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Cuvânt înainte
D I R E C T O R ,
M O R A R I U

L E T I Ț I A

A N A

Dragi absolvenți,

Îmi permit să vă numesc astfel, deși nu aveți oficial această titulatură. Totuși, în
câteva luni veți simți cum timpul fuge din calea voastră și vi se vor îndeplini toate visele.
Veți fi ,,oameni mari”, așa cum v-ați dorit, vă veți lua viața în mâini! Înainte de aceasta,
însă, viitorul vă va pune față în față cu una dintre cele mai strașnice încercări: bacalaureatul. În aceste momente lupta se dă cu voi înșivă. Trebuie să vă depășiți pripriile neputințe.
Nu vă faceți griji, nu sunteți singuri. Chiar dacă vă este greu să conștientizați, părinții
sunt trup și suflet alături de voi, prietenii de abia așteaptă sărbătorirea victoriei, iar noi,
profesorii, vă susținem prin cunoștințele transmise și competențele pe care vi le formăm.
Ajutorul acordat se concretizează, de asemenea, prin cuvinte de încurajare, dar și
prin lucrarea de față: o gazetă multidisciplinară de exerciții complexe. Numărul de față
este structurat pe trei materii din grila de bacalaureat: limba și literatura română, istorie și
biologie. Realizate de profesori care au elevi cu rezultate deosebite la examenele naționale, lucrarea își propune să vă familiarizeze cu structura subiectelor de bacalaureat, cu modul de rezolvare şi maniera de evaluare și notare specifică examenului maturității. Folosind cuprinsul vă veți putea orienta mai ușor, după culoarea specifică fiecărei materii,
pentru a găsi chiar subiectele ce vă înteresează, iar bibliografia din final este sugestivă
pentru aprofundarea materiei de examen.
Nu-mi rămâne acum decât să vă doresc multă poftă de studiu, curiozitate, voință
de implicare, luciditate și putere de muncă pentru că ne așteaptă o perioadă marcată de
posibilități, iar reușita depinde de fiecare dintre voi.
Mult succes!
Prof. Letiţia-Ana Morariu
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LIMBA ROMÂNĂ
CONCEPTE
OPERAȚIONALE
NECESARE:
•

S U B I E C T

sens peiorativ

P R O F .

B A C A L A U R E A T
•

descriere

•

ludic/sacru

•

arghezian

•

ficțional/nonficțional

•

tema poeziei

•

eseu argumentativ

•

teza/ipoteză

•

argumente

•

concluzie

•

conectori de argu-

A N C A

L U M I N I ț A
E F T E N I E

Modelul 1
Citește poezia următoare:

mentare
•

reguli de ortografie

•

reguli de punctuație

•

limba literară

PUNCTE DE
INTERES:

Poezia argheziană

1

Eseu argumentativ

2

Pomul pe care Domnul îl oprise
Făcea de toate, şi caise,
Smochine, chitre, pere moi şi prune,
Cari de cari mai grase şi mai bune,
Castan cu fel de fel de crăci,
Cu flori, miresme şi murmure. Căci
În Paradis se îmbinau deodată
Tot bunătăţi din lumea toată.
Să nu te-ndemne gândul: Ia şi papă!.
Să nu îţi lase gura apă
Şi să mai ţii porunca minte
A sfântului şi bunului Părinte?
Înger să fii, şi tot şi-ar fi dat brânci
Inima, vai! să rupi şi să mănânci,
Necum să fii băiat şi fată,
La pomul care da şi ciocolată.

Ei se uitau la poame, iar pe
Copac se-ncolăcise ispititorul şarpe
Şi ochii lui de mâţă, aurii,
Îi împingeau să guste pe copii,
Care dădeau copacului târcoale,
Măcar din portocale;
Că se cojesc, mai mare dragul,
Nejerpelite cu briceagul.
Ce-or fi mâncat, ce nu vor fi mâncat,
Destul că au căzut în greu păcat.
Ba de abia atunci, mi se pare,
Li s-a deschis mai bine pofta de mâncare
Şi-au învăţat la Raiul din pădure
De-abia să sară legea şi să fure.

(Tudor Arghezi, Păcatul)

Subiectul I
A. (40p)
1. Demonstrează, construind un context potrivit, că termenul șarpe poate avea şi un sens peiorativ. 4p
2. Descrie traiul fericit pe care întâia pereche de oameni îl duce în Rai. 4p
3. Prezintă aspecte care conferă poeziei argheziene o notă ludică, diferită de mesajul sacru transmis de
textul biblic.4p
4. Poezia Porunca de Tudor Arghezi este un text ficţional sau nonficţional? Justifică răspunsul.4p
5. Care este, în opinia ta, tema acestei poezii? Alege dintre următoarele variante sau propune una nouă:
natura, creaţia; jocul; copilăria; Argumentează-ți răspunsul.4p

B.

Redactează un eseu de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă cei doi copii au fost fericiți în Paradis folosind informațiile din fragmentul de mai sus.
În redactarea textului vei avea în vedere:
- formularea tezei/ipotezei/premisei; 2p
- menționarea poziției pe care o ai față de teza/ipoteza/premisa formulată;2p
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12p
- formularea unei concluzii pertinente;2p
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;1p
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.1p
Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor
informații este facultativă.
3.

LIMBA ROMÂNĂ
CONCEPTE
OPERAȚIONALE

S U B I E C T

NECESARE:

•

simbolism

•

roman

•

realism

•

obiectivitate

•

demonstrați

•

temă

•

conflict

•

titlu

•

modalități de carac-

limbaj

•

perspectivă narativă

•

coordonate spațiale
și temporale

•

incipit

•

final

•

eseu

L U M I N I Ț A
E F T E N I E

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificația textelor următoare, evidențiind două
trăsături ale simbolismului.

•

limbaj

A N C A

SUBIECTUL al II-lea—10p

Amurg de toamnă violet...
Doi plopi, în fund, apar în siluete
Apostoli în odăjdii violete
Orașul tot e violet. (...)
Amurg de toamnă violet...
Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;
Străbunii trec în pâlcuri violete...
Orașul tot e violet.
(George Bacovia, Amurg violet)

terizare

•

P R O F .

B A C A L A U R E A T

PUNCTE DE
INTERES:

Universul
literar
bacovian

1

Romanul

2

Universul
literar al lui
Liviu
Rebreanu

3

Subiectul al III-lea—30p

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile unui roman scris de Liviu Rebreanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– încadrarea textului, prin două argumente, într-un curent literar sau tipologie;
– prezentarea a două episoade ale textului, prin raportare la tema acestuia;
– analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru textul studiat,
din seria: conflict titlu, modalităţi de caracterizare a personajelor, limbaj, perspectivă narativă, coordonate spațiale și temporale, incipit și final.
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 organizarea discursului vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 3p; logica înlănțuirii ideilor - 3p; abilități de analiză și argumentare - 3p; claritatea
exprimării, utilizarea limbii literare - 2, respectarea precizării privind numărul de cuvinte—1p).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă
minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Redactare (10p) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta
întrunește maximum 150 de cuvinte și conține răspunsuri la cerințele date (utilizarea limbii literare – 3p; ortografia -3p; punctuația – 3p; așezarea în pagină, lizibilitatea-1p)
4.

LIMBA ROMÂNĂ
CONCEPTE
OPERAȚIONALE
NECESARE:
•

S U B I E C T

simbolism

P R O F .

