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Introducere 
 

 
Limba şi Literatura Română – Bacalaureat 2017 – profil uman 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 
 
 
 
 
 
 
 
 EDITURA P

ARALE
LA

 45



 7

 

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 de tip II 
 
SUBIECTUL II are următoarele indicaţii de evaluare: 
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, 

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; – 8 puncte 
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a 

propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 
corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii 
pertinente; – 16 puncte 

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de expri-
mare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. – 6 puncte 
 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu 
problematica pusă în discuţie. 

Nu sunt obligatorii exemple din texte literare. 
 
Principala regulă a redactării oricărui tip de text este adecvarea la cerinţa pro-

priu-zisă; pe lângă aceasta, mai trebuie luate în considerare următoarele aspecte: 
 structurarea textului: orice text trebuie structurat în trei părţi (introducere, 

cuprins şi încheiere), aflate în echilibru; de asemenea, redactarea paragrafelor se 
bazează pe succesiunea logică a ideilor; 

 argumentarea ideilor: sunt punctate relaţiile adecvate dintre idee şi argument; 
utilizarea de argumente convingătoare şi formularea unor judecăţi de valoare 
relevante;  

 utilizarea limbii literare cere stil şi vocabular potrivite temei, claritatea enunţului, 
varietatea lexicului, sintaxă adecvată, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibi-
litate (un text scris cu litere „de tipar“ sau oblic nu are cum să impresioneze). 

Structura textului argumentativ 
1. Ipoteza: enunţarea ideii sau opinia personală care trebuie susţinută cu argu-

mente: 
2. Cuprinsul reprezintă argumentarea propriu-zisă şi poate conţine: 

 argumente pro sau contra opiniei enunţate; 
 explicitări; 
 exemplificări; 
 comparaţii care să scoată în evidenţă ideea susţinută. 

3. Concluzia reia, în mod nuanţat, formularea ipotezei, precizând dacă argumen-
tarea a demonstrat ipoteza sau o contrazice. 
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2. Concesia: a accepta o teză adversă, pentru a arăta adeziunea parţială sau pentru 
a anticipa eventualele obiecţii; 

3. Confruntarea: compară două posibile argumentări (pro şi contra ideii iniţiale 
din exerciţiu/ipoteză), arată asemănări şi deosebiri; 

4. Adeziunea: îmbrăţişează total ideea formulată în exerciţiu (în citatul dat, în 
ipoteză); 

5. Examenul critic: trecerea în revistă a argumentelor care susţin teza pentru a 
arăta punctele tari şi pe cele slabe ale ideii din exerciţiu/ipoteză. 

 
Strategii de persuasiune 
Spre deosebire de strategiile discursului, strategiile de persuasiune (de convingere) 

pot fi folosite în acelaşi text argumentativ; câteva exemple sunt: 
 Amplificarea se realizează prin parafrază, prin reluarea ideii din citat/ipoteză în 

alte cuvinte; 
 Valorizarea înseamnă folosirea unor termeni cu mare putere emotivă, de 

exemplu: Nu este just/corect să…; este profund neadevărată afirmaţia lui…; nu 
se poate pune niciun temei pe ideile lui…; se poate face prin enunţarea unor 
termeni peiorativi (batjocoritori) sau apreciativi (elogiatori); 

 Explicitarea înseamnă aducerea unor informaţii suplimentare despre subiect/ 
temă/ipoteză; 

 Figurativul: folosirea figurilor de stil. 
 
 

Subiectul de tip III 
 
SUBIECTUL III vizează elaborarea unui eseu structurat, conform anumitor 

repere, şi este însoţit de următoarea Notă care detaliază punctajul: 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul 

eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi: 
organizarea ideilor în scris – 3 puncte;  
abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte;  
utilizarea limbii literare – 2 puncte;  
ortografia – 2 puncte; 
punctuaţia – 2 puncte;  
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; 
încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct. 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 

600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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