SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT
Limba şi literatura română
Clasa a XII-a
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia
profilului pedagogic)
eBacalaureat.ro
Profil Uman: Programa Limba și Literatura Română 2020
Profil Real: Programa Limba și Literatura Română 2020

Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Clasa a XII-a
Simulare
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)
Citeşte următorul fragment:
Când, mici câmpulungeni ambițioși, Velculescu, Mișu, Vlădescu și cu mine am venit la București să
cucerim cununile liceului Lazăr, așteptând să cucerim ceva mai târziu chiar orașul, ne-am dat curând seama
de naivitatea noastră. [...]
Confruntarea cu Banciu a fost poate cea mai drastică. [...]
De la început ne-a luat în mână, ca o plasmă amorfă, să ne dea figura voită de el. Maculator, caiet de
teme pe curat, caiet de extemporal, abonament în masă la Gazeta matematică! [...] La sfârșitul semestrului I:
buzoieni, câmpulungeni, giurgiuveni, bucureșteni dispăruseră; eram lăzăriști, iar în această corporație închisă,
o categorie de data aceasta nouă, cu o conștiință proprie și un sentiment neted de diferențiere: clasa lui
Banciu, clasa V-a*, a anului 1910.
Rară, providențială întâlnire! Între un tânăr profesor, cu cea mai desăvârșită înzestrare de pedagog,
dornic de a arăta ce poate, exasperat de un an de exil la Tulcea și o clasă nouă, rezultat al unei selecțiuni
severe, gata să-i soarbă învățătura. Erau între noi și el simpatii misterioase, ca între anumite plante și soare.
Eram făcuți să ne orientăm după el; era făcut să ne lumineze. [...]
El, probabil, vedea mai departe. Matematicile sunt un gen scris, nu oral. Valoare definitivă are aici numai
ce pui pe hârtie, ce poți cântări și verifica. Mulți din matematicienii pe care îi frecventez par să nu cunoască acest
lucru. Pentru ei, a străluci în conversații matematice înseamnă a face act de matematician, când în realitate lucrul
nu are nicio importanță, ba chiar poate fi semnul unui supărător amatorism.
Astfel, Banciu a realizat cu noi foarte mult. Deseori seara, acum la bătrânețe, răsfoiesc anii de pe
atunci ai Gazetei matematice. Ei bine, constat că aproape toți colaboram. Răsfoind deunăzi scrisorile pe care
Victor Dumitrescu le primea în vacanță de la colegii lui, îmi dau seama că Banciu reușise să ne impună o trăire
matematică aproape exclusivă. Centrul existenței noastre era coperta Gazetei matematice, aceea în care se
oglindea soarta soluțiilor noastre. Primirea unei soluții trimise ne crea un fel de exaltare. Refuzul ei ne cufunda
în lungi melancolii.
Pentru mine, care am îmbrățișat matematicile, înțelegeți că Banciu a fost ceva mai mult ca pentru voi.
A fost maestrul, omul care m-a format, de la care am învățat esențialul.
Ceilalți profesori de matematici, inclusiv cei de la Universitate, nu m-au învățat, m-au informat. Banciu
însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoția în fața frumuseții unei teoreme și
patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician.
Ion Barbu, Sub constelațiile numerelor
* În perioada în care autorul a fost elev, clasa a V-a corespundea actualei clase a IX-a.
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 secvenţei să-i soarbă învățătura.
6 puncte
2. Menționează localitatea din care autorul vine la Bucureşti, pentru a urma liceul, valorificând textul dat.
6 puncte
3. Precizează o caracteristică a unui matematician autentic, justificându-ți răspunsul cu o secvență
relevantă din text.
6 puncte
4. Explică motivul pentru care profesorul Banciu a reprezentat mai mult pentru autor decât pentru colegii
6 puncte
săi.
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, transformarea care se petrece cu elevii în primul semestru din clasa a V-a,
raportându-te la textul dat.
6 puncte
Probă scrisă la limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XII-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă profesorii influenţează sau nu
elevii în alegerea carierei, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, cât şi la experienţa 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, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul de mai jos, evidenţiind relația dintre ideea poetică și
mijloacele artistice.
Zilele albe, iată, au început să plece,
Ca nişte bărci tăcute, pornind fără lopeţi.
În ţărm se face seară, şi steaua-n cerul rece
Păzeşte cripta nopţii cu candeli şi peceţi.
În şirul vieţii noastre întreg, se face seară,
O seară fără sunet, nici vânt, nici amintiri.
Ieri a plecat o barcă, azi alte bărci plecară,
Convoi de goluri strâmpte* pe undele subţiri.
Tudor Arghezi, Toamnă de suflet
*strâmpt – arhaism fonetic, licenţă poetică argheziană
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 într-un roman interbelic studiat.
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 componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcţia
personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit, final, tehnici 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.
Probă scrisă la limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XII-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Secvența indică dorinţa de
cunoaştere/nevoia de învăţare.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
2. menționarea localităţii din care autorul vine la Bucureşti (Localitatea din care autorul vine la
Bucureşti este Câmpulung.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
3. precizarea unei caracteristici a unui matematician autentic, de exemplu: rigoarea/pasiunea
cercetării/emoţia generată de o teoremă etc. – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență
relevantă din text (de exemplu: „Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul
matematic, emoția în fața frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi
matematician” etc.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
4. explicarea motivului pentru care profesorul Banciu a reprezentat mai mult pentru autor decât
pentru colegii săi, de exemplu: autorul a urmat o carieră în domeniul matematicii/profesorul de
matematică i-a fost un model etc. – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare
– 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1 punct
6 puncte
5. prezentarea transformării care se petrece cu elevii în primul semestru din clasa a V-a, valorificând
textul dat (de exemplu: elevii capătă conştiinţa valorii proprii/sentimentul apartenenţei la un grup, dar şi
pe acela al diferenţierii etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică,
ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct
2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție
1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p.
3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente
1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial
adecvată – 1 p.
2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe
greşeli – 0 p.)
2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2
sau mai multe greșeli – 0 p.)
1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea
1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
Probă scrisă la limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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SUBIECTUL al II-lea
(10 puncte)
Comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice
6 puncte
• comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și
mijloacele artistice – 6 puncte
• comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele
artistice – 3 puncte
• simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)
4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din romanul interbelic
studiat
6 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată: 6 puncte
• prezentare ezitantă: 3 puncte
• prezentare schematică sau superficială: 1 punct
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin referire la două episoade/secvenţe comentate
6 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales: 2 puncte
• ilustrarea trăsăturii menţionate, prin oricare două episoade/secvenţe comentate: 2 puncte + 2 puncte = 4 puncte;
simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare: 1 punct + 1 punct = 2 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj
ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru construcția personajului ales
2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru construcția personajului:
3 puncte; analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanței: 2 puncte; abordarea schematică:
1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere
1 punct
– logica înlănțuirii ideilor
1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare
3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.)
2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)
2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)
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.

