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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
Simulare 

Varianta 2 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 

Citeşte următorul fragment: 
 Marți, 11 [august 1936] 
 Începusem aseară să scriu câteva rânduri aici, în caiet, când mi-a bătut în uşă Ionel Teodoreanu. L-am 
poftit înăuntru și am stat vreo două ore de vorbă. Când a plecat, n-am mai știut exact ce voiam să spun în 
fraza începută – și am abandonat-o așa cum era, mai ales că trebuia să mergem la masă. 
 În rezumat, voiam să spun că scena asta, la care m-am oprit, mă îngrijorează. De când sunt la Ghilcoş, 
prima piedică serioasă. Și nu mă îndur să trec, peste ea, la actul al treilea. Aş vrea să pot termina actul II – și 
să-l pun deoparte, ca pe o treabă sfârşită. Ieri am stat vreo 6 ore în fața hârtiei – şi nu m-am ales decât cu vreo 
două pagini (nici două pagini întregi), care pot fi reținute. 
 Voi încerca azi. La drept vorbind, dacă ar fi soare, mi-aş acorda câteva ore libere, aş urca pe Ghilcoş 
sau pe Ţohard – și asta m-ar limpezi poate. Dar e mereu urât, acelaşi cer de noiembrie, un vânt rece, nici 
măcar destul de tare ca să gonească norii. 
 Teodoreanu este același convorbitor fascinant pe care l-am cunoscut la Galaţi. Îl ascult cu cea mai vie 
plăcere – deşi nu-mi vorbește decât despre el, despre literatură, despre romanul pe care îl scrie. Mi-a cetit 
câteva pasaje – și unele mi s-au părut excelente. Îndeosebi un scurt episod cu doi eroi – Hans Müller și Mircea 
Ştefănescu. 
 — Sunt la o etapă antilirică, mi-a spus. E un roman pe care îl scriu împotriva mea: cred că o să-ți placă. 
 E de altfel un camarad încântător. Băieții lui, care locuiesc la dreapta mea și îmi sunt oarecum tovarăși 
de balcon, au primit ordin să fie liniștiți. Doamna Teodoreanu face o cafea neagră extraordinară, din care 
primesc și eu o rație de două cești pe zi. 
 Romanul lui se cheamă Arca lui Noe. Se petrece la Borsec, într-o pensiune – pensiunea lui Frau 
Blecher – care se mai cheamă și flota Blecher. 
 Pentru că venise vorba de Cezar Petrescu, care utilizează – aproape fără să-și dea seama – în cărțile 
lui, sugestii din diverse convorbiri sau confesii literare, m-am grăbit să-i spun, ca măsură de prudenţă: 
 — Să știi că și în ceea ce scriu eu acum este o pensiune, într-o localitate de munte – Pensiunea Weber 
– condusă de Fräulein Weber, pensiune pe care, la un moment dat, un personaj o compară cu un vapor... 
 Am râs amândoi de coincidenţă – dar nu e rău că am precizat. 
 — De altfel – mi-a spus el –  nu cred să ne întâlnim. Mergem probabil pe drumuri diferite. 
 — Cu atât mai diferite cu cât ceea ce scriu eu este... o piesă de teatru. 
 Nu părea surprins – și mi-a explicat de ce: 
 — Băiatul meu cel mare – Ştefănucă – mi-a spus azi la prânz... […] ...mirat: „Papa, să știi că domnul 
Sebastian vorbește singur când scrie…ˮ N-am crezut, dar acum înţeleg… 
 Îi explic că într-adevăr simt nevoia să spun fiecare replică înainte de a o scrie… 
         Mihail Sebastian, Jurnal: 1935 – 1944 
 

 
 