B A C A L A U R E A T
•

roman

•

realism

•

obiectivitate

•

demonstrație

•

temă

•

conflict

•

titlu

•

modalități de

limbaj

•

perspectivă

coordonate
spațiale și temporale

•

limbaj

•

incipit

•

final

•

eseu

E F T E N I E

Citeşte următorul text:

narativă
•

L U M I N I ț A

Modelul 2

caracterizare
•

A N C A

Lică, un om de treizeci și șase de ani, înalt, uscățiv și supt la față, cu mustața lungă, cu
ochii mici și verzi și cu sprâncenele dese și împreunate la mijloc. Lică era porcar, însă dintre cei ce
poartă cămașă subțire și albă ca floricelele, pieptar cu bumbi de argint și bici de carmajin, cu codoriștea de os împodobit cu flori tăiate și cu ghintulețe de aur.(...)
Atunci mă știi de nume. Eu sunt Lică, sămădăul... Multe se zic despre mine, și dintre
multe, multe vor fi adevărate și multe scornite. Tu vezi un lucru: că umblu ziua-n amiază mare pe drumul
de țară și nimeni nu mă oprește în cale, că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut ce voi
fi făcut, nu-i vorbă, dar am făcut așa, că orișicine poate să creadă ce-i place, însă nimeni nu știe nimic.
De aceea am să dau seama despre douăzeci și trei de turme de porci. M-ai înțeles? Nu doară c-aș putea
plăti tot ce se poate pierde într-un an, ci pentru că de la mine nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească
Dumnezeu pe acela pe care aș crede că-l pot bănui. M-ai înțeles?! Eu voiesc să știu totdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face, și voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe.
Cred că ne-am înțeles!?(...)
(Ioan Slavici, Moara cu noroc)

Subiectul I
A
1. Explică sensul din context al expresiei: ,,mă știi de nume”. 4p
2. Menționează responsabilitatea lui Lică, așa cum reiese din textul dat. 4p
3. Indică scopul pentru care Lică ține discursul de mai sus, așa cum reiese din text. 4p
4. Precizează care este atitudinea lui Lică față de interlocutorul său, utilizând informațiile din text.4p
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură de caracter a lui Lică, rezultată din textul dat. 4p

PUNCTE DE
INTERES:
Universal
literar
bacovian

1

Romanul

2

Universul
literar al lui
Liviu
Rebreanu

3

B. Redactează un eseu de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă există vreo legătură între îmbrăcămintea unui om și caracterul său folosind informațiile din fragmentul extras din nuvela Moara cu
noroc de Ioan Slavici.
În redactarea textului vei avea în vedere:
- formularea tezei/ipotezei/premisei; 2p
- menționarea poziției pe care o ai față de teza/ipoteza/premisa formulată; 2p
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12p
- formularea unei concluzii pertinente;2p
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;1p
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.1p
Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor
informații este facultativă.
5.

LIMBA ROMÂNĂ
CONCEPTE
OPERAȚIONALE
NECESARE:
•

simbolism

•

romanul

•

realismul

•

obiectivitatea

•

demonstraţia

•

tema

•

conflict

•

titlu

•

modalităţi de caracter-

S U B I E C T
B A C A L A U R E A T

P R O F .

A N C A

L U M I N I ț A
E F T E N I E

Subiectul al II-lea—10p
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături
ale romantismului:
Când amintirile-n trecut
Încearcă să ne cheme,
Pe drumul lung și cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.

izare
•

limbaj

•

perspectiva narativă

•

coordonate spaţiale şi

Deasupra casei tale ies
Și azi aceleași stele,
Ce-au luminat atât de des
Înduioșării mele.

temporale
•

limbaj

•

Incipit

•

final

•

eseu

Și peste arbori răsfirați
Răsare mândra lună,
Ce ne găsea îmbrățișați
Șoptindu-ne-mpreună.
(Mihai Eminescu, Când amintirile)

Subiectul al III-lea

PUNCTE DE
INTERES:
Universal
literar
bacovian

1

Romanul

2

Universul
literar al lui
Liviu
Rebreanu

3

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un roman postbelic studiat.
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului social, psihologic și moral al personajului din textul studiat;
- evidențierea a două trăsături de caracter a personajului ales prin două episoade/secvențe comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale textului, semnificative pentru
construcția persoanjului, din seria: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, limbaj.
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 organizarea discursului vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere,
cuprins, încheiere – 3p; logica înlănțuirii ideilor - 3p; abilități de analiză și argumentare - 3p;
claritatea exprimării, utilizarea limbii literare - 2p, respectarea precizării privind numărul de
cuvinte - 1p).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă
minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Redactare (10p) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primii 10 puncte, numai în cazul în care aceasta
întrunește maximum 150 de cuvinte și conține răspunsuri la cerințele date (utilizarea limbii literare
– 3p; ortografia -3p; punctuația – 3p; așezarea în pagină, lizibilitatea-1p)
6.

LIMBA ROMÂNĂ
R E Z O L V A R E

M O D E L

P R O F .

B A C A L A U R E A T

A N C A

L U M I N I Ț A
E F T E N I E

Modelul 2.
Subiectul I
A.
1. Expresia ,,mă știi de nume” indică faptul că personajul Lică îi este cunoscut interlocutorului după
apelativ, nu după reputație.
2. Responsabilitatea lui Lică este aceea de a da seama despre douăzeci și trei de turme de porci.
3. Lică dorește să-și înspăimânte interlocutorul astfel încât acesta să îi spună doar lui tot ce se petrece la cârciumă și nimeni altcineva să nu știe (,,cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce
zice și cine ce face, și voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe”).
4. Lică are o atitudine de superioritate față de interlocutor, iar acest lucru se poate observa din aroganța cu care se prezintă (,,Eu sunt Lică, sămădăul...”), interogațiile retorice pe care acesta le
face (,,M-ai înțeles?!”, ,,M-ai înțeles?”) și exclamațiile retorice (,,Cred că ne-am înțeles”) pe
care le folosește în discurs.
5. Lică are un caracter puternic, îi place să fie bine informat și să i se dea ascultare. În acest scop,
sămădăul se comportă autoritar cu interlocutorul său, se prezintă în relație cu alte persoanje,
subliniind faptul că este cunoscut de oameni importanți (,,stau de vorbă cu domnii”) și că nimeni nu îndrăznește să-l fure (,,de la mine nimeni nu cutează să fure”), își spune dorințele însoțindu-le de întrebări retorice (,,M-ai înțeles?”).
B.
În limba română există un proverb care spune că ,,haina îl face pe om”. Cu siguranță, hainele
pe care alegem să le îmbrăcăm influențează atât percepția celorlalți în ceea ce ne privește, cât și modul
în care ne simțim. Eu cred că hainele pe care le purtăm își lasă amprenta asupra comportamentul nostru.
În primul rând, modul în care cineva se îmbracă poate indica statutul său social și mediul în
care acesta își desfășoară activitatea. De exemplu, Lică, din nuvela ,,Moara cu noroc” a lui Ioan Slavici,
,,poartă cămașă subțire și albă ca floricelele, pieptar cu bumbi de argint și bici caramajin, cu codoriștea
de os impodobit cu flori tăiate și cu ghintulețe de aur.” Această îmbrăcăminte scumpă arată faptul că
personajul dat nu este un porcar oarecare, ci unul puternic, care își permite să aibă grijă de felul cum
arată. El însuși mărturisește că deseori intră în contact cu persoane importante (,,mă duc în oraș și stau
de vorbă cu domnii.”).
În al doilea rând, îmbrăcămintea îți poate da încredere în tine, te poate face să te comporți cu
superioritate față de ceilalți. De exemplu personajul din textul de mai sus este îmbrăcat boierește și își
manifestă autoritatea față de ceilalți. El se prezintă plin de aroganță (,,Atunci mă știi de nume. Eu sunt
Lică, sămădăul...”) și își exprimă dorințele pe un ton poruncitor (,,Eu voiesc să știu totdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face, și voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe”),
întrebările sale fiind retorice (,,Cred că ne-am înțeles!?)”.
În concluzie, modul de a se îmbrăca îl influențează pe om. De obicei dacă vrea să facă parte
dintr-un anumit colectiv, trebuie să se îmbrace corespunzător, iar acest lucru îi va da, poate, și încredere
în el.

Subiectul al II-lea
Întregul discurs poetic se focalizează, în spiritul romantismului, pe tema iubirii, transformând
lirismul (al cărui semn rămâne, printre altele, expresivitatea limbajului) într-o expresie a subiectivității.
Încă din incipitul textului, se remarcă dorința profundă a regăsirii dragostei prin dinamica recuperare a
amintirii, idee redată cu ajutorul epitetului dublu ,,drumul lung și cunoscut”. În aceeași ordine de idei,
inversiunea ,,ies și azi aceleași stele” sugerează umanizarea unei naturi capabile să reflecte trăirile ființei, macrocosmosul reușind să oglindească, în esență, interioritatea – aflată sub auspiciile erosului – a
eului liric. În plus asonanța ,,răsare blânda lună” evocă ideea unei luni protectoare, paradiziace, care se
transformă în cadrul ideal al împlinirii iubirii.
7.

LIMBA ROMÂNĂ
R E Z O L V A R E

M O D E L

B A C A L A U R E A T

P R O F .