Probă scrisă la limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a)
Limba şi literatura română
An şcolar 2017 – 2018
Clasa a XII-a
Simulare
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)
Citeşte următorul fragment:
Eram la Paris în anul 1922. [...] Într-unul din aceste hôtels particuliers* locuia un vechi prieten al
meu, grec de origine, amator de artă. Fiind la dejun la el, îmi arătă [...] o coloană de bronz cam de șaizeci
de centimetri, pe un soclu din același metal, cu două reliefuri rotunde. „Ghici ce reprezintă și cine e
autorul?” N-am putut să răspund. „Este portretul unei prințese și autorul este Brâncuși, sculptorul român,
un om foarte original. N-ai vrea să-l cunoști?”
Ciudata operă îmi stârnise curiozitatea și după câteva zile ne aflam amândoi într-o curte prăfoasă,
cu ateliere de lemn, cu uși deschise prin care se zăreau blocuri de piatră, marmură, ciment. [...] Pe
stânga, era atelierul lui Brâncuși. Ne aștepta. El ne-a deschis ușa. Doi ochi mici, albaștri, mi-au sfredelit
privirea din umbra orbitelor adânci. Șiretenie, bănuială și o sclipire de ostilitate jucau în ei. M-a întâmpinat
cu un glas cântărit.
— Vra să zică, ești fata lui Barbu Delavrancea... mda... și cânți la pian frumos... dar nu de-ale noastre.
— Acelea nu sunt pentru pian, dar știu toate jocurile noastre țărănești, și când le joc nu mă întrece nimeni.
Intrasem în casă. Odaia era mare, cu pereți dați cu var și o imensă vatră cu un ceaun negru pe
pirostrii. O masă rotundă tăiată dintr-un trunchi gros de copac, în jurul ei butuci la fel, pe trei picioare,
dădeau încăperii un caracter primitiv.
Brâncuși mă examina fără indulgență. Totul era vioi în el, barbă sură, părul lung lăsat în voie,
haina de lucrător, mâinile agere. De pe diferite polițe de cărămidă, văruite și ele, se înălțau ca trestiile
alămuri* cioplite în felurite forme, și pe un scrin niște pepeni ovoidali, din același metal, luceau atât de
tare, încât mi s-a părut că le aud vibrația de violoncel. N-am putut să mă stăpânesc și am spus:
— Ce vii sunt!
Brâncuși a surâs. Dintr-odată, eram mai apropiați.
— Da, le șlefuiesc cu mâinile, luni de zile, până sunt însuflețite. Ăsta e portretul unei domnișoare. Și
mi-a pus degetul pe unul din pepeni pe care apărea desenul simplificat al unui ochi exoftalmic*.
În fața mea, tăiată ca un fierăstrău, o bucată voluminoasă de alamă domina vertical celelalte
obiecte. Brâncuși m-a întrebat:
— Ce zici de asta, îți place? Dacă vei ghici ce reprezintă, te voi pofti la prânz și ai să mănânci ciuperci
pregătite de mine.
Am privit și în urechi mi-a răsunat de departe un glas răgușit. „Cucurigu gagu, cântă cocoșul”, am
răspuns. Ochii lui Brâncuși au strălucit deodată în cutele pleoapelor trase într-un surâs malițios:
— Bravo! Nimeni n-a simțit până acum că alama asta cântă. Vra să zică, n-am greșit. Dumneata
îmi dovedești că am izbutit. Îți mulțumesc... Am să-ți pregătesc un prânz grozav.
Cella Delavrancea, O vizită în atelierul lui Brâncuși, în volumul Dintr-un secol de viață
*hôtels particuliers – (în limba franceză, în original) pensiune
*alămuri – obiecte de alamă
*exoftalmic – bulbucat

