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EXAMENUL DE BACALAUREAT  
NIVEL MEDIU 
REZOLVAREA ŞI BAREMUL DE CORECTARE 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
REZOLVAREA CUPRINDE RĂSPUNSURILE CORECTE. 

SE VOR ACCEPTA DE ASEMENEA RĂSPUNSURILE CORECTE CARE DIFERĂ 
DE CELE PREZENTATE MAI JOS 

 
Citiţi cu atenţie textul de mai jos preluat din cotidianul Jurnalul naţional şi 
răspundeţi la întrebări. 

Poezia naturii 

Mulţi dintre noi visează la o casă care să aibă o curte, nu neapărat mare, dar care să fie 
amenajată ca un mic paradis. Pentru a o transforma într-o oază de linişte şi de verdeaţă este 
însă nevoie de multă răbdare, dragoste faţă de plante şi un minimum de cunoştinţe în 
domeniu. În lipsa acestora din urmă, este indicat să se apeleze la sfaturile şi la experienţa unor 
specialişti. Este şi cazul grădinii amenajate de o specialistă în materie. Armonia severă 
subliniază forţa şi energia pe care ni le inspiră mediul înconjurător natural. Lacul în miniatură, 
bucăţile de stîncă, pietrele, gazonul simplu, terasa pavată cu butuci, mobilierul sculptat din 
trunchiuri de copac – toate se adună într-un mediu perfect pentru petrecerea timpului liber.  

Deşi pare uşor de amenajat, această grădină necesită o muncă laborioasă, numai dacă 
luăm în considerare plantarea gazonului. Acesta trebuie însămînţat pe un teren lucrat încă din 
toamnă, care să fi fost bine săpat, curăţat de buruieni, de rădăcini şi de pietriş. Primăvara, 
pămîntul trebuie perfect distribuit pe suprafaţa unde urmează a se planta gazonul. Şi aceasta 
pentru că eventualele denivelări duc la acumularea apei după ploaie şi distrug minunatul 
covor verde. Foarte importantă după însămînţarea gazonului este irigarea, care trebuie făcută 
constant pentru prevenirea uscării lui. Sistemele de irigare necesită o investiţie pe termen 
lung, care merită făcută.  

Pentru realizarea minilacului se foloseşte o tehnică anume, respectiv albia se 
căptuşeşte cu o folie, după ce a fost escavat în prealabil pămîntul din zonă. Această folie 
este foarte rezistentă la intemperii. Ea se fixează cu greutăţi pe margine, evident cea mai 
frecventă modalitate fiind cu pietre sau cu bucăţi de stîncă. Minilacul se ambientează cu 
plante care se dezvoltă în mediu umed, la recomandarea specialiştilor (arhitecţi urbanism şi 
peisagistică).  

O idee excelentă este pavarea aleilor cu butuci. Efectul decorativ este garantat. Butucii 
pot fi folosiţi pentru realizarea unei terase în aer liber. La umbra unui copac, o astfel de 
amenajare este perfectă pentru crearea unui spaţiu de relaxare sau amplasarea unui grătar. O 
amenajare simplă, dar foarte plăcută, ce vine cu sugestii ingenioase pentru cei aflaţi în 
căutarea identităţii propriilor grădini.  

        (Jurnalul naţional, 2005) 
Note lexicale 
gazon – iarbă care se udă şi se coseşte des pentru a fi menţinută scurtă, deasă şi mereu verde; 
irigare – acţiunea de a iriga, adică aprovizionarea dirijată cu apă a culturilor;  
laborioasă – care necesită multă muncă, efort şi osteneală;  
denivelare – formarea de gropi şi ridicături, o schimbare de nivel; 
se ambientează – se creează un mediu ambiant potrivit destinaţiei. 
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1. Interpretaţi titlul acestui articol şi stabiliţi caracteristicile acestui gen de publicistică. 

       6 puncte    
 

Candidaţii vor preciza sensul şi semnificaţiile titlului articolului de faţă: 
1. Titlul „Poezia naturii” înseamnă valorificarea unui teren, a unei curţi, a unei grădini cu 
scopul descoperirii frumuseţilor naturale prin crearea unui ambient plăcut şi agreabil. În 
acest mediu te poţi simţi în largul tău departe de lumea modernă a oraşelor. (3 puncte)    
2. Articolul de faţă aparţine, după cum indică şi ziarul din care a fost preluat, genului 
publicistic. Articolul prezintă o problemă de interes general cu descrieri şi explicaţii 
adresate unui public mai larg de cititori. (3 puncte) 
Se vor accepta şi anumite precizări referitoare la genuri (epic, liric, dramatic) în general.  

