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Examenul de bacalaureat 2010 
Proba E) a)  

 
Probă scrisă la Limba şi literatura română  

 
VARIANTA 6 

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I                 (30 de puncte) 
Se dă următorul text: 

 
SCENA IV 

ŞEFUL, DOMNIŞOARA CUCU 
Telegraful bate. Şeful urmăreşte panglica hârtiei. Prin fereastră se vede trecând pe 

peron, dinspre stânga, domnişoara Cucu. 
 

ŞEFUL (bătând în geam): Săru’ mâna, domnişoară Cucu. 
DOMNIŞOARA CUCU: Bună ziua, domnu Ispas. (Trece prin faŃa uşii, spre dreapta, 
continuându-şi plimbarea pe peron.)  
ŞEFUL (se ridică de la masă, se apropie de orologiul din perete, mută minutarul la şapte 
fix): Cum trece vremea, domle! (Iese pe urmă în prag.) Cald! Cald al dracului, 
domnişoară Cucu.  
DOMNIŞOARA CUCU: Ba aici, la dumneata, la gară, parcă-i mai răcoare. 
ŞEFUL: Aş! łi se pare. Nici n-ai zice că suntem în mai. S-a înserat, şi uite ce zăpuşeală. 
Parc-am fi în iulie. 
DOMNIŞOARA CUCU: Dar ce-am auzit, domnule Ispas? łi-a călcat ieri rapidul un 
curcan? 
ŞEFUL: Cum? 
DOMNIŞOARA CUCU: Aşa mi-a spus azi-dimineaŃă, la şcoală, în cancelarie, madam 
Voinea, de ştiinŃe naturale. Zicea c-a aflat bărbatu-său de la Poştă, că-i spusese 
dirigintele... 
ŞEFUL: Da’ de unde, domnişoară Cucu? Mai întâi, n-a fost rapidul. A fost acceleratul. Şi 
pe urmă, nu era curcan. Era raŃă. 
DOMNIŞOARA CUCU: Ia te uită cum exagerează lumea! 
ŞEFUL: O raŃă pestriŃă, cu ciocul sur. A făcut-o nevastă-mea pe varză, azi la prânz. O 
minune! […] 
DOMNIŞOARA CUCU: (cu o mişcare bruscă de alarmă, intră în birou): O elevă! 
ŞEFUL: O elevă? 
DOMNIŞOARA CUCU: Mi se pare că e Zamfirescu. Zamfirescu dintr-a şasea. 
ŞEFUL: Treci după uşă, să nu te vadă. Să n-o sperii. 
DOMNIŞOARA CUCU (se trage pe lângă perete şi duce degetul la gură): Ssst! 
ŞEFUL: Lasă-mă pe mine să văd. (Iese pe peron şi se uită în dreapta şi-n stânga, cu un 
aer de prefăcută indiferenŃă. Pe urmă se întoarce.): Aş! łi s-a părut. Nu e nimeni. 
DOMNIŞOARA CUCU: Dac-o prind, o dau afară din şcoală. 
ŞEFUL: Prea eşti aspră. 
DOMNIŞOARA CUCU (ritos): O dau afară. Am spus de o mie de ori că nu e voie să vie 
la gară. Am pus şi afiş la cancelarie. Ce e dezmăŃul ăsta? Una-două, hai la gară! 
ŞEFUL: Ei! Le place şi lor, că... e mai răcoare. 
DOMNIŞOARA CUCU: Las’, că ştiu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele 
vagoanelor şi să-şi facă semne cu bucureştenii. 

(Mihail Sebastian, Steaua fără nume) 
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Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 
 

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: zăpuşeală şi aspră. 
     2 puncte 

2. Explică rolul virgulei în secvenŃa: Săru’ mâna, domnişoară Cucu.       2 puncte 
3. Construieşte un enunŃ în care să foloseşti o locuŃiune/ expresie care să conŃină verbul a trece.

                2 puncte 
4. Precizează unul dintre subiectele prezente în discuŃia dintre personajele Şeful şi 

domnişoara Cucu în fragmentul dat.           4 puncte 
5. Transcrie două cuvinte/ structuri din text care aparŃin registrului colocvial.      4 puncte 
6. Selectează, din text, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezintă mărci ale adresării 

directe.               4 puncte 
7. Prezintă rolul indicaŃiilor scenice din fragmentul dat.         4 puncte 
8. Comentează, în 6 – 10 rânduri, comportamentul personajului Şeful, aşa cum rezultă din 

replicile şi indicaŃiile scenice din fragmentul dat.         4 puncte 
9. MenŃionează două trăsături ale textului dramatic prezente în fragmentul dat.           4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea                (30 de puncte) 
Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre politeŃe, pornind de la 
următoarea afirmaŃie a lui Tudor Muşatescu:  

Amabilitatea adevărată trebuie să fie, în primul rând, o chestiune de caracter şi apoi 
una de educaŃie. 
 

AtenŃie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:  
- să respecŃi construcŃia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, 

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri       6 puncte 
- să ai conŃinutul şi structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei, 

enunŃarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, 
formularea unei concluzii pertinente         18 puncte 

- să respecŃi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de 
ortografie şi de punctuaŃie) şi limita de spaŃiu indicată         6 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea              (30 de puncte) 
Redactează un eseu de 2 – 3 pagini, în care să prezinŃi particularităŃile de construcŃie a unui 
personaj dintr-un text narativ, aparŃinând unuia dintre următorii autori canonici: Ion Creangă, 
Ioan Slavici, I.L. Caragiale.  
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- menŃionarea a patru elemente de structură ale textului narativ, semnificative pentru 
realizarea personajului ales (de exemplu: acŃiune, conflict, relaŃii temporale şi 
spaŃiale, construcŃia subiectului, particularităŃi ale compoziŃiei, perspectivă narativă, 
tehnici narative, construcŃia personajului, modalităŃi de caracterizare etc.); 

- prezentarea statutului psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 
conflictul/ conflictele textului narativ pentru care ai optat;  

- evidenŃierea a două episoade/ secvenŃe narative/ situaŃii semnificative pentru 
ilustrarea unei trăsături a personajului ales;  

- susŃinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă o idee 
sau tema textului narativ pentru care ai optat, în construcŃia personajului ales. 

 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.  
Pentru conŃinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinŃă/ reper); 
pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; 
abilităŃi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; 
ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, 
încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată – 1 punct).  
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini 
şi să dezvolte subiectul propus. 