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos, cu privire
la textul dat.
1. Indică sensul expresiei de-ale noastre din secvența cânți la pian frumos... dar nu de-ale noastre. 6 puncte
2. Menționează o caracteristică a atelierului lui Brâncuși, așa cum reiese din textul dat.
6 puncte
3. Precizează atitudinea lui Brâncuși față de oaspetele său, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși.
6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a Cellei Delavrancea, desprinsă din ultimele două paragrafe.
6 puncte
Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă sau nu
prima impresie pentru începutul unei relații de prietenie, raportându-te atât la informațiile din fragmentul
extras din volumul Dintr-un secol de viaţă de Cella Delavrancea, cât și la experiența culturală/personală.
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
14 puncte
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
6 puncte
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.
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, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și
mijloacele artistice.
Cenuşa visărilor noastre
Pământul e-o moară deşartă
Se cerne grămezi peste noi,
Cu larve cerşind adăpost,
Precum se coboară pe glastre,
Mişcându-se-n pulberea moartă,
Atinse, petalele-albastre,
Ce-n haos mereu se deşartă:
De-o gâză căzută de sus printre foi.
Ţărâna visării ce-a fost.
Se scutură vântul şi geme.
Pământul e una cu cerul,
Tudor Arghezi, Cenuşa visărilor
Oraşele-s bulgări şi gheme,
Ghitare adânci de blesteme
Şi aerul rece ca fierul.
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 ale unui roman interbelic
studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului ales într-un curent cultural/literar
sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului ales;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul interbelic
ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele
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.

Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a)
Limba şi literatura română
An şcolar 2017 – 2018
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la muzica
românească/tradițională românească etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
2. menționarea unei caracteristici a atelierului lui Brâncuși (de exemplu: O caracteristică a atelierului lui
Brâncuși este simplitatea/aspectul rustic.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
3. precizarea unei atitudini a lui Brâncuși față de oaspetele său, de exemplu: ostilitate, scepticism,
precauție, severitate etc. – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență adecvată, de exemplu:
„Șiretenie, bănuială și o sclipire de ostilitate”; „mă examina fără indulgență” – 2 puncte; formularea
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea motivului pentru care Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși (de
exemplu: Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși din curiozitate, după ce a văzut o
operă realizată de sculptorul român.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie
și punctuație – 1 punct
6 puncte
5. prezentarea unei trăsături a Cellei Delavrancea, care se desprinde din ultimele două paragrafe
(de exemplu: sensibilitate, inteligență, intuiție artistică etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare
adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 1 punct; încercare de prezentare
– 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct
2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție
1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct
3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente
1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct
2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte)
2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)
1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea
1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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SUBIECTUL al II-lea
(10 puncte)
Comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice
6 puncte
• comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și
mijloacele artistice – 6 puncte
• comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele
artistice – 3 puncte
• simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)
4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului ales într-un curent cultural/literar
sau într-o orientare tematică: precizarea curentului cultural/literar, orientării tematice – 2 puncte; numirea
a două trăsături ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte;
evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte
6 puncte
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului interbelic studiat: precizarea temei – 2
puncte; comentarea oricăror două secvențe relevante pentru romanului – 2 x 2 puncte = 4 puncte;
încercare de comentare, tendință de rezumare – 2 x 1 punct = 2 puncte
6 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj
semnificative pentru romanul interbelic ales
2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru roman – 3 puncte; abordarea
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere
1 punct
– logica înlănțuirii ideilor
1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare
3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)
2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)
2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)
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.