A N C A

L U M I N I Ț A
E F T E N I E

Subiectul al III-lea
Caracterizarea lui Ilie Moromete
Ilie Moromete este un erou de referinţă în literatura română concentrând destinul tragic al
ţăranului agresat de istorie într-o perioadă de schimbări ideologice profunde, cu efecte dramatice
asupra satului tradiţional.
Situarea lui Moromete între persoanjele realiste este argumentată de valenţa autobiografică
întrucât, în realizarea eroului, autorul l-a avut ca model pe tatăl său, Tudor Călăraşu: ,,Moromete
care a existat în realitate, a fost tatăl meu”. Personaj realist, tipic pentru pătura socială a ţărănimii,
conectat vital la pământul care asigură existenţa familiei, respectul colectivităţii şi libertatea, Moromete e numit de Nicolae Manolescu ,,cel din urmă ţăran”.
Personaj principal şi eponim al romanului Moromeţii de Marin Preda, Moromete are totodată rolul de reflector în primul volum, completând perspectiva narativă obiectivă cu reflecţii subiective, argumentându-se astfel o nouă formulă estetică, aceea a realismului postbelic sau sfârşitul
romanului doric (,,renunţarea parţială la omniscienţă”). Perspectiva temporală este cronologică, iar
cea spaţială reflectă un spaţiu real, al satului Siliştea-Gumeşti şi unul imaginar închis, al trăirilor din
sufletul şi conştiinţa persoanjelor.
Caracterizat direct de către naratorul omniscient (în debutul capitolului al X-lea din primul
volum), Ilie Moromete ,,Era cu zece ani mai mare decât Catrina (contingent ‘911, făcuse războiul)
şi acum avea acea vârstă între tinereţe şi bătrâneţe când numai nenorociri sau bucurii mari mai pot
schimba firea cuiva”.
Portretul moral al personajului este construit din trăsături puternice şi complexe, ce reies,
prin caracterizare indirectă, din comportamentul plin de energie, din atitudinea, gândurile şi frământările personajului. Capul unei familii numeroase şi hibride greu de ţinut în frâu, Moromete este
o fire autoritară, naratorul omniscient prezentându-l încă de la începutul romanului, în scena cinei,
ca ,,stând deasupra tuturor” şi stâpânind cu privirea pe fiecare. Ilie Moromete, tatăl, cu zece ani mai
mare decât soţia lui, Catrina, venise în această a doua căsătorie cu trei băieţi, Paraschiv, Nilă şi
Achim, cărora li se adăugaseră două fete, Tita şi Ilinca şi încă un băiat, Niculae.
Ilie Moromete este considerat de unii critici drept singurul ţăran filozof din literatura română, frământările sale privind soarta ţăranilor dependenţi de roadele pământului, de vreme şi de
Dumnezeu fiind relevante pentru firea sa reflexivă, contemplativă. Este ilustrativ, în acest sens,
monologul imaginar adresat unui oarecare ţăran din sat, reprezentant al noii ideologii socialiste,
Bâznae, în timp ce, pe ploaie, Moromete sapă un şanţ în jurul şurei de paie din grădină: ,, Până în
clipa din urmă omul e dator să ţină la rostul lui, chit că rostul ăsta cine ştie ce s-o alege de el!(...) Că
tu vii şi-mi spui că noi suntem ultimii ţărani de pe lume şi că trebuie să dispărem...Şi de ce crezi că
n-ai fi tu ultimul prost de pe lume şi că mai degrabă tu ar trebui să dispari şi nu eu? (...)Măcar (...)
eu tot am făcut ceva, am crescut şase copii (...) dar pe tine să te vedem dacă eşti în stare (...)Nu să-i
îmbraci şi să le dai de mâncare, că asta e lesne, de mâncare îi dai şi unei vite în grajd, dar ce le
spui? Ce-i înveţi”. Apare aici conflictul interior între ce înseamnă a fi om pentru ,,noua ţărănime” şi
pentru Moromete dar şi incapacitatea personajului de a se adapta la noile vremuri.
Inteligenţa ieşită din comun, spiritul comunictiv şi umorul conturează un personaj aparte
între ţăranii literaturii române, stând mai aproape de realitate decât de ficţiune. Viaţa reprezintă
pentru el, o bucurie imensă, completată de plăcerea vorbei: ,,Moromete stătea pe stănoaga podiştei
şi se uita peste drum. Stătea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar pe faţa lui se vedea că n-ar fi
rău dacă s-ar ivi cineva”. Relaţia cu celelalte personaje ale romanului scoate la iveală, indirect,
felul lui comunicativ de a fi. Lider spiritual al ţăranilor adunaţi în poiana fierăriei lui Iocan, Morormete se lasă aşteptat în fiecare duminică de către bărbaţii ,,gălăgioşi şi parcă nerăbdători”. Când îşi
face apariţia, el pune mereu aceeaşi întrebare: ,,Ce e mă ce v-aţi adunat aicea?”, apoi citeşte ziarele
şi discută evenimentele din presa vremii, la care Moromete, Cocoşilă, prietenul său, şi Iocan sunt
abonaţi. Chiar dacă simpatiile lor politice nu coincid, dialogul reprezintă o modalitate de a fi mereu
informaţi. Felul sfătos de a fi a lui Moromete îi displace Catrinei, care se revoltă adesea: ,,Lovi-o-ar
moartea de vorbă de care nu te mai saturi, Ilie!”
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Continuare

Din cauza alegerilor pe care le face, Moromete intră în conflicte cu membrii familiei: cu
Catrina pentru pogonul ei de pământ vândut în timpul foametei de după Primul Război Mondial, cu
Paraschiv, Nilă şi Achim pentru că se căsătorise cu Catrina şi îşi mărise numărul moştenitorilor, cu
Niculae pentru că nu-l lăsa la şcoală. Pentru a depăşi situaţiile conflictuale, Moromete devine deseori ironic. De exemplu când se decide să taie salcâmul, nu spune nimănui, ci îl trezeşte pe Nilă în
zori, care, derutat de hotărârea tatălui său, întreabă: ,,De ce să-l tăiem?” şi rămâne uimit de răspuns:
,,Ca să se mire proştii!”; aducând caii ca să tragă salcâmul tăiat pe trei sferturi, Nilă îi aşază chiar în
direcţia în care urma să se prăbuşească pomul, oferindu-i lui Moromete ocazia de a da dovadă de
ironie ascuţită: ,,Adică da!... Treci cu ei încoa, să cadă salcâmul pe ei.”; când Niculae întârzie la
masă îi spune ,,Te duseşti în grădină să te odihneşti, că până acum stătuşi”, iar certând fetele care
plecaseră la scăldat, în loc să-şi ajute mama la pregătirea cinei, spune: ,,Dacă vă iau de păr şi mătur
bătătura cu voi, vă scutesc de-o treabă mâine dimineaţă”.
Disimularea este una dintre trăsăturile esenţiale ale lui Moromete. Semnificativă, în acest
sens, este comedia pe care o joacă în faţa agenţilor fiscali, care-i stricaseră plăcuta discuţie de duminică. Intrând în curte, trece pe lângă cei doi agenţi ca şi cum aceştia ar fi invizibili, strigă la Catrina
(depre care ştie că se află la biserică) şi la un Paraschiv inexistent. Le spune apoi că nu are bani, le
cere o ţigară şi numai după ce agenţii sunt gata să-i ridice lucrurile din casă, Moromete se hotărăşte
să scoată banii: ,,De ce nu vrei să înţelegi că n-am? Ia de aici o mie de lei şi mai încolo aşa, mai
discutăm noi! Ce crezi că noi fătăm bani?”
Este interesant modul în care tema timpului se reflectă în construcţia persoanjului. Schimbarea felului de a fi al lui Moromete se găseşte în relaţie cu valoarea timpului, care poate fi aceea a
dialogurilor din poiană ,,când timpul avea nesfârşită răbdare”şi Moromete se individualiza prin
plăcerea vorbei, a comunicării cu ceilalţi, urmând ca la sfârşitul volumului întâi (,,când timpul nu
mai avea răbdare”), fuga băieţilor la Bucureşti şi iminenta destrămare a familiei să îl schimbe: nu
mai participă la adunările din poiana lui Iocan sau ,,Nu mai fu văzut stând ceasuri întregi pe prispă
sau la drum pe stănoagă. Nu mai fu auzit răspunzând cu multe cuvinte la salut”(caracterizare directă, făcută de narator).
Schimbările profunde survenite în firea lui Moromete prevestesc prefacerile dezastroase
extinse asupra întregului sat: ,,trei ani mai târziu, izbucnea cel de-al Doilea Război Mondial”.
Ultimele capitole ale cărţii constituie cele mai frumoase pagini ce ilustrează moartea unui
ţăran. Apropiindu-se de vârsta de 80 de ani, slăbit şi împuţinat la trup, Moromete e părăsit de toţi,
rămânând la bătrâneţe numai cu fata cea mică, Ilinca. Pe patul de moarte, Ilie Moromete concentrează întreaga sa filozofie de viaţă, în câteva cuvinte pe care le adresează doctorului, prin autocaracterizare: ,, Domnule (...), eu întotdeuna am dus o viaţă independentă.”
În concluzie, deşi complică persoanjele în acord cu estetica realismului postbelic (prin
monolog interior sau adresat) conferindu-le virtuţi ale analizei stărilor interioare, Marin Preda crede
că: ,,Ideea de familie (...) va fi la el aceeaşi ca a unui ţăran (...) despre cinste şi demnitate va avea
aceleaşi reprezentări. Totuşi Ilie Moromete e un ţăran atipic prin faptul că are forţa să conştientizeze drama sa, a familiei şi a întregii colectivităţi.”
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Modelul 2
- Se punctează orice formulare/ modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
- Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului
obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I___________________________________________________________(50de puncte)
(30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Lică îi e cunoscut interlocutorului după apelativ) –
4puncte; formularea răspunsului în enunț - 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1punct; 6puncte
2. menționarea responsabilității lui Lică (are grijă de douăzeci și trei de turme de porci) - 4puncte;
formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație –
1punct; 6 puncte
3. precizarea scopului pentru care Lică ține discursul - 2p; justificarea răspunsului cu o secvență din
text– 2puncte; formularea răspunsului în enunț - 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1punct; 6puncte
4. indicarea atitudinii lui Lică față de interlocutorul său (de exemplu: atitudine de superioritate) - 4
puncte: explicare nuanțată- 4puncte; încercare de explicare – 2puncte; formularea răspunsului în
enunț - 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1punct; 6puncte
5. prezentarea trăsăturii de caracter a lui Lică: numirea trăsăturii – 1punct; prezentare adecvată și
nuanțată – 3puncte; abordare schematică, ezitantă – 2puncte; încercare de prezentare – 1punct;
4puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1p; 2puncte

