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REZOLVAREA ŞI BAREMUL DE CORECTARE 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
 
NIVEL MEDIU 

1. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
 
Se vor accepta toate răspunsurile corecte, chiar dacă sunt diferite de cele sugerate în 
rezolvare.  
 
Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la întrebări.  

Lungul drum al cartofilor prăjiţi  
 
Povestea începe cu un simplu cartof, nici prea mare, nici prea mic. Cum a ajuns el tocmai din 
America de Sud până la noi, în farfurii, este o adevărată aventură. 

La început, ei creşteau în Peru, Ecuador, Chile – mai exact acolo unde au trăit vechii 
incaşi. Cartofii erau folosiţi pentru a trata anumite boli şi în scopuri magice. Erau chiar 
veneraţi. Totuşi nu erau… prăjiţi, aşa cum se procedează în zilele noastre. Cultivându-i chiar 
şi la 4.100 metri altitudine, incaşii foloseau alternanţa cald-rece pentru a-i usca. După mai 
multe săptămâni, cartofii se transformau în făină. Această făină putea fi folosită şi pentru 
prepararea unei băuturi alcoolice, numită Saraiaka sau Chicha.  

Timp de mai multe secole, cartofii au fost secretul incaşilor. A fost nevoie să ajungă în 
această zonă conchistadorii, pentru ca noi să putem mânca astăzi cartofi. În schimb, a dispărut 
o întreagă civilizaţie. Totuşi, spaniolii nu au fost încântaţi de cartofi. Chiar nu i-au apreciat 
deloc, numindu-i pur şi simplu pietroaie. Noroc cu Sir Francis Drake, care a avut inspiraţia să 
ia cu el câţiva în drumul lui spre Europa (în secolul al XVI-lea).  

Din păcate, nu ştim nici în ziua de astăzi cine a fost geniul care a aruncat prima 
felioară de cartof într-o oală cu ulei încins. Dacă i-am şti numele, i-am putea ridica statui şi 
închina poeme. Disputa se pare că se dă încă între belgieni şi francezi. Cert este că prin 1830 
cartofii prăjiţi deveneau populari în Europa. În timpul Primului Război Mondial, cartofii 
prăjiţi trec Oceanul şi se întorc în America.  

Cu siguranţă au fost inventaţi special pentru a fi unul dintre produsele de tip fast-food. 
Sunt necesare cantităţi mari de ulei, se emană un miros pătrunzător de ulei încins. Aşa că este 
destul de greu şi inconfortabil să-i găteşti în micile bucătărioare din apartamente. (Ceea ce nu 
înseamnă că nu se prepară! Ba chiar cu multă… pasiune.) La un restaurant, lucrurile stau cu 
totul altfel. Se pot pregăti sute de porţii într-o singură zi, toate la fel de gustoase. Şi pentru ca 
totul să fie şi mai savuros, se servesc însoţiţi de o varietate de sosuri: maioneză, ketchup, 
usturoi, hrean cu smântână.  

Aşa că de-abia aştept să vă întreb: Doriţi o porţie cu cartofi prăjiţi ? Dacă da, citiţi cu 
atenţie reţeta următoare. Dacă nu, nici nu ştiţi ce pierdeţi.  
Cartofi pai  
Ingrediente: 1 kg de cartofi, 1/2 l ulei, sare, condimente. Preparare: Se spală şi se curăţă 
cartofii, iar pe măsură ce sunt curăţaţi se ţin în apă rece. Se taie felii pe lung, groase de 
aproximativ 5 milimetri. Se suprapun 3-4 felii şi se taie în lung, în grosime de 5 milimetri, sub 
formă de beţişoare. Se şterg cu o cârpă şi se rumenesc în uleiul foarte bine încins, la foc iute. 
Când sunt gata, se scot cu o paletă (să fie cât mai bine scurşi de ulei) şi se aşază într-un 
castron. Se adaugă sare, condimente (oregano, busuioc proaspăt) şi se rade deasupra caşcaval. 
Se pot servi sub formă de garnitură (pentru fripturi, mai ales), dar şi simpli.  

(Jurnalul naţional, 2004) 
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1. Unde şi în ce scop au fost cultivaţi cartofii pentru prima dată? 
 

