
Ministerul Educaţiei 
          Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița  

 

Simulare județeană 

Varianta 1  

Examenul național de bacalaureat 2023 

Proba E. a)  

Limba și literatura română 

 

Filiera teoretică – profil real; Filiera tehnologică 

Filiera vocațională – toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
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SUBIECTUL I                                                                                                                                 (50 de puncte) 

Citește următorul fragment: 

,,Dragă Adriana, 

Mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu întrebată dacă am vreun model în viață și m-am scuturat ca de o 

bănuială prea puțin flatantă. Ideea de model este strict legată, pentru mine, de aceea de imitație, de copie, or, de 

când mă știu, am avut superstiția originalului. Modelul, credeam eu, impune o limitare a libertății de alegere, a 

curajului deciziei. Pe de altă parte, un soi de model colectiv, format din trăsături demne de luat în seamă ale unora 

și ale altora, oameni din jurul meu și din cărți, a suplinit încetul cu încetul absența acelui unic. Poate că maturizarea 

înseamnă și această capacitate de a deveni tu însuți luând de la alții ce admiri mai mult. Poate că imaturitatea 

înseamnă vanitatea unicității tale. De-ar fi să-mi aleg așadar, în sfârșit, un model în diversele împrejurări ale vieții, 

cred că aș alege o combinație între Alecsandri, Maiorescu și Caragiale. (Și dacă ar fi obligatoriu doar unul, în 

clipa de față Alecsandri ar fi acela). De la poet aș lua înclinația către intimitate, capacitatea de a face corp comun 

cu prezentul, de a-i trăi altruist evenimentele, fără a uita să guști ,,egoist” clipa și, pe de altă parte, felul de a 

înfrunta trecerea anilor și de a imagina cu zâmbetul pe buze un viitor în care tu și prietenii tăi nu mai sunteți. [...] 

Prin Maiorescu ideea de model s-a limpezit și mai mult pentru mine. Modelul este acel om pe care îl ai în 

minte dacă nu ești sigur cum ar trebui să reacționezi atunci când viața sau oamenii te pun la încercare. Ce ar fi 

făcut Maiorescu în locul lui X sau lui Y sau în locul meu? Când ajungi să te întrebi asta, ți-ai găsit modelul. Chiar 

dacă mai am încă mult de cizelat la imperfecta mea alcătuire interioară, figura lui gravă, care vede deșertăciunile 

lumii și încearcă să le înfrunte senin, dar și critic, îmi apare în față așa cum, în momentul ispitei, lui Iosif i-a răsărit 

înainte chipul tatălui. În fine, previzibil, de la Caragiale mi-ar plăcea să iau tocmai ceea ce-l opune lui Maiorescu: 

și el vede deșertăciunile, dar le ia în râs. Și el vede slăbiciunea, dar n-o combate, ci și-o asumă. Pe principiul 

coincidentia oppositorum, cele două atitudini contrare (seninătatea distantă și identificarea cu o imagine de care 

râzi) se întâlnesc într-un loc în care aș vrea să ajung și eu cândva și de care sunt încă tare departe. 

Am și modele feminine, desigur, dar ele nu sunt persoane publice, ci țin de mitologia familiei sau de 

ființe pe care norocul mi le-a scos în cale, la timp ca să-mi dau seama cât de frumos se poate trece prin viață, 

de la un capăt la altul. Și de la tine am învățat, dragă Adriana,  în puținele ocazii când ne-am întâlnit, destule 

lucruri și cred că ești un om care se gândește la valoarea altora, de aceea te-am ales ca interlocutoare pe tema 

modelelor.”  

(Ioana Pârvulescu, Ce model aveți? în Cartea întrebărilor) 

Adriana Babeți – scriitoare contemporană 

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

dat:                                                                                                                                                       30 de puncte 

1. Indică sensul din text al secvenței ,,te-am ales ca interlocutoare”.                                                6 puncte                                                                

2. Menționează numele scriitorilor pe care autoarea îi alege drept modele în viață, utilizând informațiile din 

fragmentul citat.                                                                                                                                           6 puncte 

3. Precizează un aspect pe care autoarea îl admiră la Vasile Alecsandri, justificând răspunsul cu o secvență din 

text.                                                                                                                                                                  6 puncte 

4. Explică un motiv pentru care autoarea a respins, la un moment dat, ideea de model.                             6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte,  calitățile datorită cărora Titu Maiorescu este unul dintre modelele autoarei, așa 

cum reiese din textul dat.                                                                                                                              6 puncte                                                     
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă existența  unui model  în viață  

poate influența deciziile unei persoane, raportându-te atât la informațiile din fragmentul din volumul Cartea 

întrebărilor, scris de Ioana Pârvulescu, cât și la experiența personală sau culturală.                          20 de puncte 

                                                                                                                             

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 

-formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și 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), așezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte.                                                                        

                     6 puncte 

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.     

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                     (10 puncte) 

 Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 
,,Ajunse lângă uşa dormitorului, potrivindu-şi manşetele şi mânecile boţite, dar uitându-se mereu uluit la 

sofaua pe care zăcea ea neclintită, cu capul spre dânsul, încât i se vedea numai creştetul puţin aplecat în dreapta, 

pieptul decoltat şi rochia mototolită. Milioane de gânduri îi plouau în minte şi se ciocneau în zgomote surde. Când, 
după un răstimp, i se mai potoli inima, observă că singurul zgomot din lume îl făcea respiraţia lui ostenită; încolo 

o tăcere blândă, moleşitoare; chiar focul din cămin ardea acum atât de lin, parc-ar fi fost un foc imaterial. Numai 

căldura era sugrumătoare. Sudorile îi curgeau pe obraji ca lacrimile. Şi totuşi mai rău îl supăra tăcerea, însă, ca   
s-o alunge, rosti: 

-       Madelaine! 

Căutase să fie dulce şi se spăimânta de glasul care parcă era al unui străin duşmănos. Îşi aminti că tot 

astfel îl mirase acelaşi glas adineauri când…Şi deodată se simţi copleşit de o ruşine mare parcă s-ar fi pomenit în 
mijlocul unei mulţimi batjocoritoare. Îşi dădea sema că, deşi avea ochii aţintiţi asupra sofalei, sufletul lui nu voia 

să vadă nimic, de frică să nu trebuiască a înţelege prea curând. 

-       Madelaine! murmură apoi din nou cu umilinţă, ca şi când ar fi încercat să ispăşească o faptă  
printr-un cuvânt. 

Câteva clipe avu simultan toate certitudinile: că trăieşte şi că e moartă, că a ucis-o şi că n-a ucis-o, că nu 

s-a întâmplat nimic şi că s-a sfârşit totul.”                                                                 (Liviu Rebreanu, Ciuleandra) 
 

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, textul 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 particularitățile unui text poetic studiat, aparținând 

lui Tudor Arghezi sau Lucian Blaga. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

-evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

- comentarea a două imagini/ idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

- analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, 

incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.) 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conținutul eseului, vei primi 18 puncte 

(câte 6 puncte pentru fiecare cerință/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților 

componente – introducere, cuprins, încheiere – 1p.; logica înlănțuirii ideilor – 1p.; abilități de analiză și de 
argumentare – 3p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuația – 2 p.; așezarea în pagină, 

lizibilitatea – 1p.). 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să 

dezvolte subiectul propus. 
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