoție, am băgat degetele în urnă [...].  
Am scos bila 18 și n-am știut nici măcar cum să încep, atât eram de dezorientat. Invitat cu insistență, 

am tras alte două bile, cu același noroc. Desigur, de bine, de rău, aș fi putut înnădi ceva. Dar eram indignat. 
Au recunoscut și băieții că am avut un ghinion fantastic. 

            Gh. Brăescu, Amintiri  
 

*litografie – metodă de reproducere și de multiplicare pe hârtie a textelor, desenelor, figurilor etc., prin utilizarea de 
negative imprimate sau desenate pe o piatră specială, calcaroasă 
*loton – joc de societate la care participanții au în față cartoane imprimate cu diferite numere, pe care le acoperă treptat 
cu jetoanele corespunzătoare, pe măsură ce acestea sunt scoase, la întâmplare, dintr-o grămadă sau dintr-un săculeț 
 
 

 

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 ca pe apă.  6 puncte 
2. Menționează numărul maxim de bile pe care tânărul le poate extrage la examen, utilizând informaţiile din textul 
dat. 6 puncte 
3. Precizează locul unde este așezată urna cu bile la examen, justificându-ți răspunsul cu o secvență 
semnificativă din textul dat. 6 puncte 
4. Explică motivul pentru care tinerii erau nervoși înaintea examenelor.  6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală 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 norocul influențează sau nu 
reușita la un examen, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de Gh. Brăescu, 
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, evidențiind relația dintre ideea poetică și 
mijloacele artistice. 

Sub cerul plin de nouri vezi șesu-n răsărit, 
Întins în zare lungă și fără de sfârșit, 
Iar colo-n miază-noapte cu codri de stejar 
Se pierd una cu cerul Carpații seculari; 
Dar spre apus prin nouri o geană e subțire, 
Prin care cerul râde cu-a lui nemărginire; 
A nourilor lume aurită e de soare 
Ce cu văpaie albă, frumoasă, orbitoare, 
Împrăștie în neguri subțiri din juru-și norii; 
Ca la minune cată la dânsul călătorii. 
Deodată ți se pare că ceru-ntreg se rumpe 
În ploi scânteietoare de colb de pietre scumpe, 
Apunerea cerească părea de roze ninsă, 
Ca pâsla păreau albe dumbravele sub dânsa, 
Iar mări și lacuri, ape sclipesc ca și oglinzi, 
Apoi, când răsăritul cu ochii îl cuprinzi. 
 

   Mihai Eminescu, Sub cerul plin de nouri 
 

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 particularităţi de construcţie a unui 
personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu. 
 

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 episoade/secvenţe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru 
construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, relaţii temporale şi spaţiale, 
incipit, final, tehnici narative, instanţe ale 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. 