          (6 puncte) 
 

 Evaluarea va ţine cont de înţelegerea clară a problemei în funcţie de text. 
(Cartofii au fost cultivaţi în Peru, Ecuador, Chile – mai exact acolo unde au trăit vechii 
incaşi. Cartofii erau folosiţi pentru a trata anumite boli şi în scopuri magice, sau bături 
alcoolice).                             2 puncte 
 Se vor aprecia elementele privind interpretarea afirmaţiilor din text ( de ex. cartofii au 
fost veneraţi, fiind obiect de cult pentru incaşi)       2 puncte 
Se va aprecia interpretarea globală a problemei puse în întrebare (de pildă, 
Dacă elevii au informaţii asupra civilizaţiei incaşilor)        2 puncte 

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

  
 

2. Cum au ajuns cartofii în Europa? 
 

(6 puncte) 
 

Pentru explicarea evenimentului menţionat din text (de ex. elucidarea sensului 
cuvîntului "conchistador", adică descoperirea continentului sud-american la  
începtul secolului la XVI-lea, şi dispariţia civilizaţiei incaşilor)     4 puncte  
 
Pentru prezentarea atitudinii conchistadorilor faţă de această plantă  
(la început nu le plăcea, etc)               1 puncte     
Se va aprecia interperatrea gestului marelui călător englez              1 puncte   

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

3. Prezentaţi felul în care cartofii au devenit cartofi prăjiţi.  
 
          (6 puncte) 

 
Se va aprecia capacitatea de sinteză a candidaţilor în înţelegerea problemei (o  
felioară de cartof în ulei, inetnţia de a ridiaca o statuie în amintirea primului  
bucătar care a făcut cartofi prăjiţi)          2 puncte 

  
Se va aprecia prezentarea disputei pentru întîetate în descoperirea cartofilor prăjiţi.  

2 puncte 
 

Se vor acorda două puncte pentru explicarea "reîntoarcerii" cartofilor în America sub 
ormă de cartofi prăjiţi.        2 puncte   

 
Punctajul parţial:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  
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4. Cum se prepară cartofii prăjiţi la restaurant? 
 

(6 puncte) 
       Profesorul va urmări capacitatea elevilor de a identifica   

constatările din text:        
– se fac în cantităţi mari de ulei încins      2 puncte 
– în micile bucătării se fac greu (se va accentua  

cuvîntul "pasiune")         2 puncte 

– la restaurant se fac în cantităţi mari                1 puncte 

– cum se consumă cartofii prăjiţi       1 puncte  
 
Punctajul parţial:  0, 1, 2, 3, 4, 6 
 
 

5. Prezentaţi reţeta din text pentru prepararea cartofilor prăjiţi.     
            
          (6 puncte)    
 
 Se va urmări felul în care elevii au înţeles raportul între titlu şi textul în 

 ansamblu:   

 – pregătirea cartofilor (se curăţă),       1 puncte 

– cum se taie în felii,        2 puncte 
– sînt uscaţi şi prăjiţi,        2 puncte 
– condimentele.        1 puncte 

 
 
 
 

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

Total: 30 de puncte  
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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 sunt 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, 
luare de poziţie); 
 
– cunoaşterea problemelor 
lumii contemporane, nivelul 
intelectual al reflectării. 
 

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

– stăpânirea 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 
lucrării, lizibilitatea 
scrisului. 
 

 
Max.:  30 de puncte Max.:  10 de puncte Max.:  30 de puncte 
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     Punctajul maxim 

Calitatea conţinutului 30  

Structura lucrării 10 

Cunoştinţe de limbă 30 

 
Scriere corectă   – 15 
Grafie   – 3 

        Total: 70 de puncte  
 
Se vor accepta toate răspunsurile corecte, chiar dacă sunt diferite de cele sugerate în 
rezolvare.  
ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DINTRE SUBIECTELE  
LA PRODUCEREA TEXTULUI (500-1500 de cuvinte) 
 

REZOLVARE 
REZOLVAREA CUPRINDE RĂSPUNSURILE CORECTE. 
SE VOR ACCEPTA DE ASEMENEA ŞI RĂSPUNSURILE CARE DIFERĂ DE CELE 
PREZENTATE MAI JOS, DAR SUNT CORECTE 

 
SUBIECTUL 1 

Realizaţi pe baza textului de faţă un eseu în care să prezentaţi argumente pro sau 
contra, privind tehnicile cele mai moderne în lumea informaticii şi activitatea 
fondatorului companiei Microsoft, Bill Gates.   
 