B.
(20 de puncte)
- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție;
1punct
- câte două puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate;
2x2=4 puncte
- câte două puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate: dezvoltarea clară, nuanțată – 2puncte; încercare de dezvoltare, schematism –
1punct;
2x2=4puncte
- raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument - 3p.; raportarea la experiența personală
sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1p; 3puncte + 1punct=4puncte
- formularea unei concluzii pertinente;
1punct
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2p.;utilizare parțial adecvată–1p; 2puncte
- respectarea normelor limbii literare (0-1greșeli lexicale sau morfo-sintactice – 2p.; 2 greșeli –
1p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.); 2puncte
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație –
1p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); 1punct
- așezarea în pagină, lizibilitatea .
1punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.
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SUBIECTUL AL II-LEA_________________________________________________(30de puncte)
Prezentarea semnificațiilor textului prin evidențierea celor două trăsături ale romantismului:
- prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte; prezentare ezitantă, prin
raportare la fragmentul dat – 3p.; simpla precizare a notațiilor autorului sau tendința de generalizare –
1p
- utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1punct (0-1 greșeli
ortografice – 1p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); punctuația – 1punct (0-1 greșeli de punctuație – 1p.; 2
sau mai multe greșeli – 0p.)
4puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL AL III-LEA_________________________________________________(30 de puncte)
Conținut – 18 puncte
•
prezentarea statutului social, moral, psihologic (etc.) al personajului: -prezentare clară,
nuanțată – 3 puncte; schematism în prezentarea statutului personajului – 1 punct; 2 x 3
puncte = 6 puncte
•
evidențierea trăsăturilor personajului, prin referire la două episoade/secvențe relevante:
- prezentarea trăsăturilor personajului– 2 puncte; ilustrarea trăsăturilor personajului prin
oricare două episoade/secvențe relevante – 2 x 2 puncte = 4 puncte; 6 puncte
•
câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție si de
limbaj semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaje
2 x 3 puncte = 6 puncte;
•
analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru personaj – 3
puncte ; - abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12puncte
- existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere
1punct
- logica înlănțuirii ideilor
1punct
- abilități de analiză și argumentare
3puncte
•
relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de
valoare relavante – 3p
•
relație parțial adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți
de valoare parțial relavante – 2p
•
schematism – 1p
- utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2p., vocabular restrâns, monoton – 1p.)
2puncte
- ortografia (0-1erori – 2p.; 2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)
2puncte
- punctuația (0-1 erori – 2p.; 2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0p.)
2puncte
- așezarea în pagină, lizibilitatea
1punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus,
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coordonate
spațiale

•

caracterizare

•

trăsături

•

argumentație

•

ipoteză

•

concluzii

•

demonstrație

Modelul 3
Citeşte textul dat:
Sui drept în Lunci, unde era porumbiştea cea mai mare şi mai bună, pe spinarea dealului... (...)
Se opri în mijlocul delniţei. Lutul negru, lipicios, îi ţintuia picioarele, îngreuindu-le, atrăgându-l
ca braţele unei iubite pătimaşe. Îi râdeau ochii, iar faţa toată îi era scăldată de o sudoare caldă de patimă. Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbrăţişeze huma, să o crâmpoţească în sărutări. Întinse mâinile spre
brazdele drepte, zgrunţuroase şi umede. Mirosul acru, proaspăt şi roditor îi aprindea sângele.
Se aplecă, luă în mâini un bulgăre şi-l sfărâmă între degete cu o plăcere înfricoşată. Mâinile îi
rămăseseră unse cu lutul cleios ca nişte mănuşi de doliu. Sorbi mirosul frecându-şi palmele.
Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în genunchi, îşi coborâ fruntea şi-şi lipi buzele
cu voluptate de pământul ud. Şi-n sărutarea asta grăbită simţi un fior rece, ameţitor...

(L. Rebreanu, Ion)

PUNCTE DE
INTERES:
Universul
literar al lui
Liviu Rebreanu

1

Romantismul 2

Realismul

3

Universul
literar al lui
Ion Creangă

4

Subiectul I
A
1. Explică sensul construcției ,, îi țintuia picioarele” în text .4p
2. Menționează care este locul în care merge Ion, așa cum reiese din text. 4p
3. Indică scopul pentru care Ion pleacă în mijlocul delniței.4p
4. Precizează care este atitudinea lui Ion față de pământ, utilizând informațiile din text.4p
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură de caracter a lui Ion rezultată din textul dat. 4p

B.
Redactează un eseu de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă ambiția este benefică
în viața omului folosind informații din fragmentul extras din romanul Ion de Liviu Rebreanu și din propria experiență.
În redactarea textului vei avea în vedere:
- formularea tezei/ipotezei/premisei; 2p
- menționarea poziției pe care o ai față de teza/ipoteza/premisa formulată;2p
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12p
- formularea unei concluzii pertinente;2p
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;1p
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.1p
Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor
informații este facultativă.
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Subiectul al II-lea - 10p
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături ale romantismului:
Un luceafăr, un luceafăr înzestrat cu mii de raze
În viața-mi de-ntuneric a făcut ca să se vază.
Eu privind acea lumină ca din visuri mă deștept
Și cu brațele-amândouă cătră dânsa mă îndrept.
Ca o zână din poveste ea e naltă și ușoară,
E subțire și gingașă și din ochi revarsă pară,
Iar la față e bălâie, părul galben cade creț,
Trandafiri pe față are și cu zâmbetul isteț.
(Mihai Eminescu, Un luceafăr...)

Subiectul al III-lea - 30p
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relația dintre două personaje
într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului moral, social și psihologic al personajelor alese;
– evidențierea modului în care se manifestă relația dintre cele două personaje prin două episoade/secvențe
comentate;
– analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru textul studiat, din
seria: conflictul, titlul, modalităţi de caracterizare a personajelor, limbaj, perspectivă narativă, coordonate
spațiale și temporale, incipit și final.
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 organizarea discursului vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere,
cuprins, încheiere – 3p; logica înlănțuirii ideilor - 3p; abilități de analiză și argumentare - 3p; claritatea
exprimării, utilizarea limbii literare - 2p, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte– 1p).