 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței fără să-și dea seama. 6 puncte 
2. Menționează numele eroilor episodului pe care îl citeşte Ionel Teodoreanu, utilizând informaţiile din textul dat. 
  6 puncte 
3. Precizează o modalitate prin care autorul consideră că şi-ar limpezi gândurile, justificându-ți răspunsul cu o 
secvență semnificativă din text. 6 puncte 
4. Explică motivul pentru care se amuză cei doi scriitori. 6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Ionel Teodoreanu, așa cum reiese din textul dat.  
  6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă sau nu 
respectarea unei metode de lucru pentru atingerea scopului propus, raportându-te atât la informațiile din 
fragmentul extras din textul Jurnal: 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, cât și la experiența personală sau 
culturală.  20 de puncte 
 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de 
ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de 
cuvinte. 
 6 puncte 
În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 
 
 

 În sfârşit, automobilul de curse părăsi centrul Bazargicului, coborî pe ulițe chinuite, o porni pe pământul 
galben, neted, printre lanurile de grâu tremurând şi schimbând culorile ca marea cea aşa de apropiată, și, 
printre maci, urme de sânge ce duc la cine ştie ce crimă petrecută în vreun ungher dosnic al acestei pustietăți. 
Apoi ne-am oprit pentru câteva clipe la o moară arsă, unde ne-au părăsit câţiva tovarăşi de drum. 
 Balcicul începea lângă noi, miraculos, fermecat, invizibil, dar sugerându-ne aroma.   
 Automobilul meu, cu puţinii pasageri rămaşi, s-a îndepărtat de moară, alunecând spre Cavarna 
minusculă. Chiar la poarta casei, transfigurată de aşteptare, mă întâmpină Ioana. 
 E supranatural când vezi pe cineva complet în voia unui sentiment puternic. Îi priveşti faţa, şi fără nicio 
ezitare, oricât de neîncrezător ți-ar fi temperamentul, ai certitudinea că nu ţi se ascunde nimic, că pentru clipa 
aceea măcar, nu există o minciună dedesubt. 
            Anton Holban, Ioana 
Notă 

 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, 
aparţinând lui George Bacovia.  
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică;  
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;  
– analiza a două elemente de compoziţie şi/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).  
 
 

 
 

 
Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
 

Proba E. a) 
 

Limba şi literatura română 
 

 

Simulare 
Varianta 2 

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
 

 

SUBIECTUL I  (50 de puncte) 

Citeşte următorul fragment: 
 

 Marți, 11 [august 1936] 
 Începusem aseară să scriu câteva rânduri aici, în caiet, când mi-a bătut în uşă Ionel Teodoreanu. L-am 
poftit înăuntru și am stat vreo două ore de vorbă. Când a plecat, n-am mai știut exact ce voiam să spun în 
fraza începută – și am abandonat-o așa cum era, mai ales că trebuia să mergem la masă. 
 În rezumat, voiam să spun că scena asta, la care m-am oprit, mă îngrijorează. De când sunt la Ghilcoş, 
prima piedică serioasă. Și nu mă îndur să trec, peste ea, la actul al treilea. Aş vrea să pot termina actul II – și 
să-l pun deoparte, ca pe o treabă sfârşită. Ieri am stat vreo 6 ore în fața hârtiei – şi nu m-am ales decât cu vreo 
două pagini (nici două pagini întregi), care pot fi reținute. 
 Voi încerca azi. La drept vorbind, dacă ar fi soare, mi-aş acorda câteva ore libere, aş urca pe Ghilcoş 
sau pe Ţohard – și asta m-ar limpezi poate. Dar e mereu urât, acelaşi cer de noiembrie, un vânt rece, nici 
măcar destul de tare ca să gonească norii. 
 Teodoreanu este același convorbitor fascinant pe care l-am cunoscut la Galaţi. Îl ascult cu cea mai vie 
plăcere – deşi nu-mi vorbește decât despre el, despre literatură, despre romanul pe care îl scrie. Mi-a cetit 
câteva pasaje – și unele mi s-au părut excelente. Îndeosebi un scurt episod cu doi eroi – Hans Müller și Mircea 
Ştefănescu. 
 — Sunt la o etapă antilirică, mi-a spus. E un roman pe care îl scriu împotriva mea: cred că o să-ți placă. 
 E de altfel un camarad încântător. Băieții lui, care locuiesc la dreapta mea și îmi sunt oarecum tovarăși 
de balcon, au primit ordin să fie liniștiți. Doamna Teodoreanu face o cafea neagră extraordinară, din care 
primesc și eu o rație de două cești pe zi. 
 Romanul lui se cheamă Arca lui Noe. Se petrece la Borsec, într-o pensiune – pensiunea lui Frau 
Blecher – care se mai cheamă și flota Blecher. 
 Pentru că venise vorba de Cezar Petrescu, care utilizează – aproape fără să-și dea seama – în cărțile 
lui, sugestii din diverse convorbiri sau confesii literare, m-am grăbit să-i spun, ca măsură de prudenţă: 
 — Să știi că și în ceea ce scriu eu acum este o pensiune, într-o localitate de munte – Pensiunea Weber 
– condusă de Fräulein Weber, pensiune pe care, la un moment dat, un personaj o compară cu un vapor... 
 Am râs amândoi de coincidenţă – dar nu e rău că am precizat. 
 — De altfel – mi-a spus el –  nu cred să ne întâlnim. Mergem probabil pe drumuri diferite. 
 — Cu atât mai diferite cu cât ceea ce scriu eu este... o piesă de teatru. 
 Nu părea surprins – și mi-a explicat de ce: 
 — Băiatul meu cel mare – Ştefănucă – mi-a spus azi la prânz... […] ...mirat: „Papa, să știi că domnul 
Sebastian vorbește singur când scrie…ˮ N-am crezut, dar acum înţeleg… 
 Îi explic că într-adevăr simt nevoia să spun fiecare replică înainte de a o scrie… 