Bill Gates, regele informaticii 
   
      Într-un interviu acordat postului de televiziune CNN, Bill Gates spunea că ziua sa de 

muncă începe dimineaţa devreme, iar în fiecare zi citeşte cel puţin 100 de emailuri. Primeşte 
mult mai multe, însă o mare parte sunt filtrate de asistenta sa personală. 

Fondatorul companiei  Microsoft are un stil de viaţă alertă încă de la mijlocul anilor 
‘70. A intrat la Harvard în 1973, dar a renunţat la facultate în 1975, după ce a înfiinţat 
compania Micro-Soft (aceasta a fost denumirea iniţială), împreună cu Steve Ballmer. 
A avut şi probleme cu legea şi a fost arestat în 1975 şi în 1977 pentru că a depăşit viteza 
legală, conducând fără carnet. Stilul său de viaţă este pe cale să se schimbe, deoarece Bill 
Gates spune că din anul viitor se va dedica în întregime activităţii în cadrul fundaţiei sale, 
Bill&Melinda Gates Foundation.  

Principalul motiv al vizitei în România a celui mai bogat om din lume a fost  
inaugurarea Centrului Global de Suport Tehnic al Microsoft, moment care a coincis şi cu 
lansarea oficială pentru publicul larg a Windows Vista şi Microsoft Office.  
            Gates a declarat că este impresionat de calitatea angajaţilor români şi a spus ca îi 
cunoaşte pe foarte mulţi care lucrează pentru Microsoft, fie la nivel central, fie la cel regional. 
„Am fost foarte impresionat atunci când am auzit de calitatea angajaţilor de aici, nu doar din 
punct de vedere tehnic, dar şi din punct de vedere lingvistic. Aceste persoane sunt foarte 
importante pentru noi”, a declarat Bill Gates.  

 
Gândul, 2007 
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Argumente pro: 
 
 Bill Gates, unul dintre oamenii cei mai bogaţi din lume este un model pentru foarte mulţi 
tineri. Viaţa lui cu multe peripeţii, spiritul său de întreprindere, succesul lui constituie un 
exemplu pentru tinerii din partea estică a Europei. Motivul pentru care Bill Gates a făcut o 
vizită în România a fost inaugurarea Centrului Global de Suport Tehnic al Microsoft în 
România.  Iată omul de afaceri care investeşte în viitor! El a afirmat că mulţi tineri români 
lucrează pentru Microsoft şi este foarte mulţumit cu nivelul de cunoştinţe ale acestora şi 
cu cunoştinţele lor de limbă.   

 
Se vor urmări componentele eseului, felul şi calitatea argumentării:  

– exprimarea argumentată a punctului de vedere personal în privinţa informaticii şi a 
personalităţii lui Bill Gates;  
– argumentele trebuie să fie convingătoare:  

–  Bill Gates este o figură interesantă;  
–  succesul lui se datorează talentului său şi perseverenţei sale;    
–  vizita lui în România şi inaugurarea centrului; 
– părerea lui despre românii care lucrează la Microsoft;  
– gradul de generalizare a opţiunii (importanţa informaticii în viitor). 

 
SAU  

 
Argumente contra:  

 
  Povestea cu Bill Gates este falsificată de presă. Fondatorul companiei Microsoft, care 
este unul dintre oamenii cei mai bogaţi din lume a reuşit această perfomanţă prin 
eliminarea concurenţei de pe piaţa internaţională. Bill Gates a folosit metode deseori 
necinstite pentru a-i învinge pe adversari. Informatica este necesară, desigur, nu există 
domeniu al vieţii noastre contemporane care să nu fie influenţat de tehnicile moderne ale 
informaticii. Însă calculatoarele, aparatele aferente sunt foarte scumpe, ele sunt fabricate 
în Asia şi vândute în lumea întreagă, aducând profituri foarte mari firmei Microsoft care a 
monopolizat o mare parte a pieţei calculatoarelor. 
 
