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Introducere 
 

 
Limba şi Literatura Română – Bacalaureat 2017 – profil real este 

structurată în trei mari părţi; prima parte cuprinde un necesar Breviar privind 
aspectele teoretice ale rezolvării subiectelor, unde este explicat fiecare tip de 
cerinţă la subiectul scris şi la cel oral, cu exemplificări şi noţiuni generale de 
lingvistică şi de teorie literară. 

A doua parte conţine 76 de modele de subiecte, cuprinzând subiectele (de 
tipul I, II şi III) tuturor sesiunilor, începând cu cele din 2013 şi până la 
subiectele din vara anului 2016, inclusiv (Modelul 0) – pentru examenul scris, 
urmate de rezolvări (Sugestii metodologice) pentru 30 de subiecte. 

Cea de-a treia parte este dedicată examenului oral, cuprinzând 30 de 
subiecte, inclusiv modele date în sesiunile anterioare. Dintre acestea, există 15 
modele rezolvate. 

Pentru a facilita consultarea acestei lucrări, au fost întocmite două tipuri 
de indice: unul pentru subiectul de tip I (textul la prima vedere), iar celălalt 
pentru subiectul de tipul III, conform cerinţelor sale specifice. 

Fireşte, cunoaşterea acestor cerinţe nu dispensează candidatul de lectura 
efectivă a textelor literare, care este necesară pentru o notă foarte bună la 
examenul de bacalaureat. 

 
Pentru că perseverenţa este cheia reuşitei, urăm succes tuturor 

candidaţilor! 
 

Autorii 
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Aspecte teoretice ale rezolvării 
subiectelor. Breviar 

Subiectul scris. Subiectul de tip  I 
 

SUBIECTUL de tip I este alcătuit din nouă întrebări, formulate pe baza unui text 
literar la prima vedere (din orice gen sau specie); primele trei întrebări sunt notate cu 
câte 2 puncte şi se referă la aspecte formale, iar următoarele şase, cu câte 4 puncte, şi 
au în vedere mesajul sau conţinutul textului.  

Cerinţa 1 vizează nivelul stilistic şi pe cel lexico-semantic al textului: de 
exemplu, identificarea unor sinonime/antonime/omonime pentru cuvintele subliniate 
din textul dat.  
 

Nivelul stilistic 
Registrele stilistice sunt variante ale limbii diferenţiate după anumite criterii 

socio-lingvistice.  
După situaţia de comunicare, se disting: 
 limbajul informal (direct, spontan, desfăşurat între rude şi prieteni, fără a 

respecta strict regulile şi normele lingvistice); 
 limbajul formal (oficial, ceremonios). 
După nivelul de educaţie al vorbitorilor:  
 limbajul popular (al graiurilor rurale, exemplificat regional, dar şi în mediul 

orăşenesc, prin argoul interlop sau cel comun);  
 limbajul cult (cuprinde limbajul standard: limbajul cel mai unitar al limbii, 

cultivat prin şcoală şi folosit în genere în mass-media şi la nivel oficial, şi 
limbajele de specialitate: ştiinţifice şi tehnice, juridic-administrativ, publicistic, 
publicitar, politic, religios, limbaje artistice); 

 limbajul colocvial (cu trăsături de oralitate afectivă, intermediar între limbajul 
cult şi cel popular). 

 
Limbajul standard este întâlnit în uzul curent şi general al limbii literare, excep-

tând limbajele de specialitate, încadrându-se nivelului neutru de comunicare; se iden-
tifică în primul rând cu limba scrisă, dar este şi limba folosită în comunicarea orală, în 
situaţii formale şi semiformale, de vorbitorii instruiţi. 

Limbajul popular are un caracter afectiv datorat comunicării orale directe.  
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Subiectul oral 
 
Subiectul examenului oral propune un text la prima vedere, literar sau nonliterar, 

cu trei cerinţe. Notarea răspunsului se face cu calificative, unde cel mai slab poartă 
numele de (utilizator) MEDIU (al limbii române), următorul, de AVANSAT şi 
ultimul, cel mai mare, de EXPERIMENTAT. 
 

