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Examenul de bacalaureat na ţional 2014 
Proba E. a)  

Limba şi literatura român ă 
Varianta 5 

Filiera teoretic ă – Profil real; Filiera tehnologic ă;  
Filiera voca ţional ă – Toate profilurile (cu excep ţia profilului 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: 
Cu toate răspunsurile lor prompte, pe „visători” îi țineam de obicei prin preajma pichetului. 

Spre flancurile sectorului dam drumul doar la cei cu urechea fină și cu pas de copoi, ale căror raite 
prin posturile apropiate și printre patrule nu mai conteneau. Noaptea, mai ales, tot locul era bătut, iar 
schimburile obișnuite plecau la ore și pentru intervale de timp diferind cu totul de la o noapte la alta 
și chiar de la un schimb la altul. Astfel, năvoadele mele prinseră la început cea mai bogată recoltă 
pe tot batalionul. Primii felicitări. Pe urmă, încetul cu încetul, vânatul se împuțină, deși nici acum 
vămuitorii de oameni nu s-ar fi putut lăuda că mi-au dejucat sistemul de bază, surprinzând vreo 
regularitate ori periodicitate în mișcările patrulelor. Recolta se împuțina pentru că sectorul devenise 
periculos. 

Eu nu avusesem decât să imprim aceste mișcări plutoanelor mele. Cei doi plutonieri le 
prinseră și acum ei manevrau de minune. […] Mă mulțumeam să supraveghez plecările și sosirile, 
încât îmi rămânea un timp incalculabil pentru cărțile mele. 

Mai ales plutonierul Gârneață îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și 
mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul 
celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și 
proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei. 

Pe când Gârneață era gândul și sufletul meu, dezbrăcat de toate clasele de școală și de 
toate teancurile de cărți din coliba de scânduri a „comandamentului”, cum era denumită de refugiații 
de peste fluviu. (Soldații îi spuneau pur și simplu: „bordeiul domnului locotenent”.) Mă vedeam în 
Gârneață, cum aș fi fost dacă aș fi rămas plugar și m-aș fi reangajat. 

Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți. El era și mai înalt decât mine, dar eu mai 
subțiratic și mai mlădios decât el. Amândoi aveam fețele lunguiețe, dar aveam satisfacția să constat 
că trăsăturile lui erau mai plate și ochii, la fel de negri, mai puțin mobili.  

(Gib I. Mihăescu, Rusoaica ) 
Redactează pe foaia de examen r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe cu privire la text: 
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: vrednic şi teancuri.    2 puncte  
2. Explică rolul virgulelor în secvența: Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți.       2 puncte  
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul carte.     
                     2 puncte 
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat.              4 puncte 
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.               4 puncte 
6. Selectează, din textul dat, două secvențe care conturează dimensiunea spațială.           4 puncte 
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat.               4 puncte 
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic.            4 puncte 
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text: Mai ales plutonierul Gârneață 
îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el 
îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar 
care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei. 

         4 puncte  
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SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța respectării unor 
reguli într-un domeniu de activitate. 

 
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 precizarea privind numărul de cuvinte.               6 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre 
lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.  
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– prezentarea a două imagini/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema și viziunea 
despre lume; 
– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative 
pentru tema și viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie, 
motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.); 
– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul 
poetic studiat. 
 
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 de 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.   