Se vor urmări componentele eseului, felul şi calitatea argumentării:  

– exprimarea argumentată a punctului de vedere personal în privinţa contradicţiilor în 
acest domeniu al informaticii;  
– argumentele trebuie să fie convingătoare:  

–  Bill Gates este o personalitate contradictorie;  
–  succesul lui se datorează în mare parte unor practici necinstite;    
–  fabricarea calculatoarelor se face cu forţa de muncă ieftină şi se vinde cu 

preţuri mari, iar profitul obţinut de firma Microsoft este uriaş; 
– nimeni nu neagă importanţa informaticii, dar nu poţi 

fi de acord cu folosirea unor asemenea procedee;  
– gradul de generalizare a opţiunii (folosirea unor procedee necinstite). 

 
 

 
Total: 70 de puncte 
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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:    30 de puncte 

     structura lucrării:   10 de puncte  
     cunoştinţe de limbă:      30 de puncte      

 
 

Total: 70 de puncte 
 

SUBIECTUL 2 
ANALIZA UNEI OPERE LITERARE 
 
Camil Petrescu: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război  
 
Analizaţi fragmentul de mai jos intitulat Ultima noapte de dragoste din romanul Ultima 
noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930) al lui Camil Petrescu. Mai întâi încadraţi 
fragmentul în structura romanului (1), stabiliţi câteva trăsături caracteristice ale romanului şi 
ale operei lui Camil Petrescu (2). Analizaţi reacţiile celor doi protagonişti (Ştefan 
Gheorghidiu şi Ela, soţia lui) într-un moment crucial al romanului (3). Identificaţi mijloacele 
de realizare artistică, elementele romanului modern (4). 

        Total: 70 de puncte 
Ultima noapte de dragoste 

     (Fragment) 
Am tăcut îndelung, cu încăpăţânare, şi când ea a stăruit, a izbucnit cearta. Mi-a reproşat 
egoismul meu, mi-a arătat că m-a iubit şi când eram sărac şi că acum mă îngrijorează atât de 
puţin soarta ei. I-am repetat că îi voi lăsa prin testament tot, dar ea insista, cu mânie şi dispreţ, 
abia stăpânit, să-i fac donaţia. 

Pentru mine, dragostea aceasta era o luptă neîntreruptă, în care eram veşnic de veghe, 
cu toate simţurile la pândă, gata să previu orice pericol. Am înţeles dintr-o dată, deci, ce vrea 
femeia. Dorea, fără îndoială, ca, adăpostită de griji, să se despartă de mine. 

M-a cuprins o furie abia stăpânită. Priveam cu ură şi dispreţ corpul acesta ameninţat de 
îmbătrânire timpurie, care vrea să mi se sustragă, să mi se înstrăineze. Desigur a simţit asta, 
căci imediat a tras cearşaful pe ea, şi-a sprijinit capul pe braţ şi a început, sau a încercat, să 
plângă: 

– Nu mi-aş fi închipuit niciodată că am să ajung să fiu tratată astfel. Şi de către cine? 
De către acela pe care-l ador, pentru care-mi sacrific prieteniile.Vulgaritatea frazei nu m-a 
surprins, căci acum o vedeam aservită stilului vulgar al lumii pe care o admira. Ba chiar, mi-
am dat seama că încă aş putea să-l gândesc cu alt înţeles. „Să sufăr eu atât din cauza unui bou, 
care nici nu ştie să danseze şi când e alături de mine, la restaurant, mă plictiseşte cu mutrele 
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lui tâmpite...” Sau către amant: „Dragă, am să-ncerc totul, dar nu ştii ce încăpăţânat e 
dobitocul ăla? Parcă eu nu aş vrea să fim amândoi, singuri în străinătate?” Mi-a reproşat apoi 
o mulţime de gesturi nedelicate din trecut, jignirile ei, a făcut profeţii în ceea ce priveşte 
purtarea familiei mele, şi, în tot ce spunea, eu nu vedeam decât furia de animal care nu 
izbuteşte să obţină ceea ce îi vor simţurile. Bătăi în uşă au răsunat înăuntru ca intrarea 
materială a unui spirit. 
 