Prima cerinţă, nenumerotată, este trecută între paranteze drepte chiar înaintea 
textului: [Citeşte cu voce tare textul] 

 

Cerinţa numerotată 1 este alcătuită din trei subpuncte, unde pot exista urmă-
toarele sarcini: 

 identificarea receptorului textului, cu referire la scopul comunicării; 
 identificarea stilului funcţional, pe baza unor argumente din text;  
 identificarea unor elemente de conţinut: idei, argumente, fapte sau opinii;  
 identificarea tipul textului: narativ, descriptiv, informativ sau argumentativ; 
 prezentarea a două dintre calităţile generale/particulare ale stilului, în textul dat: 

claritate, proprietate, precizie, concizie, corectitudine; variaţie stilistică, eufonie, 
cursivitate, oralitate (numai pentru Profilul uman). 

 

Cerinţa numerotată 2 vizează exprimarea unei opinii personale, argumentate, 
despre tema textului. 

Situaţia de comunicare (tipuri, funcţii) 
Comunicarea este transmiterea unui mesaj de la un emiţător către un receptor, cu 

ajutorul unui cod şi folosind un anumit canal, într-un context dat: 
 emiţătorul (locutorul) este cel care transmite un mesaj; 
 receptorul este cel căruia îi este adresat mesajul.  

Rolurile de emiţător şi de receptor se inversează de mai multe ori în timpul anumitor  
acte de comunicare, precum dialogul sau conversaţia, unde pot exista mai mulţi 
receptori şi mai mulţi emiţători; între emiţător şi receptor se stabileşte: 

a. o comunicare bilaterală, precum în cazul dialogului cotidian, formal sau 
informal, al internetului (chatul, facebookul, skype-ul); 

b. o comunicare unilaterală, atunci când rolurile emiţător/receptor nu se pot 
inversa (urmărirea unui film, a programelor radio-TV, citirea unei cărţi, con-
templarea unei opere de artă). 

 mesajul este secvenţa de semnale (verbale, nonverbale sau nonlingvistice) 
transmise de la emiţător la receptor; astfel, un mesaj poate fi alcătuit din cuvin-
te, muzică, sunete, culori, senzaţii olfactive; în funcţie de transmiterea mesa-
jului, se distinge între: 
a. comunicare directă sau „faţă-n faţă“; 
b. comunicare mediată, prin mijloacele de transmitere la distanţă a mesajului 

(telefon, internet etc.). EDITURA P
ARALE

LA
 45



 67 

celei de încheiere (Dragă mamă/Dragă Mihai; Stimate/ă domnule/doamnă 
director, respectiv Al vostru, Al tău/Cu respect, Cu consideraţie), după care 
urmează semnătura emiţătorului; 

• electronic (e-mailul, sms-ul) respectă în genere structura scrisorii (formulele de 
deschidere şi de încheiere), celelalte elemente fiind înregistrate în mod automat; 
în genere, se admite în e-mail/sms folosirea limbii române fără diacritice, din 
cauze tehnice, precum şi unele coduri nonlingvistice audio-video (la nivel 
informal pot fi inserate imagini, filme, emoticoane). 

Textul epistolar şi textul memorialistic pot deveni literatură atunci când nu mai 
primează interesul documentar sau istoric (adevărul faptelor relatate), ci interesul 
artistic (ca în scrisorile lui Caragiale către prietenii săi, adevărate momente şi schiţe, 
sau, de exemplu, în Jurnalele lui Mircea Cărtărescu), creându-se personaje interesante, 
iar cititorul are impresia că participă direct la evenimentele şi faptele relatate. 

 

Stilurile funcţionale ale limbii române sunt modalităţi de folosire a limbii în 
diferite contexte sociale şi culturale. 

 
1. Stilul (limbajul) ştiinţific se diferenţiază în funcţie de domeniul ştiinţific 

(matematică/sociologie etc.) şi de scop: cercetare, popularizare, didactic. 
Limbajele tehnice, parte a stilului ştiinţific, sunt mai concrete, păstrând aceleaşi 

calităţi descriptive, îmbogăţindu-se permanent; în limba română sunt formate începând 
cu secolele XVIII-XIX. 

Trăsături: 
• emiţător obiectivat; destinatar specializat; 
• îmbină codul lingvistic cu coduri nonlingvistice (simboluri, scheme, imagini etc.); 
• vocabularul se caracterizează prin existenţa terminologiei, folosirea cuvintelor 

cu sens denotativ şi apariţia sinonimiei perfecte; 
• termenii de specialitate în mai multe limbi au caracter internaţional; 
• gramatical: adresarea impersonală (structuri pasive şi impersonale: se prezintă, 

este descris…), prezentul etern (triunghiul are trei laturi), abundenţa substanti-
velor. 
 