În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Redactare (10p) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primii 10 puncte, numai în cazul în care aceasta
întrunește maximum 150 de cuvinte și conține răspunsuri la cerințele date (utilizarea limbii literare
– 3p; ortografia -3p; punctuația – 3p; așezarea în pagină, lizibilitatea-1p)
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Modelul 3.
Subiectul I

A.

1 . Construcția ,,îi țintuia picioarele” indică faptul că lui Ion îi erau înțepenite picioarele în lut.
2. Ion se duce drept în Lunci, ,,pe spinarea dealului”, unde porumbiștea era mai bogată.
3. Ion merge în mijlocul delniței pentru a-și manifesta bucuria posedării pământului prin sărutarea
humei: ,,-și lipi buzele cu voluptate de pământul ud”.
4. Ion este fascinat de pământ, de această dată, el se simte ca un uriaș din basme în fața pământului,
dar înainte de a-l avea se simțea mic ca un vierme.
5. Ion este dominat de patima pentru pământ. El parcurge cu înfrigurare drumul până în Lunci, îngenunchează în fața pământului și îl sărută ca pe o ibovnică. Caracterizarea indirectă, bazată pe gesturi
scoate la iveală firea avară a lui Ion, păcatul lui, însă, nu e fascinația pentru bani, ci iubirea față de
pământ. Imaginea vizuală a mâinilor pline de lut este relevantă pentru finalul personajului, el murind
din cauza ambiției sale.

B.

Problematica pusă în discuție este aceea a ambiției. Aceasta este o dorință puternică de a realiza
ceva; o dorință de glorie, de onoruri, de parvenire, dar și de a-i întrece pe alții. Eu sunt de părere că uneori
ambiția este benefică în viața omului, pentru că îl ajută să progreseze din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, dacă ambiția nu este însoțită de egoism, atunci, ea poate aduce fericire. De exemplu, oamenii care vor să evolueze din punct de vedere profesional pentru ca familiilor lor să le fie bine
sunt de luat drept model. De obicei, ei muncesc din greu, și, dacă sunt suficient de perseverenți, își ating
scopurile.
În al doilea rând, atât timp cât te dedici pasiunilor tale, poți genera sentimente pozitive în jurul
tău. Ion este fascinat de pământ și ca să-l obțină se comportă frumos cu Ana. Deși gestul este făcut dintr-o
ambiție ascunsă, Ana este fericită pentru o perioadă de timp, iar Ion își trăiește și el intens bucuria, acest
lucru observându-se în scena sărutării pământului: ,,Îi râdeau ochii, iar fața toată îi era scăldată de o sudoare caldă de patimă”.
În concluzie, ambiția este benefică deoarece uneori dă naștere unor comportamente care îi fac pe
oameni fericiți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, iar mai apoi aceasta are drept efect evoluția lor.
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Subiectul al II-lea
Discursul liric eminescian este focalizat asupra imaginii iubitei, numite, în repetiție, luceafăr,
capabilă să îi lumineze îndrăgostitului viața întunecată. Lumina revărsată de fată asupra vieții lui întărește
ipostaza de ființă divină, pură, capabilă de cunoaștere totală. Tot în spirit romantic eminescian, aceasta
devine un ideal de feminitate. Motivul romantic al femeii iubite este construit, în continuare, cu elemente
ale portretului fizic. Comparată cu o zână din povești – este naltă și ușoară/E subțire și gingașă – fata
amintește de personajele din basme (inspirația din folclor fiind o altă trăsătură a romantismului).

Subiectul al III-lea
Relația dintre Spân și Harap-Alb

Ion Creangă este unul dintre marii clasici ai literaturii române. Alături de M.Eminescu, Ioan
Slavici și Ion Luca Caragiale, el rămâne povestitorul nostru, al românilor, prin excelență, reunind în operele sale elemente romantice și realiste. Pasiunea sa pentru literatura populară a făcut posibilă scrierea
unor basme în care realitatea se îmbină cu miraculosul, fantasticul fiind umanizat și puternic individualizat.
În basmul popular, personajele devin purtătoarele unor valori simbolice: binele și răul în diversele lor ipostaze. Spre deosebire de textul popular, în basmul cult personajele reflectă viziunea despre
lume a autorului. De aceea, în opera sa, Ion Creangă recurge la o umanizare a fantasticului, astfel încât
personajele, nu numai că devin reprezentative pentru tipologiile umane din spațiul rural humuleștean, ci
sunt construite prin ambiguizarea trăsăturilor.
,,Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă, operă publicată în revista ,,Convorbiri literare” este
un basm cult în care relația dintre Spân și Harap-Alb devine semnificativă pentru viziunea despre lume a
autorului.
Statutul social al protagonistului este surprins încă din incipitul textului, când cititorul află că
este mezinul crailului. Pe parcurs, apare în ipostaza de slugă a Spânului, ca , în final, să dobândească
statutul de moștenitor la tronul împăratului Verde, echivalent, în plan simbolic, cu cel de inițiat. Dacă
Harap-Alb este un personaj rotund, Spânul este un personaj plat, în care statutul său social, psihologic și
moral rămâne nemodificat. El apare în postura de maestru spiritual sever, care joacă un rol decisiv în
maturizarea eroului.
Din punct de vedere psihologic, firul narativ al basmului urmărește conturarea personalității
fiului de crai, în urma probelor la care este supus de către Spân. Astfel, la început se dovedește naiv, nu
se pricepe la oameni, fiind incapabil să distingă între esență și aparență. Nu intuiește esența divină a
Sfântei Duminici, ce îi apare sub înfățișarea de ,,babă gârbovă de bătrânețe”, la fel cum nu-și dă seama
că Spânul e sub trei înfățișări. Demonstrează maturitate în înțelegerea firii umane când intuiește în cele
cinci personaje himerice adevărate ajutoare ce-i vor fi de trebuință la curtea împăratului Roș. Egoismul
reprezintă o altă slăbiciune a protagonistului. Așa se explică faptul că decide să-i ofere Sfintei Duminici
bănuțul doar în momentul în care aceasta îi formulează adevărata traiectorie inițiatică: ,,Fecior de Crai,
vedea-te-aș împărat!”. Dovedește inițiativa propriilor acte când, în drum spre împăratul Roș, salvează
nunta de furnici și le creează adăpost albinelor.
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Traseul inițiatic al protagonistului se impune a fi analizat din perspectiva moralității. Crăișorul poate