 
Note lexicale: 
De veghe ─ a fi atent la ceva, stare de supraveghere  
Să previu ─ să previn 
Să se mi sustragă ─ să mi se ia 
Vulgaritate ─  caracterul a ceea ce este grosolan, banalitate  
Nedelicate ─ lipsit de delicateţe, de fineţe 
Furie ─ stare de extremă iritare 

 
Analiza fragmentului Ultima noapte de dragoste 

1. a) Fragmentul Ultima noapte de dragoste se află în capitolul VI al romanului lui 
Camil Petrescu. Acest capitol încheie Cartea I a romanului.  
     b) Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război a apărut în anul 
1930, şi este un roman modern, subiectiv, roman-confesiune scris la persoana I. 
Romanul este alcătuit din două părţi (Cartea I şi Cartea II), prima este istoria geloziei 
lui Ştefan Gheorghidiu, căsătorit cu Ela, fostă colegă din studenţie, partea a doua este 
jurnalul de război din vara anului 1916. 
2.  a) Romanul se defineşte ca o formă epică în proză de mare întindere şi este 
strâns legat de ideea ficţiunii. Romanul foloseşte tehnici şi tipuri de viziune pe care le 
întâlnim în nuvelă, în jurnal, în scrieri memorialistice. Din punct de vedere al 
conţinutului, romanul investighează toate domeniile vieţii sociale, psihologice, 
culturale şi politice. Romanul poate fi de două tipuri: roman de creaţie şi roman de 
analiză. Romanul de creaţie aduce în scenă personaje şi întâmplări, accentul cade pe 
desfăşurarea epică de factură obiectivă (Ion de Liviu Rebreanu). Romanul de analiză 
prezintă lumea eului, cauzele psihice ale reacţiilor interioare. Acesta este un roman 
subiectiv, în care povestirea este înlocuită de investigaţia analitică (Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu).  

b) Camil Petrescu a creat un nou stil (autenticitatea trăirilor sufleteşti) şi o nouă 
structură a romanului (confesiunea, jurnalul). Problematica fundementală a operei lui 
Camil Petrescu este o problematică a cunoaşterii, personajele sale fiind intelectuali, 
citadini care sfârşesc în general tragic. Camil Petrescu este reprezentantul romanului 
modern, citadin şi subiectiv în literatura română.  
3. Fragmentul de faţă din romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război  
constituie un moment crucial al desfăşurării epice. Ştefan Gheorghidiu, personajul 
principal al romanului vine într-o permisie de două zile la Câmpulung, unde o găseşte 
pe Ela, soţia lui, complet schimbată („vrea să mi se sustragă, să mi se înstrăineze”; 
„furia de animal care nu izbuteşte să obţină ceea ce îi vor simţurile”). Ea are gesturi pe 
care soţul nu le cunoştea până acum. Ela îi cere insitent lui Ştefan să-i facă donaţie în 
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vederea moştenirii în eventualitatea morţii lui pe front pentru ca ea să aibă o existenţă 
asigurată. 

Acesta este un moment crucial în viaţa lor pentru că această ceartă relevă 
micimea sufletească a Elei, a soţiei pe care el a adorat-o.  Această revelaţie dureroasă 
este o experienţă de viaţă importantă („o luptă neîntreruptă”) pentru Ştefan 
Gheorghidiu în criza lui existenţială, cel care este un căutător al absolutului, inadaptat, 
naiv, gelos. Gelozia lui („o furie abia stăpânită”) la fel este un element al cunoaşterii în 
concepţia lui Camil Petrescu. 

Ela este tipul femeii cochete, visătoare, sensibile. Ea este superficială, vulgară 
(„o vedeam aservită stilului vulgar al lumii pe care o admira”), se schimbă brusc după 
moştenirea lui Ştefan. 
4. Mijloace artistice: personajele trăiesc între un timp real şi subiectiv, reînviat prin 
memoria involuntară; autorul foloseşte persoana I, ceea dovedeşte caracterul de 
confesiune al romanului; întâlnirea celor doi pare a fi o luptă crâncenă, Ştefan este 
dominat de gelozie şi de ideea morţii (experienţa războiului); Ela este dominată de 
voinţa de supravieţuire şi de grija de a avea o viaţă de lux. Încăierarea între cei doi este 
dură, agresivă sub forma unui dialog care poate exploda la orice moment. Stilul este 
sec, direct, accentul cade mai mult pe prezentarea stării sufleteşti a lui Ştefan, aflat 
într-un moment de criză. 
Tonul de confesiune, de jurnal îi conferă romanului o autenticitate. Adevărul este mai 
presus de stil: „Între a face frumos şi a spune adevărul, creatorul de viaţă nu poate 
alege – e destinat să spună adevărul.” – afirmă Camil Petrescu. 
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.  
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SUBIECTUL 3 
ANALIZĂ COMPARATĂ 

 
Vi se cere să faceţi un portret al lui Mihai Eminescu pe baza celor două poezii studiate: 
Dorinţa şi Luceafărul. Prezentaţi-l pe Eminescu între cele două ipostaze: bucuria şi 
suferinţa, visul şi dorul, speranţa şi durerea iubirii neâmplinite. Stabiliţi locul celor două 
fragmente în poeziile amintite şi comparaţi cele două fragmente. Observaţi diferenţele 
esenţiale dintre cele două viziuni. 
 