2. Stilul (limbajul) juridico-administrativ   
Emiţătorul este o instanţă impersonală, obiectivă, anonimă, iar receptorul este cel 

mai larg cu putinţă, pentru că nimănui nu-i este permis să ignore legea. 
Există mai multe subcategorii: limbajul legii, limbajul oratoriei judiciare, limbajul 

ştiinţelor juridice, limbajul administrativ. 
Trăsături:  
• limbaj conservator (permite puţine inovaţii), concret, clişeizat, descriptiv şi 

enumerativ;  
• primele documente păstrate în limba română datează din secolul XVI;  
• terminologie riguroasă; 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 294

Cuprins 
 
 

Introducere ...................................................................................................................... 5 
 
Aspecte teoretice ale rezolvării subiectelor. Breviar ...................................................... 7 
 
Subiectul scris  
Subiectul de tip I ............................................................................................................. 7 

Cerinţa 1 ..................................................................................................................... 7 
Cerinţa 2 ................................................................................................................... 13 
Cerinţa 3 ................................................................................................................... 17 
Cerinţa 4 ................................................................................................................... 20 
Cerinţa 5 ................................................................................................................... 20 
Cerinţa 6 ................................................................................................................... 20 
Cerinţa 7 ................................................................................................................... 22 
Cerinţa 8 ................................................................................................................... 31 
Cerinţa 9 ................................................................................................................... 31 

 
Subiectul de tip II ......................................................................................................... 32 

Structura textului argumentativ ................................................................................ 32 
Tipuri de argumente ................................................................................................. 33 
Strategii ale discursului argumentativ ...................................................................... 33 

 
Subiectul de tip III ........................................................................................................ 34 

Primul reper: definiţiile sau reperele teoretice .......................................................... 35 
Tema şi motivul literar. ........................................................................................ 35 
Tema şi viziunea asupra lumii într-un text studiat al unuia dintre autorii  
canonici................................................................................................................. 36 
Particularităţile de construcţie ale unei specii literare, pe baza unui text studiat  
din autorii canonici: basm cult, nuvelă, roman psihologic/al experienţei,  
comedie................................................................................................................. 37 
Curente literare (culturale).................................................................................... 39 

Al doilea reper: exemple........................................................................................... 46 
Particularităţile de construcţie a unui personaj din textele autorilor canonici ...... 46 

Al treilea reper: conceptele de teorie literară ............................................................ 50 
Genul liric ............................................................................................................. 50 
Genul epic ............................................................................................................. 52 
Genul dramatic ..................................................................................................... 61 

Al patrulea reper: exprimarea opiniei personale ....................................................... 62 
 
 
Subiectul oral ................................................................................................................ 63 EDITURA P

ARALE
LA

 45



 295 

Subiectul oral................................................................................................................63 
Situaţia de comunicare (tipuri, funcţii).....................................................................63 
Tipuri de texte...........................................................................................................64 

Textul narativ........................................................................................................64 
Textul descriptiv...................................................................................................65 
Textul informativ..................................................................................................66 
Textul memorialistic.............................................................................................66 
Textul epistolar .....................................................................................................66 

 

Stilurile funcţionale ..................................................................................................67 
1. Stilul (limbajul) ştiinţific ..................................................................................67 
2. Stilul (limbajul) juridico-administrativ.............................................................67 
3. Stilul (limbajul) religios....................................................................................68 
4. Stilul (limbajul) jurnalistic................................................................................68 
5. Stilul (limbajul) publicitar ................................................................................68 
6. Stilul (limbajul) politic .....................................................................................68 

 
Subiectul scris. Modele de subiecte..............................................................................69 
 
Subiectul scris. Sugestii metodologice .......................................................................193 
 
Subiectul oral. Modele de subiecte.............................................................................261 
 
Subiectul oral. Sugestii metodologice ........................................................................284 
 
Indice – subiectul de tip I ...........................................................................................289 
 
Indice – subiectul de tip III.........................................................................................291 
 

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Bac romana real_2387-4
	Pages from Bac romana real_2387-4-2
	Pages from Bac romana real_2387-4-3
	Pages from Bac romana real_2387-4-4
	Pages from Bac romana real_2387-4-5
	Pages from Bac romana real_2387-4-6



