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LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC  LA  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ   

CLASA a XII-a
SEMESTRUL I

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                             (30 de puncte)

Citeşte următorul text:
Mergeam la muzeu foarte des. Cât de cufundat eram în contemplarea cadrelor, nu treceam cu

vederea nici pe oaspeți, interesanți uneori, așa că printre ei băgasem de seamă că se află nelipsit
un tânăr, care, acolo mai ales, ar fi atras privirile oricui, căci despre el s-ar fi putut cu drept zice
că-l  desprinsese  de  pe  o  pânză  veche  o  vrajă.  Poate  fi  plăcere  mai  rară  pentru  cei  ce  s-au
împărtășit  cu evlavie  întru taina trecutului decât să întâlnească în carne și  oase o icoană din
veacuri apuse? Cu doi ani înainte văzusem în sala franțuzească a muzeului o coconiță care copia
după Mignard pe Maria Mancini și avea o așa izbitoare asemănare cu modelul, încât ai fi crezut
că, privindu-se în oglindă, își zugrăvește, împodobindu-l, propriul ei chip.

Tot astfel semăna tânărul cu unii din acei lorzi, ale căror priviri, mâini și surâsuri Van Dyck
și, după el, Van-der-Faës le-au hărăzit nemuririi. Zic unii din acei lorzi, fiindcă mai toți sunt la fel.
În trecut, în castelele restrânse, celor de aproape și înmulțit înrudiți, trăind împreună, cu același
port  și  obiceiuri,  fiecare  epocă  le  întipărește  același  aer  dacă nu chiar  aceeași  înfățișare.  Se
întâmplă iarăși ca, acolo unde cu gândul nu gândești, să răsară ființe cărora le trebuie căutată
aiurea, în alte țări, la alte neamuri, în alte veacuri, adevărata asemănare, fără a li se putea bănui
măcar, în vreun fel, cu aceia de cari îi despart prăpăstii de timp și de stirpe, vreo cât de îndepărtată
înrudire.

Era de prisos dar orice presupunere despre obârșia tânărului cu pricina, făceam însă tot
soiul  de reflexii  asupra ființei  lui,  unică într-adevăr și  stranie,  impunându-se poruncitor luărei
aminte. Mă subjugase prestigiul recei trufii a tânărului ce, în deplină frumusețe, pășea singur în
viață, nepăsător, cu fruntea sus. L-am crezut, din capul locului, una din acele făpturi excepționale,
străine de omenire, pentru cari am resimțit totdeauna o vie atragere. Îl vedeam zilnic aproape, nu
muzeul fiind singurul loc unde îl întâlneam. În plimbările ce începusem a relua prin oraș, de teama
oboselii, făceam lungi popasuri la o prăvălie unde se degustau capodoperele unei vechi rachierii
neerlandeze. După Ruysdaël, Van-Brouwer și Van-der-Hoogh. Nicăieri nu mă reculegeam mai bine
ca în acea încăpere îngustă și cam  întunecoasă, ce ar fi  putut face cinste oricărei locuințe de
burgmaistru sau de staroste de breaslă, așa bogat căptușită cum era cu stejar afumat până la
jumătatea peretelui, unde blana ieșea afară, făcând jur împrejur o largă poliță pe care stăteau
înșirate năstrape și ulcioare de Delft. Ce minunate clipe petreceam acolo!

Alături de mine, pe singura laviță din primitoarea cămară, singuratică ziua, tânărul cu chip
de  portret  vechi  sorbea pe îndelete  băuturile  cele  mai  dulci  și  mai  parfumate,  asemenea unor
nestimate topite, ațâțătoare de visări exotice și de îndepărtate nostalgii cu piperatele lor mirodenii
de Java sau de Antile. Acolo, parcă nu mai eram străini unul de altul și, ceea ce e nostim, mai
târziu, după ce ne-am cunoscut, ne-am mărturisit că, și lui și mie, ni se păruse a mai fi stat și
altădată împreună într-o încăpere la fel.  

                                                                                                 (Mateiu Caragiale – Remember)
  Redactează pe foaia de teză răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1.  Numește  câte  un  sinonim  neologic  potrivit  pentru  sensul  din  text  al  cuvintelor:  bănui   și
întunecoasă.                                                                                                                             2 puncte
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2.  Explică  rolul  semnului  întrebării  în  secvența:  Poate  fi  plăcere  mai  rară  pentru  cei  ce  s-au
împărtășit  cu evlavie  întru taina trecutului decât să întâlnească în carne și  oase o icoană din
veacuri apuse?                                                                                                                         2 puncte
3. Construiește un enunț în care să foloseşti o expresie sau o locuţiune (alta decât cea din text) care
să conţină substantivul vedere.                    2 puncte
4. Transcrie două cuvinte/secvențe, din textul dat, care aparțin câmpului semantic al artei.  4 puncte
5. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul citat.                                                  4 puncte
6. Selectează două secvențe, din fragmentul citat, care conturează dimensiunea spațială.     4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat.                   4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale descrierii artistice.           4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvența:  Mergeam la muzeu foarte des. Cât de cufundat
eram în contemplarea cadrelor nu treceam cu vederea nici pe oaspeți, interesanți uneori, așa că
printre ei băgasem de seamă că se află nelipsit un tânăr, care, acolo mai ales, ar fi atras privirile
oricui, căci despre el s-ar fi putut cu drept zice că-l desprinsese de pe o pânză veche o vrajă. Poate
fi  plăcere  mai  rară  pentru  cei  ce  s-au  împărtășit  cu  evlavie  întru  taina  trecutului  decât  să
întâlnească în carne și oase o icoană din veacuri apuse?                                                       4 puncte
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (30 de puncte)

Scrie  un  text  de  tip  argumentativ  de 150 – 300 de  cuvinte  despre    rolul   poeziei   în
formarea personalităţii adolescenţilor.
            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 exprimare, de ortografie
şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte.                                                     6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.
SUBIECTUL  al  III-lea                                        ___                                                (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre lume
reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.
             În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă sau
într-un current literar;
– prezentarea a două imagini/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema și viziunea despre
lume;
– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative
pentru tema și viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie,
motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);
– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
poetic studiat.    
 Notă!
     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 14 puncte (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;  respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).
     În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.