Criterii de analiză: 

  a) analizaţi atmosfera diferită reflectată în cele două fragmente şi mijloacele prin care 
poetul sugerează aceste stări diferite; 
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   b) observaţi caracterul real şi familiar din Dorinţa şi caracterul filosofic pesimist din 
Luceafărul 

Mihai Eminescu 
 
         Dorinţa 
      (Fragment) 
 
„Vino-n codrul la izvorul 
Care tremură pe prund, 
Unde prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund 
 
Şi în braţele-mi întinse 
Să alergi, pe piept să-mi cazi, 
Să-ţi desprind din creştet vălul, 
Să-l ridic pe obraz” 

Mihai Eminescu 
 
     Luceafărul  
      (Fragment) 
 
  – Ce-ţi pasă ţie, chip de lut 

Dac-oi fi eu sau altul;  
 
„Trăind în cercul vostru strâmt 
        Norocul vă petrece, 
Ci eu în lumea mea mă simt 
        Nemuritor ţi rece.” 

  
 

DORINŢA 
 

 În poezia Dorinţa Eminescu este visător, plin de speranţă, îşi aşteaptă iubita. El se află 
deci într-un moment fericit.  

Fragmentul (deci primele două strofe din poezie) ne introduce în atmosfera poeziei de 
dragoste. Prima strofă este una descriptivă, cea de-a doua plină de speranţă şi cu un ritm mult 
mai alert, cu numeroase verbe care exprimă participarea activă a iubitei după „dorinţa” 
poetului. 

Dorinţa este chemarea într-un spaţiu de basm, lansată de poet către iubita sa. 
În această scenă domină elementele vizuale cu scopul de a crea acel mister de 

aşteptare şi de speranţă.  
„Vino” este un imperativ, fiind expresia chemării, după care urmează două verbe 

(„tremură”, „ascund”) la timpul prezent care au rolul de a-l asigura pe poet că aşteptarea lui 
este reală. Este vorba de un ideal al tânărului îndrăgostit. 

În strofa a doua avem patru verbe la modul conjunctiv ceea ce oglindeşte dorul 
poetului de-a o vedea pe iubita în braţe. Conjuctivul aici exprimă o puternică dorinţă care nu 
se ştie dacă se va realiza sau nu. Deci incertitudinea planează deasupra aşteptării poetului. 

Poezia este tipic romantică, de dragoste, de aspiraţie spre fericire. În acest moment 
poetul aşteaptă, doreşte realizarea actului erotic pe care încearca să-l realizeze în această  
comuniune cu natura sub „crengile aplecate”. 

 Limbajul este direct, familiar, jucăuş de o rară sinceritate. Îl vedem pe Eminescu în 
ipostaza lui de om care aspiră către fericire. 
 
 
 
LUCEAFĂRUL 
 Fragmentul din Luceafărul (ultimele şase versuri din poem) ne sugerează un geniu 
(Eminescu) care se află după o mare aventură umană, cea a unei iubiri neureuşite (cu 
Cătălina).  
Luceafărul nu va reîncepe niciodată această experienţă. Această experienţă de dragoste de fapt 
este o modalitate a cunoaşterii, a voinţei de integrare în societate, în lumea cotidiană. Însă 
această experienţă se dovedeşte cu totul zadarnică. Avem aici o imagine a lui Eminescu 
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solitar, izolat, care simte acut lipsa căldurii umane. Aici nu este nici urmă de speranţă, nici de 
dubii, ci de siguranţa celui care nu are noroc pe pământ, însă este „nemuritor şi rece”  

Limbajul este elevat, filosofic, concluziile sale sunt dramatice. Nu mai există  nici o 
legătură între cele două lumi. Această lume este nemuritoare, dar „fără noroc”. 
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