 
Profesorul va ţine cont de înţelegerea şi prezentarea corectă a problemei; totodată vor fi 
apreciate elementele care oglindesc capacitatea de generalizare a problemei, a titlului şi a 
semnificaţiilor acestuia. Evaluarea se va face în funcţie de precizarea corectă de către 
candidaţi a semnificaţiei titlului şi felul în care această este prezentată.  

     
  Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 
2. Cum trebuie să procedăm pentru a ne crea o curte plăcută, o ambianţă agreabilă ? 
   

      4 puncte 
 

Profesorul va urmări felul în care elevii interpretează ideile din text. 
Pentru a amenaja curtea ca un mic paradis, ca o oază de linişte şi de verdeaţă este nevoie:  
-de multă răbdare (1 punct),  
-de dragoste faţă de plante  (1 punct)  
-de un minimum de cunoştinţe în domeniu. (2 puncte) 

 
Se vor aprecia răspunssurile pertinente ale elevilor şi se vor aprecia mai ales acele 
răspunsuri care se referă la o experienţă personală sau a familiei. 

 
Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4  

 
 
3. Aţi dori să aveţi o casă cu o grădină frumos aranjată? Ce pomi şi plante aţi pune în jurul 
casei? 

         4 puncte 
 
 Fiecare om doreşte să-şi facă, să-şi dureze o casă cu o grădină frumoasă. Eu aş pune 
cîţiva brazi, un tei, un nuc şi multe flori. (2 puncte) 

Mi-aş face o mică grădină unde aş cultiva legume şi aş planta pomi pentru a nu fi 
nevoit să iau de la piaţă produse despre care nu ştiu cu ce fel de chimicale au fost tratate.       
(2 puncte) 

 
Profesorul va urmări felul în care elevii prezintă un cadru natural, propriu visurilor 
lor şi fac apel la cunoştinţe din diverse domenii (biologie, ştiinţele naturii, protecţia  
mediului înconjurător).   

Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4.  
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4. Cum arată o grădină amenajată de o specialistă ? 
          

4 puncte 
 

1. O grădină amenajată de o specialistă reflectă o armonie perfectă, forţa şi energia pe 
care le inspiră mediul în care trăim. (2 puncte) 

2. Un minilac în grădină, bucăţile de stîncă, pietrele, gazonul simplu, mobilierul 
sculptat din trunchiuri de copac constituie un mediu perfect pentru petrecerea timpului 
liber. (2 puncte) 

Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4. 
 

 
5. Ce trebuie să facem pentru a avea un gazon frumos? 

        6 puncte  
 
Profesorul va urmări felul în care elevii au înţeles diferitele faze ale pregătirii gazonului şi  
felul în care ei prezintă aceste activităţi.  
 
1. Pentru ca să avem un gazon frumos terenul trebuie pregătit încă din toamnă (bine săpat, 

curăţat de buruieni, de rădăcini şi de pietriş) şi pe urmă însămînţat. (3 puncte) 
2. Pămîntul trebuie perfect distribuit pe suprafaţă, pentru că eventualele denivelări să nu 

ducă la acumularea apei după ploaie şi să distrugă covorul verde. Pe urmă gazonul trebuie 
irigat. (3 puncte) 

 
 

Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
 
6. Cum se face un minilac? 

6 puncte 
Profesorul va urmări capacitatea elevilor de a scoate ideile esenţiale referitoare la  
întrebarea dată şi organizarea ideilor în consens cu celelalte recomandări din text privind  
crearea unei grădini moderne şi plăcute. 

1. Minilacul se face printr-o tehnică anume: albia se căptuşeşte cu o folie, după ce 
a fost escavat în prealabil pămîntul. (3 puncte) 

2. a. Folia se fixează cu greutăţi pe margine, cu pietre sau cu bucăţi de stîncă.             
(2 puncte)  

     b. Minilacul se ambientează cu plante care se dezvoltă în mediu umed. (1 punct) 
 

Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
 
7. Ce înseamnă arhitecţi specialişti în urbanism şi peisagistică? 

6 puncte 
 

Întrebarea necesită anumite cunoştinţe de specialitate, dar acest domeniu este din ce în ce  
mai cunoscut.  
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1. În ultima vreme s-a creat o meserie nouă, „arhitectura peisagistică” (în ungureşte: 

tájépítészet) care figurează în domeniile de activitate cu profil comercial. (3 puncte)  
2. Arhitectul specialist în urbanism şi peisagistică proiectează:  
-zone verzi de mari proporţii;  
-curţi, grădini, parcuri de agrement, plaje special amenajate etc.;  
-construieşte un ambient potrivit casei, clădirilor şi funcţiilor zonei respective.   

(3 puncte)   
 
Profesorul va putea accepta diverse răspunsuri legate de această temă.  