fi acuzat de imoralitate, atunci când încalcă sfatul părintesc și acceptă tovărășia Spânului. Cu toate
acestea, el trebuie absolvit de vină, având în vedere că este încă imatur. Dobândirea maturității reflectă,
însă moralitatea persoanjului. Când se întoarce, aducând pielea cu nestemate din pădurea cerbului, rezistă tentației de a se îmbogăți, fiind loial jurământului depus în fața Spânului. În schimb, antagonistul
are o existență plasată sub semnul imoralității. El recurge la viclenie, ca armă utilizată pentru a-și atinge
scopul.
Odată trecut de proba impusă de tatăl deghizat în urs, mezinul Craiului pornește la drum, rătăcindu-se prin pădure, unde se întâlnește cu Spânul care îi apare sub trei înfățișări. Pentru că este imatur
și nu se pricepe la oameni, crăișorul încalcă sfatul părintesc și acceptă tovărășia Spânului, în momentul
în care acesta îl amenință că îi va lăsa să moară. Secvența narativă a fântânii este încărcată de valențe
simbolice, amintind de taina botezului. Intrat în puț, mezinul craiului traversează o moarte simbolică în
raport cu vechea sa identitate de ființă profană. Aici, va primi o nouă identitate conferită de maestrul
său spiritual, Spânul, care îi dă numele Harap-Alb. Structura oximoronică a onomesticii, dezvăluie adevărata însemnătate a traseului pe care trebuie să-l urmeze protegonistul. Acesta trebuie să cunoască
umilința, condiția de slugă, pentru a putea dobândi, în cele din urmă, statutul nobiliar de moștenitor la
tronul împăratului Verde. Mai mult, Spânul îl deposedează de arme, pentru că nu de acestea are nevoie
fiul de crai, ci ,,să prindă la minte”. Așadar, protagonistul va trebui să-și dovedească singur calitățile
necesare pentru statutul de împărat, în urma trecerii probelor la care este supus de către Spân.
Finalul textului se constituie într-o altă secvență narativă, semnificativă pentru relația dintre
cele două personaje. Harap-Alb a reușit să treacă de toate probele la care a fost supus de Spân, întorcându-se împreună cu fata împăratului Roș la curtea împăratului Verde. Aceasta îl deconspiră pe Spân,
dezvăluindu-i adevărata identitate. Spânul îl acuză pe Harap-Alb de divulgarea secretului și îi retează
capul, provocându-i, așadar a doua moarte simbolică, de data aceasta definitivă în raport cu vechea
identitate. Fata împăratului Roș este cea care îl învie pe protagonist, gest care marchează, în plan simbolic, dobândirea statutului de inițiat. Calul, tovarășul de drum al lui Harap-Alb, îl omoară pe Spân,
semn că rolul său în procesul inițiatic a luat sfârșit.
În plus, discursul epic dezvoltă un conflict exterior, între cele două ființe antinomice: Binele și
Răul. Cu toate acestea, Creangă își construiește personajele pe principiul ambiguizării. De aceea protagonistul nu reprezintă o întruchipare desăvârșită a binelui, având un caracter profund uman cu calități și
defecte. Nici Spânul nu este o reprezentare a maleficului desăvârșit, ca în basmul popular, el jucând un
rol esențial în procesul maturizării mezinului de crai, fiind așadar, un rău necesar. Comportamentul
persoanjului principal reflactă un conflict interior, o permanentă luptă a sinelui cu sinele, între cele două ipostaze ale sale: cea de inițiat și cea de ființă inițiată.
Nu în ultimul rând, modalitățile de caracterizare a personajelor sunt cele consacrate de textul
epic: directe și indirecte. Astfel, slăbiciunea de caracter a protagonistului este evidențiată direct de către
narator, care afirmă despre el că este ,,boboc în felul său la trebi de de-aistea”, cât și de Sfânta Duminică, personaj care îi spune că ,,este mai fricos decât o muiere”. Gesturile, faptele, atitudinile sau relația
dintre Spân și Harap-Alb devin, în planul discursului narativ, adevărate mijloace interne de caracterizare.
În concluzie, relația dintre Spân și Harap-Alb rămâne reprezentativă pentru viziunea despre
lume a unui autor a cărui intenționalitate artistică a fost aceea de a reconfigura structura consacrată a
basmului popular dintr-o perspectivă realistă și simbolică.
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Modelul 3
Se punctează orice formulare/ modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
•
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I__________________________________________________________(50 de puncte)
•
•

A.(30 de puncte)
1. indicarea sensului expresiei (de exemplu: ,,îi erau înțepenite picioarele” ) – 4puncte; formularea
răspunsului în enunț - 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1punct;
6puncte
2. menționarea locului în care merge Ion - 4puncte; formularea răspunsului în enunț - 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1punct; 6 puncte
3. precizarea scopului pentru care Ion merge acolo - 2p; justificarea răspunsului cu secvența din text
corespunzătoare – 2puncte; formularea răspunsului în enunț - 1punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1punct; 6puncte
4. indicarea atitudinii lui Ion față de pământ (de exemplu: fascinație ) - 4 puncte: explicare nuanțată4puncte; încercare de explicare – 2puncte; formularea răspunsului în enunț - 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1punct; 6puncte
5. prezentarea trăsăturii de caracter a lui Ion :
- numirea trăsăturii – 1punct; prezentare adecvată și nuanțată – 3puncte; abordare schematică, ezitantă – 2puncte; încercare de prezentare – 1punct; 4puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1p; 2puncte

B. (20 de puncte)
•
formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție
1 punct
- câte două puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2x2=4 puncte
- câte două puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate: dezvoltarea clară, nuanțată – 2puncte; încercare de dezvoltare, schematism –
1punct.
2x2=4 puncte
•
raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument - 3p.; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1p.
3puncte + 1punct=4 puncte
•
formularea unei concluzii pertinente 1punct
•
utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2p.; utilizare parțial
adecvată – 1p. 2puncte
•
respectarea normelor limbii literare (0-1greșeli lexicale sau morfo-sintactice – 2p.; 2 greșeli – 1p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
•
respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 1p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct
•
așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150
de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.
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SUBIECTUL AL II-LEA______________________________________________(30de puncte)
Prezentarea semnificațiilor textului prin evidențierea a două trăsături ale romantismului:
- prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte; prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3p.; simpla precizare a notațiilor autorului sau tendința de generalizare – 1p.
- utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1punct (0-1 greșeli
ortografice – 1p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); punctuația – 1punct (0-1 greșeli de punctuație – 1p.; 2
sau mai multe greșeli – 0p.)
4puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL AL III-LEA__________________________________________________(30 depuncte)
Conținut – 18 puncte
•
prezentarea statutului social, moral, psihologic (etc. )al fiecăruia dintre cele două personaje:prezentare clară, nuanțată – 3 puncte; schematism în prezentarea statutului personajului – 1
punct; 2 x 3 puncte = 6 puncte
•
evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin referire la două episoade/secvențe
relevante: prezentarea evoluției relației dintre personaje – 2 puncte; ilustrarea evoluției relației dintre personaje, prin oricare două episoade/secvențe relevante – 2 x 2 puncte = 4 puncte 6 puncte
•
câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaj. 2x 3 puncte = 6 puncte
•
analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru evoluția relației dintre personaje – 3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12puncte
- existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere
1punct
- logica înlănțuirii ideilor
1punct
- abilități de analiză și argumentare
3puncte
•
relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relavante – 3puncte
•
relație parțial adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți
de valoare parțial relavante – 2puncte
•
schematism – 1punct
- utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2p., vocabular restrâns, monoton – 1p.)
2puncte
- ortografia (0-1 erori – 2p.; 2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)
2puncte
- punctuația (0-1 erori – 2p.; 2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0p.)
2puncte
•
așezarea în pagină, lizibilitatea
1punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus,
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CONCEPTE

1. autodeterminare
- principiu conform
căruia un popor are
dreptul să-şi decidă
propriul statut politic.
2. autonomielibertatea internă a
unui stat.
3. cenzura - controlul exercitat de
autorităţi asupra
libertăţii de exprimare, care este
foarte mult
îngrădită.

Istorie
S U B I E C T

P R O F .

B A C A L A U R E A T

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

N I C U Ţ A

S P Ă T Ă R E A N U

Modelul 1.

A. „Dar vlahul [voievodul Vlad Ţepeş, în 1462] i-a mutat pe toţi supuşii lui în locuri strâmte de
munte şi în locuri acoperite de păduri; şi câmpurile le-a lăsat pustii şi vitele de tot felul le-a mânat
mai înăuntrul hotarelor. (...) Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea], trecând Danubiul [Dunărea], a
străbătut [Ţara Românească] mai bine de şapte zile şi n-a găsit nimic, nici om, nici cel mai neînsemnat animal şi nici ceva de mâncare sau de băut.”
(M. Ducas, Istoria turco-bizantină)

4. convenţie- înţeleB. „Sinan paşa, isprăvind podul [peste Dunăre] atinge malul Ţării Româneşti, îl ocupă (...) şi în
gere, acord, aranjament între două sau locul ce se cheamă Călugăreni (...) îşi aşează corturile. (...) În următoarea zi, de 13 august [1595,
Mihai Viteazul] iese la luptă cu oaste puţină. (...) Turcii resping pe creştini, aceştia se retrag (...) şi
mai multe părţi.
pierd 11 tunuri. Era nevoie neapărat, în clipa aceea, de o acţiune eroică, de o ispravă măreaţă, care
5. criză economică să cutremure inimile păgânilor şi să le înalţe pe ale creştinilor. Atunci [Mihai Viteazul], (...) a smuls
(recesiune) - înce- o secure sau o suliţă ostăşească şi, pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor, străpunge
tinire sau perturba- pe un stegar al armatei, taie cu sabia o altă căpetenie şi, luptând ca un erou, se întoarce nevătămat.”
(Balthazar Walter, Scurtă şi adevărată descriere a faptelor săvârşite de Mihai)
re a activităţii economice cu multiPornind de la aceste texte, răspundeți următoarelor cerințe:
ple
consecinţe
1.
Precizați secolul la care se referă sursa A. 2puncte
2.
Numiți voievodul la care se referă sursa B. 2puncte
3.
Precizați spațiul istoric menționat atât în sursa A cât și în sursa B. 6puncte
4.
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține tactica defensivă
aplicată de români. 3puncte
5.
Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând
rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7puncte
6.
Prezentați două acțiuni militare, din Evul Mediu și/sau de la începutul modernității,
întreprinse de români. 6puncte
7.
Menționați un reprezentant al domniei în secolele al XVII-lea—al XVIII-lea. 4puncte
6. independenţă situaţie în care un
stat nu este supus
nici unei autorităţi
străine, libertate,
neatârnare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
7. naţionalizaretrecerea unor bunuri
din proprietate particulară în proprietate
de stat.