         Mihail Sebastian, Jurnal: 1935 – 1944 
 

 

 
 

 
 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la 
textul dat. 
1. Indică sensul din text al secvenței fără să-și dea seama.    6 puncte 
2. Menționează numele eroilor episodului pe care îl citeşte Ionel Teodoreanu, utilizând informaţiile din textul dat. 
  6 puncte 
3. Precizează o modalitate prin care autorul consideră că şi-ar limpezi gândurile, justificându-ți răspunsul cu o 
secvență semnificativă din text. 6 puncte 
4. Explică motivul pentru care se amuză cei doi scriitori. 6 puncte 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Ionel Teodoreanu, așa cum reiese din textul dat.  
  6 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă sau nu 
respectarea unei metode de lucru pentru atingerea scopului propus, raportându-te atât la informațiile din 
fragmentul extras din textul Jurnal: 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, cât și la experiența personală sau 
culturală.  20 de puncte 
 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a 
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte 
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de 
ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de 
cuvinte. 6 puncte 
 

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 

SUBIECTUL al II-lea  (10 puncte) 
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos. 
 
 

 În sfârşit, automobilul de curse părăsi centrul Bazargicului, coborî pe ulițe chinuite, o porni pe pământul 
galben, neted, printre lanurile de grâu tremurând şi schimbând culorile ca marea cea aşa de apropiată, și, 
printre maci, urme de sânge ce duc la cine ştie ce crimă petrecută în vreun ungher dosnic al acestei pustietăți. 
Apoi ne-am oprit pentru câteva clipe la o moară arsă, unde ne-au părăsit câţiva tovarăşi de drum. 
 Balcicul începea lângă noi, miraculos, fermecat, invizibil, dar sugerându-ne aroma.   
 Automobilul meu, cu puţinii pasageri rămaşi, s-a îndepărtat de moară, alunecând spre Cavarna 
minusculă. Chiar la poarta casei, transfigurată de aşteptare, mă întâmpină Ioana. 
 E supranatural când vezi pe cineva complet în voia unui sentiment puternic. Îi priveşti faţa, şi fără nicio 
ezitare, oricât de neîncrezător ți-ar fi temperamentul, ai certitudinea că nu ţi se ascunde nimic, că pentru clipa 
aceea măcar, nu există o minciună dedesubt. 
            Anton Holban, Ioana 
Notă 

 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; 
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). 
 
 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 
 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, 
aparţinând lui Lucian Blaga.  
 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent 
cultural/literar sau într-o orientare tematică;  
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;  
– analiza a două elemente de compoziţie şi/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).  
 
 

 
 

 

Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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