 
Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 
8. O casă particulară cu o grădină frumoasă este un loc de refugiu şi de izolare sau are 
menirea să ne petrecem timpul cît mai agreabil în compania prietenilor, a oaspeţilor sau a 
invitaţilor? Aduceţi argumente pro sau contra. 

4 puncte 
 

Profesorul va urmări abilităţile elevilor de a observa şi de a reliefa carateristicile  
principale ale temei articolului.   
 

Argumente pentru:  
1. O casă de dimensiuni acceptabile şi cu o curte frumos amenajată ne asigură linişte, 
loc de recreere şi de odihnă (2 puncte) 
2.  Totodată casa este un loc pentru întîlnire cu familia mai largă, cu prietenii, cu 
colegii de serviciu. (2 puncte) 

    
Argumente contra:  

1. O casă este o proprietate particulară, ea serveşte pentru refugiu, pentru refacerea 
forţelor. (2 puncte) 
2. Ea este un loc de apărare împotriva agresiunii tot mai crescînde, împotriva ritmului  
tot mai insuportabil şi trepidant al oraşelor mari. (2 puncte)     

 
Se va aprecia felul în care candidaţii îşi organizează ideile şi formulează argumentele. 

Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4  
 
 

Total: 40 de puncte 
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ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DINTRE SUBIECTELE DE LA PROBA DE 
PRODUCEREA TEXTULUI 
 
Criterii de evaluare a subiectelor la producerea textului  
 
Îndrumătorul de corectare cuprinde elementele de conţinut ale unor posibile rezolvări 
corecte. Se vor accepta, de asemenea, soluţii diferite, dar corecte. Evaluarea 
rezultatelor nu trebuie să fie influenţată de interpretările subiective ale  
examinatorului, care diferă de aprecierea general acceptată a problemei  
formulate în subiect.  
Vor fi acceptate şi răpunsurile în care candidaţii formulează păreri diferite de  
cele unanim acceptate dacă redactarea şi argumentarea sînt corecte. 
 
ORTOGRAFIE, ASPECTUL ÎNGRIJIT AL SCRISULUI  
Aprecierea ortografiei şi a aspectului îngrijit al lucrării candidatului se va realiza după 
criteriile unitare de corectare a lucrărilor de bacalaureat: 
-profesorul va sublinia greşelile de ortografie, pe urmă va stabili punctajul total acordat 
ortografiei candidatului pe baza baremului de puncte;   
-din cauza greşelilor de ortografie se vor putea scădea 15 puncte din punctajul total. 
-din cauza grafiei dezordonate, respectiv a scrierii cu deficienţe se vor putea scădea 3 
puncte din punctajul total. 
 
CRITERII GENERALE DE APRECIERE A SUBIECTELOR LA PRODUCEREA 
TEXTULUI 
 
 

DEZVOLTAREA 
CONŢINUTULUI 
SUBIECTELOR 

 

CRITERII DE 
REDACTARE A 

TEXTULUI 

CALITATEA 
CUNOŞTINŢELOR 

DE LIMBĂ 

-interpretarea, expunerea 
subiectului; referirile la 
text în cazul subiectelor ce 
au  la bază un text; 
 
-cultură literară şi 
cunoştinţe de limbă, 
orientare, referinţe 
întemeiate, utilizarea 
citatului; 
 
-prezentarea la obiect a 
conţinutului; argumentarea 
afirmaţiilor; 
 
-simţul abordării unei 
probleme; exprimarea 
raportării individuale a 
temei (de ex. reflecţii, 

-să corespundă elementelor 
genului indicat; să formeze 
o structură adecvată temei, 
destinatarului, genului, 
mesajului privind 
conţinutul; 
 
-să exprime o structură 
coerentă a textului (de ex. 
raporturi temporale şi 
spaţiale; raporturi logice şi 
semantice adecvate; 
cuvinte-cheie, conexiuni şi, 
retroacţiuni – feed-back –; 
stabilirea relaţiilor 
gramaticale, semantice şi 
pragmatice);  
 
-proporţia şi structurarea 

-stăpînirea normelor 
limbii standard; 
 
-folosirea adecvată şi 
variată a                         
cuvintelor, stilul 
adecvat subiectului şi 
situaţiei de 
comunicare; 
 
-claritate, profunzime 
şi exactitate în modul 
de prezentare;  
 
-construirea frazei şi a 
textului în stil curgător 
şi inteligibil; 
 
-aspectul îngrijit al 
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luare de poziţie); 
 
-cunoaşterea problemelor 
lumii contemporane, 
nivelul intelectual al 
reflectării. 
 

(de ex. introducerea, 
tratarea subiectului, 
proporţia încheierii, 
indicarea schimbării temei, 
folosirea alineatelor); 
 
-încadrarea în limita de 
spaţiu precizată. 
 

lucrării, lizibilitatea 
scrisului. 
 