Probă scrisă – Limba şi literatura română
Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
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Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului
de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul
școlar 2020
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute
în programa (
Profil uman: Programa Limba și Literatura Română 2020
Profil Real: Programa Limba și Literatura Română 2020
) pentru Examenul de bacalaureat național în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:


reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri
funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale,
paraverbale și nonverbale în comunicarea orală

-conținuturi asociale competenței specifice 1.1;





textul dramatic postbelic - conținut asociat competenței specifice 2.3;
limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii conținut asociat competenței specifice 2.5;
perioada postbelică - conținut asociat competenței specifice 3.2;
autori canonici: Parin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Conform ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
bacalaureat naţional – 2020:
Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura
română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat
naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

Examenul naţional de bacalaureat 2020

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil real
Filiera tehnologică - toate profilurile si specializările
Filiera vocaţională - toate profilurile si specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

Anexa nr.2 la OMEN nr. 4923/29.08.2013

PROGRAMA DE EXAME PE TRU
DISCIPLI A LIMBA &I LITERATURA ROMÂ Ă

I. STATUTUL DISCIPLI EI
Limba $i literatura română are un statut important în structura examenului de
bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de
evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba
română $i în competenţele generale $i specifice formate pe durata învăţământului
secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile $i
specializările.
Curriculumul liceal, care stabile$te principiul studierii limbii $i literaturii române din
perspectivă comunicativ3funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe
achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a
competenţelor de evaluat $i a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă $i
comunicare.
Proba scrisă vizează competenţele de receptare $i de producere a mesajelor scrise
(inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii $i reguli de exprimare orală) $i
conţinuturi asociate acestora, în conformitate cu programa $colară pentru disciplina limba $i
literatura română: filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică – toate profilurile $i
specializările, filiera vocaţională – toate profilurile $i specializările (cu excepţia profilului
pedagogic). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore $i este în conformitate
cu prezenta programă de examen.
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în
receptarea mesajelor orale $i scrise $i în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv,
informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. Subiectele
cuprind texte literare $i nonliterare, la prima vedere, precum $i itemii corespunzători
evaluării competenţelor specifice $i a conţinuturilor asociate din prezenta programă.
Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a
acestora în maximum 10 – 15 minute.

II. COMPETE ŢE DE EVALUAT
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să
facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior $i în cel superior de liceu
(clasele a IX3a – a XII3a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri
liceale:
1. Utilizarea corectă 0i adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
Competenţe specifice
1.1. Utilizarea adecvată
a strategiilor $i a
regulilor de exprimare
orală în monolog $i în
dialog, în vederea
realizării unei
comunicări corecte,

Conţinuturi asociate
– reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul;
raportarea la reacţiile auditoriului $i în condiţii de examinare),
tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog:
povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ,
monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor $i a opiniilor
privind texte literare $i nonliterare, filme artistice $i documentare,
spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; adecvarea la situaţia
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eficiente $i
personalizate, adaptate
unor situaţii de
comunicare diverse

1.2. Utilizarea adecvată
a tehnicilor de
redactare $i a
formelor exprimării
scrise compatibile cu
situaţia de comunicare
în elaborarea unor
texte diverse

1.3. Identificarea
particularităţilor $i a
funcţiilor stilistice ale
limbii în receptarea
diferitelor tipuri de
mesaje/texte
1.4. Receptarea
adecvată a
sensului/sensurilor
unui mesaj transmis
prin diferite tipuri de
texte orale sau scrise