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
Dragi compatrioţi,
Marea mişcare care determină popoarele vechiului continent să se unească pentru a forma o Europă
unită are pentru noi, ceilalţi români, o importanţă deosebită. Situată într-unul din punctele cele mai
expuse ale continentului, România a beneficiat de mai multe ori de sprijinul şi protecţia ideii europe8. naţiune- ansamblu ne. În timpurile străvechi ale istoriei noastre, poporul român rezista deja la frontierele sale din est,
de indivizi care com- luptând pentru apărarea ideii creştine care îl lega de Europa. Mai târziu, în secolul trecut, sub egida
pun aceeaşi comuni- Europei şi a unei ordini de drept europene, Ţările Române unite, eliberate de dubla con-strângere a
suzeranităţii turceşti şi a protectoratului rusesc, s-au trezit la o viaţă nouă. În sfârşit, în zilele noastre,
tate umană.
împărţirea arbitrară efectuată la Conferinţa de la Yalta (1945) în detrimentul Europei a însemnat
pentru România pierderea libertăţilor şi a independenţei sale”.
(Grigore Gafencu, Apel în favoarea constituirii Grupului Român pentru Europa Unită)
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9. republică - formă de
guvernământ în care organele puterii supreme sunt
alese pe timp determinat.
10. revoluţie- transformare
structurală a unei societăţi.

N I C U Ţ A

S P Ă T Ă R E A N U

Subiectul al II-lea - continuare
Pornind de la textul dat, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Numiţi pe baza sursei secolul corespunzător.
2puncte
2. Menţionaţi, pe baza textului,evenimentul petrecut în 1945.
2puncte
3. Precizaţi pe baza textului un spaţiu istoric şi personalitatea politică. 6puncte
4. Precizaţi, pe baza textului, două informaţii referitoare la procesul istoric reprezentativ pentru
politica externă a Ţărilor Române. 6puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei un punct de vedere cu privire la situaţia Romaniei la nivel european, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.
10puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în România au existat
legi fundamentale în secolele al XIX-lea – al XX-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt
istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
4puncte

11. suveranitate- dreptul
unui popor de a-şi hotărî
singur soarta.
12. suzeranitate - dreptul
unui stat asupra altui stat
care are guvern propriu,
dar nu are autonomie
completă.
13. totalitarism- regim sau
concepţie politică bazată pe
un regim dictatorial.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Prezentaţi în aproximativ două pagini, o sinteză despre democraţie şi totalitarism în
Europa secolulului al XX –lea , având în vedere:
- menţionarea a două ideologii politice
- prezentarea unor deosebiri între cele două ideologii politice
- prezentarea unor practici politice democratice din Romania în prima jumătate a secolului al
XX-lea
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluţia partidelor extremiste româneşti în
perioada interbelică şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.
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Model 2
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citiţi cu atenţie sursele de mai jos:
A. „Pentru aprecierea nivelului de dezvoltare a societății românești dintre Carpați și Dunăre [...]
o deosebită importanță o prezintă Diploma prin care regele Ungariei Bela al IV-lea dăruia în 1247
Cavalerilor Ioaniți Țara Severinului. [...] Din Diplomă [...] reiese că principalele ramuri ale economiei erau: agricultura, creșterea vitelor și pescuitul. Pentru agricultură și stadiul ei de dezvoltare un
indiciu îl constituie mențiunea în diplomă a semănăturilor și morilor. Numărul acestora va fi fost
destul de mare și, prin urmare, agricultura destul de dezvoltată ca să merite o mențiune specială în
diplomă. Datorită condițiilor naturale optime, creșterea vitelor și oilor ocupa un loc important în economia vremii [...].
Se menționează existența de cnezate și voievodate românești, care, deși dependente de regatul
maghiar, se bucurau de o oarecare autonomie în cadrul ierarhiei lui administrative. [...] Din Diplomă
rezultă că formațiunile politice de la sud de Carpați existau cu mult înainte de 1247. Cât privește
voievodatul lui Litovoi în Țara Severinului și al lui Seneslau, în «Cumania» (Muntenia), se preciza
că ei vor stăpâni în acele locuri, așa cum au stăpânit și mai înainte. [...] Diploma din 1247 reflectă un
stadiu avansat de organizare a formațiunilor statale românești. [...] Pe lângă mențiunea unor episcopate și arhiepiscopate [...], găsim date despre existența unor cete militare, care constituiau aparatul
războinic al cnezilor români.” (Șt. Ștefănescu, Istoria medie a României)
B. „Ioaniții primeau de la regele Ungariei «întreaga Țară a Severinului, împreună cu cnezatele lui
Ioan și Farcaș până la râul Olt cu excepția țării cnezatului voievodului Litovoi». Numită și țara
Lytua, această ultimă formațiune politică rămânea, pe mai departe, pe seama românilor «așa cum au
stăpânit-o aceștia și până acum» [...]. Principalele condiții ale contractului încheiat între cavaleri și
rege erau stabilite în felul următor: suveranul urma să primească jumătate din foloasele, veniturile și
slujbele din Țara Severinului și din cele două cnezate menționate, ale lui Ioan și Farcaș, cealaltă
jumătate urmând să revină cavalerilor ioaniți [...]. Voievodului din «țara Lytua» îi erau impuse obligații militare în folosul cavalerilor; reciproc, aceștia din urmă se îndatorau, pe cât le va fi stat în
putință, să îi ajute pe români. [...] În condiții similare celor stabilite pentru «Țara Severinului» și
«țara Lytua» cavalerilor ioaniți le era concedată «toată Cumania, de la râul Olt și munții Transilvaniei..., în afară de țara lui Seneslau, voievodul românilor, pe care am lăsat-o acelora, așa cum au
stăpânit-o și până acum.»”
(I. A. Pop, I. Bolovan, Istoria României)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi, din sursa B, un spațiu istoric primit de cavalerii ioaniți.
2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa A.
2 puncte
3. Menţionaţi doi conducători ai formațiunilor locale din spațiul românesc la care se referă atât sursa
A, cât și sursa B.
6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii au îndatoriri militare față de ioaniți.
3puncte
5. Scrieţi, din sursa A, două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia
dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).
7 puncte
6. Prezentaţi două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc extracarpatic, în secolul al XIV-lea.
6 puncte