 
Max.:  20 puncte Max.:  20 puncte Max.:  20 puncte 

 
 
 

Punctajul maxim                                            Punctajul obţinut 

Calitatea conţinutului                  20  

Structura lucrării                  20 

Cunoştinţe de limbă                  20 

 
Scriere corectă   -15 
Grafie   -3 

 
        Total: 60 de puncte 
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ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DINTRE SUBIECTELE  
LA PRODUCEREA TEXTULUI 
 
REZOLVAREA CUPRINDE RĂSPUNSURILE CORECTE. 
SE VOR ACCEPTA DE ASEMENEA RĂSPUNSURILE CORECTE CARE DIFERĂ 
DE CELE PREZENTATE MAI JOS 
 
SUBIECTUL 1 
ESEU (DE TIP ARGUMENTATIV)  
Realizaţi pe baza textului de faţă un eseu (de 3-4 pagini) în care să prezentaţi 
argumente pro sau contra privind păpuşa Barbie 

Barbie, o stea la scară mondială  
  
Era în vara anul 1956, cînd Ruth Handler, unul dintre membrii fondatori ai societăţii 
americane Mattel, plimbîndu-se pe frumoasele străzi din Lucerna (Elveţia), a descoperit într-o 
vitrină cheia unei adevărate comori, de fapt o păpuşă. O chema Lilli şi arăta cu totul altfel 
decît păpuşile dintotdeauna: nu avea chip de bebeluş sau de feţită bucălată, ci un trup de 
adolescentă-femeie, cu bust bine conturat, buze senzuale, păr lung şi blond, legat în coadă de 
cal. Ea a aflat că Lilli era cumpărată nu doar de părinţi pentru copiii lor, ci şi de bărbaţi pentru 
a o oferi cadou soţiilor sau iubitelor lor. 

 Ruth avusese ideea de a lansa pe piaţa americană o păpuşă cu înfăţişare şi siluetă de 
adult, aşa că Lilli i s-a părut incredibil de… „pe gustul ei”. S-a întors în California şi împreună 
cu soţul ei, Elliot, a făcut toate demersurile posibile şi imposibile pentru a cumpăra dreptul de 
a… „naşte” cópii ale păpuşii Lilli pentru America. Afacerea s-a încheiat, iar Ruth a lansat 
comanda în Japonia, nu înainte de a aduce cîteva modificări originalului. Cu ajutorul unui 
specialist din Hollywood, Lilli a căpătat o înfăţişare nouă, mai puţin sofisticată, astfel încît 
chipul ei să devină mai surîzător. Totodată Ruth Handler s-a ocupat de lansarea cu mare 
pompă a produsului pe piaţa americană; în varianta de peste Ocean, Lilli avea să poarte alt 
nume, Barbie, diminutivul de la Barbara, prenumele fiicei mai mari din familia Handler. În 
iarna anului 1959, Barbie era pregătită să intre în lume. 

 Prima apariţie în public a păpuşii a fost prilejuită de Salonul de jucării de la New 
York, care a deţinut exclusivitate asupra produsului.  

Din nefericire, succesul nu a fost pe măsura aşteptărilor. Cumpărătorii au considerat-o 
mult prea provocatoare şi au cam ocolit-o. Dar Barbie n-a cedat. A aşteptat vara, cînd şi-a pus 
în valoare întreg arsenalul de seducţie. Îmbrăcată în ţinută de plajă, a poposit în buticurile 
californiene, sperînd că va fi remarcată şi că se va bucura de mai multă simpatie. În cîteva luni 
s-au cumpărat trei milioane de păpuşi Barbie. Porţile spre o carieră de mare vedetă fuseseră 
deschise. 

 În ciuda succesului ei fulminant, Barbie a fost şi este încă ţinta a numeroase 
controverse. Unii o consideră întruchiparea femeii libere, independente, care poate exista şi în 
absenţa bărbaţilor. Barbie mai sugerează, după unele păreri, ideea unui amestec neclar de 
adolescentă şi femeie, fără nici o şansă de a se maturiza afectiv sau fizic. 
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Realizaţi pe baza textului de faţă un eseu (de 3-4 pagini) în care să prezentaţi argumente 
pro sau contra privind păpuşa Barbie 

 
 
 
 
Argumente pro: 
1. Aproape de patru decenii păpuşa americană, numită Barbie a cucerit lumea întreagă. Cu 
înfăţişarea şi silueta ei de femeie adultă, cu păr lung şi blond, Barbie a devenit o păpuşă 
iubită nu numai de copii, ci şi de către adulţi. Barbie a reuşit să creeze o modă nouă în 
domeniul fabricării păpuşilor. Ea este un simbol al modului de viaţă american, al femeii 
cu alură sportivă.    
 
