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EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 
  Proba scris � de limba �i literatura român �  

           PROBA A 
Varianta 40 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord � 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 
 

Subiectul I (40 de puncte)  
 

Scrie, pe foaia de examen, r �spunsul la fiecare dintre urm �toarele cerin �e, cu privire la textul 
de mai jos:  

Vorbi�i încet, sau poate chiar în 	oapt
, 
Azi sunt neputincios ca o m
tas
, 
Doar sufletul îmi lunec
 prin cas
 
Pe marile covoare 	i a	teapt
. 

 
Intrarea lui în vis e-ng
duit
 
De mult. S-a preg
tit cu sârguin�
. 
Hainele mele fragede palpit
 
S
-i înf
	oare lirica fiin�
. 

 
C
ci va pleca. �i-n alba înc
pere 
O s
 r
mân cu fa�a mai frumoas
. �i fiecare lucru îmi va cere 
S
 îi surâd. Azi sunt ca o m
tas
. 

(Emil Brumaru, Astenie* ) 
 

*astenie, s.f. - stare de oboseal� intens� �i prelungit�, înso
�
it� de sl�biciune fizic�, de sc�derea capacit��ii de lucru 

intelectual etc. 
 
1. Scrie patru expresii / locu�iuni care s� con�in� substantivul cas.         4 puncte  
2. Motiveaz� folosirea celor dou� virgule din primul vers al poeziei.        4 puncte 
3. Men�ioneaz� câte un sinonim pentru sensul din text al fiec�ruia dintre urm�toarele cuvinte:  
 vis , intrare , fraged , a înf�ura .                4 puncte  
4. Precizeaz� un rol al conjunc�iei cci  în structura ,,C
ci va pleca”.        4 puncte  
5. Prezint�  dou� tr�s�turi ale lirismului subiectiv, identificate în poezia citat�.     4 puncte  
6. Precizeaz� ritmul �i m�sura versului ,,Intrarea lui în vis e-ng
duit
”.       4 puncte  
7. Explic� semnifica�ia unei figuri de stil identificate în a doua strof� a poeziei.     4 puncte  
8. Comenteaz�, în 6 –10 rânduri, prima strof� a poeziei, prin eviden�ierea  rela�iei  
 dintre ideea poetic� �i mijloacele artistice folosite de scriitor.         4 puncte  
9. Prezint� semnifica�ia titlului, în rela�ie cu textul poeziei date.         4 puncte  
10. Motiveaz� reluarea, cu modific�ri în finalul poeziei, a celui de al doilea vers.     4 puncte  
 

Subiectul al II-lea (20 de puncte) 
 

Te nume�ti Ionu�/ Ioana Cozma, e�ti elev/ elev� în clasa a XII-a la Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” din 
Timi�oara. Redacteaz�, pe o pagin � distinct � a foii de examen, o scrisoare de 15 – 20 de rânduri 
adresat� lui Hora�iu, un prieten din Pite�ti, în care s� îi relatezi discu�ia pe care ai avut-o cu un coleg, despre 
iubire �i în care tu ai sus�inut c� aceasta reprezint� sentimentul cel mai în�l��tor pe care îl poate sim�i omul. 
Data redact�rii scrisorii este 29.06.2007. 
 

Aten �ie!  În scrisoare, trebuie:  
 
- s� utilizezi conven�iile specifice stilului epistolar;              4 puncte  
- s� ai con�inutul �i structura adecvate acestui tip de compunere;        12 puncte  
- s� respec�i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie  �i de punctua�ie).                     4 puncte 

Not�! Este obligatorie folosirea numai a datei �i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se 
acord� numai dac� r�spunsul respect� limita minim� de spa�iu precizat�. 
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Subiectul al III-lea (30 de puncte) 
 

Scrie un eseu argumentativ, de 2 – 3 pagini, despre perspectiva narativ
 într-un roman de tip 
obiectiv studiat, pornind de la ideile exprimate în urm�toarea apreciere critic�: „Obiectivitatea, structural
 
realismului, [...] îi confer
 [romanului] acea for�
 de crea�ie pe care o teoretiza Ibr
ileanu, acel ritm epic 
prin excelen�
. Scriitorul refuz
 din principiu efuziunea liric
, înduio	area sau pamfletul, care pref
ceau 
atâtea pagini de proz
 în poeme roman�ioase. [...] Era nevoie de o privire ager
, superior deta	at
, ca a 
omului de 	tiin�
, adic
 de obiectivitate”. (Florea Firan, Constantin M. Popa, Rebreanu, Slavici ) 
 

Not�! În elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constând în 
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem�, argumenta�ia (cu minimum 4 argumente) �i 
concluzia/ sinteza. Pentru con �inutul eseului, vei primi 16 puncte , iar pentru redactarea  lui, vei primi 14 
puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilit
�i de analiz
 	i 
de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctua�ia – 2 puncte; a	ezarea în pagin
, lizibilitatea 
– 1 punct).  

În vederea acord �rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s � aib� minimum  dou � pagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 