1.5. Utilizarea adecvată
a achiziţiilor
lingvistice în
producerea $i în
receptarea diverselor
texte orale $i scrise, cu
explicarea rolului
acestora în construirea
mesajului

de comunicare (auditoriu, context) $i la scopul comunicării
(informare, argumentare/persuasiune etc.)
– reguli $i tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată
partenerului, preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun,
dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversaţia, discuţia
argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de
angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context
etc.) $i la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune
etc.); argumentare $i contraargumentare în dialog
– stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
– rolul elementelor verbale, paraverbale $i nonverbale în
comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre
persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
–reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la
cerinţa de redactare, adecvare stilistică, a$ezare în pagină,
lizibilitate)
–relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire,
argumentare, $tiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată $i
oficială; cerere, proces3verbal, curriculum vitae, scrisoare de
intenţie, scrisoarea în format electronic (e3mail)
–exprimarea reacţiilor $i a opiniilor faţă de texte literare (studiate
sau la prima vedere) $i nonliterare, argumentare, rezumat,
caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă,
eseu structurat, eseu liber/nestructurat
– normele citării
– normele limbii literare la nivelurile: ortografic $i de punctuaţie,
morfosintactic, lexico3semantic, stilistico3textual
– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj
popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
– expresivitatea în limbajul comun $i în limbajul poetic

–texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare,
–memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic3administrative,
$tiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio3vizualului
–sens denotativ $i sensuri conotative
– elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul,
contextul
–ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr
–scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc.
– reacţiile receptorului: cititor, ascultător
– componentele $i funcţiile actului de comunicare
– niveluri ale receptării $i producerii textelor orale $i scrise:
fonetic, ortografic $i de punctuaţie, morfosintactic, lexico3
semantic, stilistico3textual, nonverbal $i paraverbal
– normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic,
ortografic $i de punctuaţie, morfosintactic, lexico3semantic,
stilistico3textual
– tipuri textuale $i structura acestora: narativ, descriptiv,
informativ, argumentativ
– discursul politic, discursul publicistic
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– rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere
– rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere $i de
închidere a contactului verbal în monolog $i în dialog
2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune 0i de interpretare, a
modalităţilor de analiză tematică, structurală 0i stilistică în receptarea textelor literare
0i nonliterare
Competenţe specifice
Conţinuturi asociate
2.1. Identificarea temei
– temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume
$i a modului de
– genuri literare: epic, liric, dramatic
reflectare a acesteia în
– modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe
textele studiate sau în
opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite
texte la prima vedere
2.2. Identificarea $i
– particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative
analiza principalelor
– particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final,
componente de
episoade/secvenţe narative, tehnici narative
structură, de
– instanţele comunicării în textul narativ
compoziţie $i de limbaj
– construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a
specifice textului
personajului; tipuri de personaje
narativ
– tipuri de perspectivă narativă
– specii epice: basm cult, nuvelă, roman
– registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului
– stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber
2.3. Identificarea $i
– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic
analiza principalelor
– particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
componente de
– modalităţi de caracterizare a personajelor
structură $i de limbaj
– registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului
specifice textului
– specii dramatice: comedia
dramatic
– un text dramatic postbelic
– creaţie dramatică $i spectacol
– cronica de spectacol
2.4. Identificarea $i
– titlu, incipit, relaţii de opoziţie $i de simetrie, elemente de
analiza elementelor de
recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică
compoziţie $i de limbaj
– sugestie $i ambiguitate
în textul poetic
– imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie
– poezie epică, poezie lirică
– instanţele comunicării în textul poetic
2.5. Compararea unor
– viziune despre lume, teme $i motive, concepţii despre artă,
viziuni despre lume,
sensuri multiple ale textelor literare
despre condiţia umană
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii;
sau despre artă
limbajul muzicii (pentru proba orală)
reflectate în texte
literare, nonliterare sau
în alte arte
2.6. Interpretarea
– lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură
textelor studiate sau la
creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin
prima vedere prin
raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă $i de
prisma propriilor valori
lectură
$i a propriei experienţe
de lectură
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente
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culturale/literare
Competenţe specifice
3.1. Identificarea $i
explicarea relaţiilor
dintre operele literare
$i contextul cultural în
care au apărut acestea
3.2. Construirea unei
viziuni de ansamblu
asupra fenomenului
cultural românesc, prin
integrarea $i
relaţionarea
cuno$tinţelor asimilate

Conţinuturi asociate
– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele
literare studiate sau în texte la prima vedere