  

SAU  
 
 
 
Argumente contra:  
2. Păpuşa Barbie cu înfăţişarea ei de femeie adultă nu are nimic comun cu o păpuşă pentru 
copii. Barbie este o creaţie a modei contemporane care are menirea să fie un model de 
femeie modernă, elegantă care poate trăi independent de bărbaţi. Ea este totodată un 
amestec neclar de adolescentă şi femeie.  
 
  
 

(Cel mult 4 pagini.) 
 

Total 60 de puncte 
 

Se vor urmări componentele eseului, felul şi calitatea argumentării:  
-exprimarea argumentată a punctului de vedere personal în privinţa apariţiei şi 
răspîndirii păpuşii Barbie;  
-argumentele trebuie să fie convingătoare:  

-scurt istoric al apariţiei păpuşii; 
-Barbie a devenit o păpuşă universală;    
-Barbie este un prototip al femeii moderne, al vieţii americane.   

 
SAU   
          -exprimarea unor argumente împotriva păpuşii Barbie;        
          -argumentele trebuie să fie convingătoare:  

-păpuşa Barbie este mai mult o marfă decît o jucărie; 
-Barbie sugerează un model de viaţă care ne este străin, pentru că reflectă un alt 

stadiu de dezvoltare a societăţii;  
-Barbie nu este nici fetiţă, nici femeie, ci o adolescentă care parcă nu vrea 

niciodată să devină adultă, o persoană responsabilă; 
  - Barbie transmite astfel un model fals de feminitate. 
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Redactarea va urmări succesiunea logică a ideilor structurate după schema: 
introducere, cuprins, încheiere sau concluzii.  
Eseul trebuie să fie construit pe paragrafe în funcţie de ideile principale. 
Profesorul va urmări abilitatea candidatului de a formula judecăţi de valoare, precum 
şi exprimarea unor atitudini personale. 
Se va ţine cont de stilul şi vocabularul adecvate conţinutului eseului, de ortografie şi 
de punctuaţie.  
 

Punctajul:   calitatea conţinutului: 20 de puncte 
                     structura lucrării:        20 de puncte  
                    cunoştinţe de limbă:        20 de puncte 

     
 

Total: 60 de puncte 
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SUBIECTUL 2 
ANALIZA UNEI OPERE LITERARE 
 
Mihai Eminescu: Luceafărul 
Analizaţi primele strofe ale poemului Luceafărul de Mihai Eminescu din perspectiva 
basmului. Indicaţi originea poemului. Definiţi trăsăturile generale ale basmului. Apoi analizaţi 
elementele de basm în primele strofe ale poemului, ţinînd cont de formulele de început, de 
personaje şi de modul lor de caracterizare. Precizaţi figurile de stil dominante în acest 
fragment şi analizaţi-le în funcţie de cerinţele basmului. Identificaţi epitetele, comparaţiile şi 
repetiţiile din text. 

       Total: 60 de puncte 
Mihai Eminescu: Luceafărul 
 (Fragment) 
 
A fost odată ca-n poveşti, 
 A fost ca niciodată, 
Din rude mari împărăteşti, 
 O prea frumoasă fată. 
 
Şi era una la părinţi 
 Şi mîndră-n toate cele, 
Cum e Fecioara între sfinţi 
 Şi luna între stele. 
 
Din umbra falnicelor bolţi 
 Ea pasul şi-l îndreaptă 
Lîngă fereastră, unde-n colţ 
 Luceafărul aşteaptă. 
 
Privea în zare cum pe mări 
 Răsare şi străluce, 
Pe mişcătoarele cărări 
 Corăbii negre duce. 
 
Îl vede azi, îl vede mîni, 
 Astfel dorinţa-i gata; 
El iar, privind de săptămîni, 

Îi cade dragă fata. 
 
Cum ea pe coate-şi răzima 
 Visînd ale ei tîmple, 
De dorul lui şi inima 
 Şi sufletu-i se împle. 
 
Şi cît de viu s-aprinde el 
 În orişicare sară, 
Spre umbra negrului castel 

Cînd ea o să-i apară. 
 
(1883 – Almanahul Societăţii Academice Social-Literare „România Jună”, Viena) 
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1. Se cere din partea candidaţilor stabilirea originii poemului. 
-Poemul Luceafărul a apărut la Viena, în 1883, în revista studenţilor români.  
-Poemul îşi are originea într-un basm cules şi publicat într-o carte despre ţările române 
de Richard Kunisch sub titlul Fata din grădina de aur (Das Mädchen im goldenen 
Garten). Eminescu a versificat acest text.  
-O altă sursă este mitul zburătorului din folclorul românesc. 
-Poemul se compune din 98 de strofe. Primele 7 strofe constituie introducerea în 
atmosfera de basm a poeziei narativ-dramatice.  

