
 

TEST MODEL BACALAUREAT 
SUBIECTUL DE TIPUL I                                                                                                               (50 de puncte) 

     
   Cu timpul înveţi că unele cărţi sigur nu le vei reciti, ele aduc o cunoaştere fragilă şi temporară, pe altele doar le 

răsfoieşti, iar pe altele le citeşti din timp în timp, de fiecare dată descoperind alte sensuri, alte asociaţii şi alte 

înţelesuri. E firesc. De fiecare dată altcineva citeşte cartea. Înţelegi atât de bine acest lucru când citeşti despre 

Cartea schimbărilor, care-ţi promite schimbarea ta pe măsură ce o citeşti, pentru că, înaintând în lectură, nu mai 

eşti cel care erai când te-ai apucat de citit. Oare putem surprinde acest lucru aşa cum vorbim despre modificări 

genetice? Putem vorbi despre modificările minţii produse de lectură. (...)  

   Generaţia mea a citit cu înverşunare. Desigur, nu erau tentaţiile de astăzi şi poate şi de aceea lectura era un 

diferenţial important între tineri, care erau prieteni. Citeai şi cititul, cultura, erau o calitate recunoscută. (...)  
   Generaţia mea citea noaptea cu veioza sub pătură. Astăzi, copiii nu dau de bănuit părinţilor că-şi pierd noaptea 

nedormind. N-au nevoie de veioze, pentru că ecranul computerului este luminat, iar de citit pare că nu prea mai 

citesc.  

(Aurora Liiceanu - Prin perdea) 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat: 

1. Explică sensul expresiei în text: nu mai eşti cel care erai.  6p 

2. Indică modul în care lectura este parcursă de către diverse generații, după cum reiese din ultimul paragraf al 

textului. 6p 

3. Menționează diversitatea cărților după cum rezultă din prima frază a textului. 6p 

4. Precizează rolul tentațiilor în relația dintre cititor și carte, așa cum rezultă din penultimul paragraf. 6p 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, perspectiva autoarei asupra culturii, după cum reiese din secvența: Citeai şi cititul, 
cultura, erau o calitate recunoscută. 6p Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri. 

B. Alcătuiți un text argumentativ despre nevoia de a citi, raportându-vă la conținutul textului. 

 

SUBIECTUL DE TIPUL AL II-LEA  10p 

Se dă textul:   

„În cinstea ta, 

Cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, 

Am ars miresme-otrăvitoare în trepieduri de argint, 

În pat ţi-am presărat garoafe 

Şi maci - 

Tot flori însângerate - 

Şi cu parfum de brad pătat-am dantela pernelor curate, 
Iar în covorul din perete ca şi-ntr-o glastră am înfipt 

Trei ramuri verzi de lămâiţă 

Şi-un ram uscat de-Eucalipt. „ 

(Ion Minulescu-Celei care minte) 

 

Comentează în minim 100 de cuvinte textul de mai sus, evidenţiind două trăsături ale simbolismului.                                                                                          

SUBIECTUL DE TIPUL AL III-LEA                                                                                            (30 de puncte) 

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj 

din romanul „Baltagul”, de Mihail Sadoveanu. 

În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 
- prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales; 

- evidenţierea a două trăsături ale personajului ales, prin câte o scenă/ secvenţă comentată; 

- analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru construcţia personajului, din 

seria: acţiune, conflict, modalităţi de caracterizare, limbaj. 

Pentru conţinutul eseului vei primi 18 puncte (câte 6 pentru fiecare cerinţă/ reper).Pentru organizarea discursului 

vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente – introducere, cuprins, încheiere – 3 puncte; logica înlănţuirii 

ideilor – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea 

precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

 