– curente culturale/literare în secolele XVII3XVIII: umanismul
$i iluminismul
– perioada modernă:
a. secolul al XIX3lea – începutul secolului al XX3lea (perioada
pa$optistă; criticismul junimist)
b. curente culturale/literare în secolul al XIX3lea – începutul
secolului al XX3lea (romantismul, realismul, simbolismul)
c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic,
tipuri de roman: psihologic $i al experienţei; poezia interbelică,
diversitate tematică, stilistică $i de viziune; curente
culturale/literare
în
perioada
interbelică:
modernism,
tradiţionalism; identitate culturală în context european)
d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada
postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare:
postmodernismul)

4. Argumentarea în scris 0i oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice
4.1. Identificarea
structurilor
argumentative în texte
literare $i nonliterare
studiate sau la prima
vedere
4.2. Argumentarea
unui punct de vedere
faţă de o problematică
pusă în discuţie
4.3. Compararea $i
evaluarea unor
argumente diferite,
pentru formularea unor
judecăţi proprii

Conţinuturi asociate
– construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în
argumentare, structuri $i tehnici argumentative în texte literare $i
nonliterare, scrise sau orale
– logica $i coerenţa mesajului argumentativ
– verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale
subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri
sintactice în argumentare
– construcţia discursului argumentativ: structuri specifice,
conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ
– interpretări $i judecăţi de valoare exprimate în critica $i în
istoria literară
– eseul structurat, eseul liber
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PRECIZĂRI PRIVI D CO ŢI UTURILE PROGRAMEI
a. LITERATURĂ
Autori canonici:
Mihai Eminescu
Ion Creangă
I.L. Caragiale
Titu Maiorescu
Ioan Slavici
G. Bacovia
Lucian Blaga
Tudor Arghezi
Ion Barbu
Mihail Sadoveanu
Liviu Rebreanu
Camil Petrescu
G. Călinescu
E. Lovinescu
Marin Preda
Nichita Stănescu
Marin Sorescu.
otă. Conform programei $colare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică
studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera
acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât $i altor
autori studiaţi.
Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul
minim de texte prevăzute în programa $colară, aparţinând autorilor canonici sau prozei
narative, poeziei sau dramaturgiei române$ti despre care să poată redacta un eseu
structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie
$i teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică,
structurală $i stilistică) menţionate în prezenta programă.
Tematica studiilor de caz $i a dezbaterilor din programele $colare, regăsită în
programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale $i scrise, prin
solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.
b. LIMBĂ &I COMU ICARE
Conţinuturile de mai jos vizează:
aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice $i folosirea adecvată a unităţilor lexico3semantice;
aplicarea cuno$tinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în
exprimarea corectă $i în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.
iveluri de constituire a mesajului
ivelul fonetic
pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul
cacofonia; hipercorectitudinea
pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie)
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ivelul lexico+semantic
variante lexicale; câmpuri semantice
erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
derivate $i compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei
gramaticale
relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)
sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
unităţi frazeologice (locuţiuni $i expresii)
câmpuri semantice $i rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise $i orale
sensul cuvintelor în context; sens denotativ $i sens conotativ
ivelul morfosintactic
forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea
substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de
comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de
realizare a subiectivităţii vorbitorului
elemente de acord gramatical (între predicat $i subiect – acordul logic, acordul prin
atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată)
elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative,
adverbe relative)
ivelul ortografic 0i de punctuaţie
norme ortografice $i de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a
cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a
semnelor de ortografie $i de punctuaţie)
rolul semnelor ortografice $i de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise
ivelul stilistico+textual
registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare
coerenţă $i coeziune în exprimarea orală $i scrisă
tipuri de texte $i structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj
arhaic; argou, jargon
stil direct, stil indirect, stil indirect liber
rolul figurilor de stil $i al procedeelor artistice în constituirea sensului
rolul elementelor arhaice $i regionale în receptarea mesajelor

OTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile
programelor 0colare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se
elaborează în baza prevederilor prezentei programe.
Conform Adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/23 noiembrie 2005 0i nr. 31.641/3 mai 2006,
începând cu anul 0colar 2006+2007, „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II+a a
Dicţionarului ortografic, ortoepic i morfologic al limbii române (DOOM2) este
obligatorie [...] la examenele de bacalaureat, în cadrul cărora elevii vor face dovada
cunoa0terii acestora, fiind evaluaţi ca atare“.
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