 
2. Basmul este o naraţiune cu caracter supranatural, în care personajele poartă valori 
simbolice.  
-Există două feluri de basme: animaliere (cu animale cu virtuţi supranaturale) şi 
fantastice (în care predomină miraculosul fantastic). Povestea Luceafărului face parte 
din basmele fantastice.  
-Procedeul principal al basmului  este exagerarea unor trăsături pentru a evidenţia 
anumite însuşiri (frumuseţe/ urîţenie; bunătate/răutate etc.).      

 
3. Poemul Luceafărul este o poveste, o legendă, un basm.  
-Autorul foloseşte formule specifice basmului între care formula de introducere: „A 
fost odată ca-n poveşti,/A fost ca niciodată.” Aceasta este o formulă consacrată a 
basmelor populare cu care poetul creează un timp fabulos, etern, anistoric, specific 
marilor mituri universale.   
-Naratorul este poetul în maniera povestitorilor populari. 
-Personajele sînt de basm (fată de împărat, o stea) şi de poveşti fantastice („falnice 
bolţi”, „corăbii negre”, „umbra negrului castel”).  
-Modul de caracterizare este exagerarea: „rude mari împărăteşti”, „o prea frumoasă 
fată”, „mîndră-n toate cele”, „cît de viu s-aprinde el.” 
-Figurile de stil: -epitetele care exprimă o însuşire, o carateristică individuală a 
personajului, sînt cuvintele care stau lîngă substantive: „prea frumoasă fată”, „corăbii 
negre”, „mişcătoarele cărări”, „falnicelor bolţi” şi cele care stau lîngă verbe: „cît de 
viu s-aprinde”. 
       -comparaţii: „cum e Fecioara”, „cum pe mări”; 
      -repetiţii utilizate: pentru a accentua atmosfera narativă a legendei, a 
basmului fantastic: „a fost, … a fost”; „şi era … şi mîndră”; „îl vede azi … Îl vede 
mîni”; „şi inima … şi sufletu-i”. 
 
 

Profesorul va urmări abilităţile de analiză şi de interpretare ale elevilor, buna relaţie 
între idee şi argument, abilitatea de a formula judecăţi de valoare, cunoaşterea 

conceptelor operaţionale, a problemelor de stilistică, analiza epitetelor, a comparaţiilor 
şi a repetiţiilor.  

Punctajul:     calitatea conţinutului: 20 de puncte 
          structura lucrării: 20 de puncte  

           cunoştinţe de limbă: 20 de puncte  
    

 
Total: 60 de puncte 
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SUBIECTUL 3 
ANALIZĂ COMPARATĂ 
 
La Olimpiada de limba şi literatura română veţi prezenta o lucrare de literatură comparată 
cu titlul Satul natal în poeziile Bătrîni de Octavian Goga şi Mă duc acasă în satul meu 
de Ady Endre. 
Analizaţi a. asemănările:  

-regretul de a fi părăsit satul;  
-rătăcirea, tristeţea celui care se întoarce;  
-tonul de lamentaţie etc.;  
b. diferenţele: 
-Goga se adresează părinţilor /Ady se adresează colectivităţii;  
-diferenţe la nivelul formelor verbale; 

  -Goga vorbeşte de o lume virtuală/Ady revine pentru a-şi aduna forţe noi.   
Stabiliţi particularităţile stilistice (epitete, imagini poetice). Apreciaţi în cîteva cuvinte 

traducerea lui Costa Carei.     
 

Total: 60 de puncte 
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Octavian Goga 
Bătrîni 
De ce m-aţi dus de lîngă voi, 
De ce m-aţi dus de acasă? 
Să fi rămas fecior de plug,  
Să fi rămas acasă. 
 
Atunci eu nu mai rătăceam 
Pe-atîtea căi răzleţe, 
Şi-aveaţi şi voi în curte-acum 
Un stîlp la bătrîneţe. 
 
M-aş fi-nsurat cînd isprăveam 
Cu slujba la împăratul, 
Mi-ar fi azi casă-n rînd cu toţi… 
- Cum m-ar cinsti azi satul… 
 
Cîţi ai avea azi dumneata 
Nepoţi, să-ţi zică: „Moşu…” 
Le-ai spune spuză de poveşti… 
Cu Împăratu Roşu… 
………………..  
Aşa … vă treceţi, bieţi bătrîni, 
Cu rugi la Preacurata, 
Şi plînge mama pe ceaslov 
Şi-n barbă plînge tata… 
 
Note lexicale 
spuză –  număr mare, o mulţime 
Preacurata – Fecioara Maria  
ceaslov – carte bisericească cu rugăciuni 
lainic – pierde-vară, haimana 
suman – haină ţărănească  
eresuri – credinţe în forţe miraculoase 

Ady Endre 
Mă duc acasă în satul meu 
 Severii ochi nici nu-i clipesc, 
Dar sat, cu-atîta dor firesc, 
Pe-un lainic n-a mai aşteptat. 
 
