
 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

 

Probă scrisă la limba şi literatura română  Testul 6 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 Pagina 1 din 2  

 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Testul 6 
 

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: 
Bucureşti 31 Oct. [1]879 

Draga şi dulcea mea amică, 
 

De când ai plecat tu, n-a plecat numai fericirea, ci şi liniştea şi sănătatea mea. Dureri reumatice am 
început a simţi în picioare, însoţite ca totdeauna de dese bătăi de inimă. Nu este, nu poate fi mai mare 
deosebire decât între mine acum două săptămâni şi între mine astăzi. De unde eram cu tine, fericit şi 
mulţumit, acum sunt singur, nemulţumit, rău dispus prin singurătate şi boală, obosit de viaţă.  

Veronică, dragă Veronică, când nu m-ăi mai iubi, să ştii că mor. Îţi scriu târziu pentru că abia alaltăieri 
m-am mutat. Adaogă pe lângă asta, că abia în ziua de Sf. Dumitru am găsit casă, c-am trebuit să-mi mut 
lucrurile din două locuri, că pe lângă aceasta s-a mutat şi redacţia şi tipografia, apoi că am zilnic de lucru pe 
lângă tribulaţiunile* mele personale şi vei înţelege de ce am preferat a nu-ţi scrie, decât a-ţi scrie în fugă. 

 Când gândesc la tine mi se umplu ochii de lacrimi şi nu mai găsesc cuvinte să-ţi spun ceea ce de-o 
mie de ori ţi-am spus: că te iubesc. Această unică gândire, care e izvorul fericirii şi al lacrimelor mele, această 
unică simţire care mă leagă de pământ e totodată şi izvorul îngrijirilor mele.  

Veronică dragă, au n-am fost noi prea fericiţi într-o lume, în care fericirea nu poate exista? Este în 
lumea asta destul loc pentru atâta iubire câtă o avem? Nu este amorul nostru o anomalie în ordinea lucrurilor 
lumii, o anomalie pentru care cată să fim pedepsiţi? Se potriveşte amorul şi suferinţele noastre cu o lume în 
care basseţa*, invidia, răutatea domnesc peste tot şi pururea?  

Şi când gândesc că-n viaţa mea compusă din suferinţe fizice şi rele morale ca o excepţie tu mi-ai dat 
zile aurite, pot crede în dăinuirea acestei excepţii?  

Dulce şi dragă Veronică, doresc ca amorul unui nenorocit ca mine să nu fi aruncat o umbră în viaţa ta 
senină, în sufletul tău plin de veselie precât e plin de un gingaş şi nesfârşit amor. Iubeşte-mă şi iartă-mi 
păcatele [...].  

De acuma-ţi voi scrie mai des, deşi sărmanele foi sunt departe de-a plăti o singură îmbrăţişare a ta – 
dulcea mea copilă. Am sărutat cel puţin această foaie care va intra în mâinile tale cele mici, de la cari-și  
aşteaptă toată fericirea  

al tău  
Eminescu 

 

            Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle 
*tribulațiune – mâhnire adâncă, zbucium 
*basseță – în text: josnicie 
 

 

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 mi se umplu ochii de lacrimi.  6 puncte 
2. Menționează data la care Eminescu s-a mutat în noua locuință, utilizând informaţiile din textul dat. 6 puncte 
3. Precizează două stări contradictorii pe care Eminescu le-a trăit în decursul a două săptămâni, justificându-ți 
răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 
4. Explică motivul pentru care Eminescu consideră că iubirea pe care o trăiește alături de Veronica este o 
anomalie.  6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, temerea lui Eminescu, așa cum reiese din penultimul paragraf al scrisorii.  
  6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă legătura afectivă cu o persoană 
aflată la distanță poate fi menținută sau nu prin intermediul unor instrumente de comunicare, raportându-te atât la 
informațiile din fragmentul extras din volumul Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle, 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) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos. 
 

ACTUL I 
 Scena se petrece în anul 1896. Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea aceea. Un pian, un 
palmier în hârdău*. În dreptul ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea; pe masă, fructieră 
cu cărți de vizită. [...] Pe pereți, două portrete de familie, în ramă de bronz şi pluş. O oglindă cu ramă grea și 
înflorată. Pe pian, o clepsidră. [...] Stânga, ușă, în dreapta, două uşi. 

SCENA 1 
RUXANDRA, SULTANA 

RUXANDRA (cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată си о bluzӑ сu dantele, сu mânecă lungă şi o fustă 
creață la spate, peste un mic turnel, cordon lat. Părul strâns în coc și lăsat pe frunte. Reia mereu același 
exercițiu. Întoarce clepsidra și exersează iar). 
SULTANA (în fotoliu, croșetează. La brâu are un mănunchi mare de chei): Opt şi cu patru doisprezece. 
RUXANDRA (se întrerupe): Poftim? 
SULTANA: Am spus: opt şi cu patru, doisprezece. 
RUXANDRA (dă din cap și exersează iar) 

(Pe stradă răsună un trap de cal și zgomot de trăsură.) 
        Lucia Demetrius, Trei generaţii 

*hârdău – vas  
 

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 particularități ale unui text narativ studiat, 
aparținând lui G. Călinescu. 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat 
(de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe 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. 