Năvod de taină mi-a ţesut, 
Iar dacă lutul i-l sărut 
Îmi iartă tot ce am greşit. 
 
Rispitor, eretic, eu, 
Dar colo-s aşteptat mereu, 
M-aşteaptă satul şi-i sunt drag. 
 
Parcă m-ar revedea-n suman, 
Nu-n strai tocit de orăşan, 
Surîde, îmi surîde lin. 
 
Apoi îmi zice: „Fătul meu, 
Alină-te la pieptul meu, 
La vatra cea din moşi-strămoşi.” 
 
M-alină, mă sărută, blînd, 
Şi m-or cuprinde, iar, pe rînd, 
Eresuri, datini, vrăji săteşti – 
 
Ca un copil bătut de mamă, 
Plîns şi trudit peste măsură, 
Aşa voi adormi pe veci. 
 
               
                           (Traducere de Costa Carei) 
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Ady Endre 
Hazamegyek a falumba 
 
Szigorú szeme meg se rebben,  
Falu még nem várt kegyesebben 
Városi bújdosóra. 
 
Titkos hálóit értem szőtte 
S hogyha leborulok előtte 
Bűneim elfelejti. 
 
Vagyok tékozló és eretnek, 
De ott engem szánnak, szeretnek. 
Engem az én falum vár. 
 
Mintha pendelyben látna újra 
S nem lenyűve és megsárgulva, 
Látom, hogy mosolyog rám. 
 
 

 
Majd szól: »Én gyermekem, pihenj el, 
Békülj meg az én ős szivemmel 
S borulj erős vállamra.« 
 
Csicsítgat, csittít, csókol, altat 
S szent, békés, falusi hatalmak 
Ülnek majd a szivemre. 
 
S mint kit az édesanyja vert meg, 
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek, 
Úgy alszom el örökre. 

 
Poeţii Ocatvian Goga şi Ady Endre îşi amintesc de satul lor natal (de Răşinari, lîngă Sibiu, 
respectiv de comuna, numită astăzi Ady Endre, aflată lîngă Carei). Amîndoi s-au stabilit în 
oraşe mari. Goga şi-a făcut studiile la Budapesta, pe urmă a trăit la Bucureşti, Ady a trăit la 
Oradea, Debrecen, Budapesta şi la Paris. Între cei doi poeţi găsim o serie de afinităţi: ei au 
fost prieteni, Goga l-a tradus pe Ady (şi pe Madách Imre). Pe urmă ei s-au îndepărtat unul de 
altul. Goga a cumpărat casa lui Boncza Berta (văduva lui Ady Endre), şi a transformat-o în 
muzeu.  
Asemănările între cele două poezii sînt următoarele:  

1. Cei doi poeţi îşi exprimă regretul profund de a fi părăsit satul, părinţii. 
Se va accentua ideea pierderii paradisului copilăriei.  
2. Rătăcirea şi tristeţea sînt motive principale ale celor două poezii: 
Goga: „Atunci eu nu mai rătăceam/Pe-atîtea căi răzleţe”. Ady: „Pe-un lainic n-

a mai aşteptat.” Cuvintele rătăceam/răzleţe, respectiv lainic exprimă ideea de a fi 
pribeag, înstrăinat, hoinar în lume.  

Se va evidenţia conceptul de înstrăinarea existenţială sugerat de către cei doi 
poeţi. (Aici pot fi acceptate analize despre influenţa filosofiei germane: Nietzsche, 
Schopenhauer.).  

3. Caracteristic pentru cele două poezii este tonul de lamentaţie, tînguire, 
jeluire, tristeţea la Goga este exprimată prin întrebări poetice insistente: „De ce m-aţi 
dus”, iar incertitudinea prin conjunctivul trecut: „să fi rămas”, prin condiţionalul 
prezent: „ar cinsti”, „ai avea”, „ai spune”,  condiţionalul trecut „M-aş fi-nsurat...” Ady 
de asemenea foloseşte condiţionalul prezent: „m-ar revedea”, face apel la „eresuri, 
datini”, „la vatra cea din moşi-strămoşi”. Plînsul este un element comun: Goga: 
„plînge mama”, „plînge tata”; Ady: „plîns şi trudit peste măsură”. 

 
Diferenţele între cele două poezii:  
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1. Goga se adresează părinţilor direct, deci intenţia poetică este realizarea unui dialog 
imaginar, fictiv între poet şi părinţii săi (vezi titlul: Bătrîni). Tonul lui Goga este 
dramatic prin descrierea sorţii fictive a unui fecior de ţară.    
 
 
Ady se adresează satului, astfel el generalizează problema rupturii din sînul 
colectivităţii şi dorinţa de reintegrare. Ady de asemenea foloseşte dialogul: „Fătul 
meu….”, dar aici avem a face cu o tendinţă de generalizare spre o filosofie a imaginii 
satului natal. La Ady satul este mama eternă, matricea care te reprimeşte pentru a te 
purifica. În sensul acesta satul lui Ady este paradisul biblic.  
2. Mărcile lexico-gramaticale demonstrează prezenţa obsesivă a eului poetic în poezie: 
pronume personale, verbe, adresare directă etc. 

Goga: „De ce m-aţi”; „Atunci eu…”;  „m-aş fi-nsurat”; „mi-ar fi…” etc 
Ady: „mi-a ţesut”; „îmi iartă”; „acolo-s”; „m-aşteaptă şi-i sînt dragă” etc. 
Ady insistă mai mult asupra caracterului său de fiu „rispitor”, „eretic”.  

   
3. Goga foloseşte mijloace poetice reduse pentru a sugera un tablou static de 
lamentaţie, care se aseamănă cu o pictură de Goya sau de Munkácsy Mihály.  
Formele verbale domină tabloul întreg: „m-aţi dus”, „să fi rămas”, „rătăceam” etc.  
În poezia lui Goga practic lipsesc epitetele, ornamentele poetice, observăm o economie 
excesivă. 
Ady foloseşte din abundenţă epitete: „severii ochi”, „risipitor şi eretic”, „cea din moşi-
strămoşi”, „săteşti”, „plîns, trudit”.    

 
4. În ceea ce priveşte traducerea se poate observa o voinţă exagerată de neaoşizare a 
textului lui Ady („dor”, „lainic”, „lutul”, „suman”, „fătul” „la vatra cea din moşi-
strămoşi, etc) din partea lui Costa Carei.      

 
 

 
Profesorul va urmări:  

-stabilirea particularităţilor celor două viziuni poetice; 
-indicarea corectă a diferenţelor şi asemănărilor; 
-abilităţile de analiză a intenţiilor celor doi poeţi: Goga şi Ady; 
-observarea diferenţelor la nivelul mărcilor lexico-gramaticale; 
-capacitatea elevilor de a evidenţia particularităţile stilistice ale poeziilor; 
-capacitatea de abstractizare a elevilor în realizarea analizei comparate a celor două poezii; 
-logica şi coerenţa argumentării; 
-capacitatea de a observa anumite tendinţe în traducerea lui Costa Carei; 
-corectitudinea limbii, respectarea normelor gramaticale şi ortografice.  
 

Punctajul:     -calitatea conţinutului: 20 de puncte 
             -structura lucrării: 20 de puncte  

              -cunoştinţe de limbă: 20 de puncte 
     

 
Total: 60 de puncte 
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ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DINTRE SUBIECTELE DE LA PROBA DE 
PRODUCERE A TEXTULUI 
 
Îndrumătorul de corectare cuprinde elementele de conţinut ale unor posibile rezolvări 
corecte. Se vor accepta, de asemenea, soluţii diferite, dar corecte. Evaluarea 
rezultatelor nu trebuie să fie influenţată de interpretările subiective ale  
examinatorului, care diferă de aprecierea general acceptată a problemei  
formulate în subiect.  
Vor fi acceptate şi răpunsurile în care candidaţii formulează păreri diferite de  
cele unanim acceptate dacă redactarea şi argumentarea sînt corecte. 
 
ORTOGRAFIE, ASPECTUL ÎNGRIJIT AL SCRISULUI  
Aprecierea ortografiei şi a aspectului îngrijit al lucrării candidatului se va realiza după 
criteriile unitare de corectare a lucrărilor de bacalaureat: 
-profesorul va sublinia greşelile de ortografie, pe urmă va stabili punctajul total acordat 
ortografiei candidatului pe baza baremului de puncte;   
-din cauza greşelilor de ortografie se vor putea scădea 15 puncte din punctajul total. 
-din cauza grafiei dezordonate, respectiv a scrierii cu deficienţe se vor putea scădea 3 
puncte din punctajul total. 
 
CRITERII GENERALE DE APRECIERE A SUBIECTELOR LA PRODUCEREA 
TEXTULUI 
 
 

CALITATEA 
CONŢINUTULUI  

20 de puncte 
 

STRUCTURA LUCRĂRII
20 de puncte 

CUNOŞTINŢE 
DE LIMBĂ 
20 de puncte 
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