7. Menţionaţi o caracteristică a unei instituții centrale din spațiul românesc în secolul al XVIII-lea.
21.
4 puncte
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„Succesorul lui Bogdan, fiul său Lațcu (1369 - 1377), a intrat în legătură directă cu papalitatea care îi
recunoaște titlul de duce al Moldovei [...]. Mai mult decât atât, Lațcu a obținut din partea papei Urban V un scaun episcopal, cu sediul în reședința sa, orașul Siret desprins din dioceza Haliciului și
așezat în dependență directă de papalitate. [...]
Cu domnia lui Petru I (cca. 1377 - cca. 1392), Moldova face pași hotărâți în direcția afirmării internaționale și a organizării statale. Îndepărtându-se de Ungaria [...], Petru se apropie de Polonia,
aderând la noua și puternica grupare de forțe constituită în răsăritul Europei odată cu crearea uniunii
polono-lituaniene. În 1387, el depune omagiul regelui Vladislav Jagiello, inaugurând astfel principala direcție de politică externă a Moldovei timp de un secol. În cadrul noii legături externe pe care a
stabilit-o cu regele Poloniei, domnul Moldovei i-a acordat și un împrumut de 3000 ruble, garantat de
acesta prin concedarea temporară a orașului Halici și a ținutului înconjurător, act care s-a aflat la
originea unui îndelungat conflict teritorial între cele două țări. Eliberat de presiunea ungară în timpul
crizei de succesiune și a luptei pentru putere prin care a trecut Regatul Ungar după moartea regelui
Ludovic, Petru I creează o mitropolie ortodoxă cu sediul la Suceava, unde se mută dealminteri și
reședința domnească. Deși conflictul dintre domn și Patriarhia din Constantinopol în problema dreptului de a-l numi pe titularul noului scaun
mitropolitan a amânat ani în șir instalarea unui mitropolit canonic, Moldova și-a asigurat sursa proprie de legitimare a puterii, etapă însemnată a consolidării independenței țării.”
(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi statul medieval românesc, precizat în sursa dată. 2puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată .
2puncte
3. Menţionaţi, din sursa dată, doi conducători politici. 6puncte
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile conducătorilor români în plan
religios. 6 puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile statului român cu Polonia,
susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia domnitorii statelor medievale
româneşti s-au implicat în relaţiile internaţionale pe parcursul secolelor al XVII-lea –al XVIII-lea.
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre implicarea României în relaţiile internaţionale (secolele al XIX-lea – al XX-lea), având în vedere:
- menţionarea unei acţiuni desfăşurate de România în relaţiile internaţionale din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea;
- menţionarea unei cauze a aderării României la una dintre marile alianţe la începutul secolului
al XX-lea si prezentarea unei consecinţe a acestei aderări pentru statul român;
- menţionarea a două acţiuni ale regimului stalinist din România desfăşurate în relaţiile internaţionale şi precizarea unei asemănări între acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la atitudinea regimului naţional-comunist din
România faţă de „Războiul rece” şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei
cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a
faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.
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Modelul 1.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.Un spaţiu istoric primit de cavalerii ioaniţi, din sursa B, este Ţara Severinului.
2. Secolul la care se referă sursa A este al XIII-lea.
3. Doi conducatori ai formaţiunilor locale din spaţiul românesc la care se referă atât sursa A , cât şi
sursa B sunt Litovoi şi Seneslau.
4.Litera corespunzatoare sursei care susţine că românii au îndatoriri militare faţă de ioaniţi este B.
5. Din sursa A :
cauza : “ Datorită condiţiilor naturale optime”
efect: „creşterea vitelor şi oilor ocupă un loc important în economia vremii...”
6. În spaţiul românesc extracarpatic, în secolul al XIV-lea are loc un prim fapt istoric acela al întemeierii Ţarii Româneşti la sud de Carpaţi realizat în 3 etape : iniţial voievodul Litovoi a luptat împotriva
regelui maghiar(XIII), dar este ucis în luptă, iar fratele său este luat prizonier şi ulterior răscumpărat
acesta recunoscând suzeranitatea maghiară ;legenda descălecatului (întemeiere de ţară) lui Negru
Vodă din Ţara Făgăraşului, care a trecut munţii şi s-a instalat la Câmpulung. O altă etapă este pe la
1300, Basarab I a unit formaţiunile politice de la sud de Carpati, intrând astfel în conflict cu regele
Ungariei Carol Robert de Anjou. Acesta a organizat o expediţie la sud de Carpati in 1330, însă, la
Posada Basarab obţine o victorie stralucită, însemnând obţinerea independenţei Tarii Româneşti faţă
de Ungaria, astfel consolidarea statului s-a realizat în timpul urmaşilor din dinastia Basarabilor:curtea domnească a fost stabilită la Curtea de Argeş, unde se află şi Mitropolia Ţării Româneşti.
Un alt fapt istoric este acela al întemeierii Moldovei ce a cunoscut trei etape: 1352-1353—
Tradiţia istorică vorbeşte de un prim descălecat sub conducerea voievodului din Ţara
Maramureşului, Dragoş. Acesta plecase din porunca regelui maghiar Ludovic cel Mare cu oaste
împotriva tătarilor, dar a ramas în Moldova întemeind o marcă(forma de organizare pt. apărare situată la frontiera unui regat ). Dragoş stabileste capitala la Baia, iar micul stat moldoveam se află sub
suzeranitate maghiară. În 1359, alt voievod maramureşan, Bogdan, ce stăpânea 22 de sate,se opune
tendinţelor regelui maghiar de organizare a Maramuresului în comitat. În 1359, Bogdan trece în Moldova unde înlătură urmaşii lui Dragoş şi proclamă independenţa Moldovei faţă de Ungaria. Astfel,
consolidarea statului medieval Moldova, o realizează urmasii lui Bogdan: din dinastia Muşatinilor,
care întemeiază Mitropolia Moldovei (Rădăuţi), apoi Roman I care incorporează Moldovei şi teritoriile din sudul ei.

7. O instituţie centrală din spaţiul românesc în secolul al XVIII-lea este Domnia. O caracteristică a
domniei din secolul al XVIII-lea este dată de regimul fanariot impus în Ţara Românescă şi Moldova,
în urma căruia, domnitorii erau numiţi din cadrul boierilor greci ce proveneau din cartierul Fanar al
Constantinopolului, astfel domnitorii de pe pământul românesc nu mai erau acceptaţi de sultan, reducându-se autonomia.
23.

Îndrumări pentru
analiza unor surse
istorice (texte)
Subiectele I şi II cuprind cerinţe cu
privire la:
1. Stabilirea timpului în care au loc
evenimentele: de
obicei se cere secolul.
Rezolvarea: se caută
în text informaţia. De
obicei se menţionează
anul sau anii evenimentelor, care se
transformă, de către
dumneavoastră,
apoi în secol, ori
(mai rar), este specificat direct secolul şi se
transcrie acesta.
2. Stabilirea
spaţiului în care se
produc evenimentele:
regiunea, ţara, continentul sau partea unui
continent. Rezolvarea: se transcrie
din text spaţiul cerut.
3. Stabilirea subiectului istoric despre
care este vorba în text
sau a unei caracteristici a acestuia.
Rezolvarea: de obicei
se transcrie din text
răspunsul exact la
întrebarea cerută.
Atenţie!!! La exerciţiile în care se cere:
a) precizarea unei
informaţii
menţionate atât în
sursa A cât şi în sursa B, trebuie să avem
un singur răspuns ce
redă informaţia comună din cele două
surse.
b) precizarea câte
unei informaţii
menţionate în sursa
A, respectiv în sursa
B trebuie să avem
două răspunsuri, câte
unul pentru fiecare
sursă.
4. Menţionarea unui
punct de vedere cu
privire la o prob-
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Statul medieval românesc, precizat în sursa dată este Moldova.

2. Secolul la care se referă sursa dată este al XIV-lea.
3. Doi conducători politici sunt Laţcu şi Petru I.
4. Două informaţii referitoare la acțiunile conducătorilor români în plan religios sunt:
“Succesorul lui Bogdan, fiul său Lațcu (1369 - 1377), a intrat în legătură directă cu papalitatea ”
“Mai mult decât atât, Lațcu a obținut din partea papei Urban V un scaun episcopal, cu
sediul în reședința sa”
5. Un punct de vedere referitor la relațiile statului român cu Polonia, ce reiese din sursă, este
acela că domnitorul Moldovei, Petru a renuţat la alianţa cu Ungaria, orientându-se spre o putere
puternică din estul Europei şi anume Polonia, acceptând suzeranitatea regelui Jagiello spre
sfârşitul secolului al XIV-lea.
Informaţiile sunt: “Îndepărtându-se de Ungaria [...], Petru se apropie de Polonia, aderând la
noua și puternica grupare de forțe constituită în răsăritul Europei ”, “În 1387, el depune omagiul
regelui Vladislav Jagiello ”.
6. În secolele al XVII-lea – al XVIII-lea, Moldova şi Ţara Românească erau sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Ca urmare a afirmării Rusiei, teritoriul românesc a intrat în zona de influenţă a patru mari puteri: Imperiul Habsburgic, Polonia, Imperiul Otoman şi Rusia.
Deoarece nu aveau resursele necesare unor acţiuni ofensive, prin diplomaţie se căuta ajutorul statelor creştine în lupta antiotomană, fiind încheiate tratate de alianţă, prin traditie cu Ungaria de catre Ţara Românească, şi Moldova cu Polonia.
Astfel domnitorul Constantin Brâncoveanu a încercat să menţină autonomia Ţării
Româneşti prin alianţe semnate cu Imperiul Habsburgic, iar în Moldova, Dimitrie Cantemir
(1710-1711) încheie o alianţă antiotomană cu ţarul Petru I semnată la Lutk şi participă la războiul ruso-turc care se încheie cu victoria armatei otomane de la Stănileşti şi cu exilul domnului
moldovean în Rusia.
În concluzie putem afirma că domnitorii s-au implicat în relaţiile internaţionale la sfârşitul
Evului Mediu.
24.

4. Menţionarea
unui punct de
vedere cu privire
la o problemă şi
susţinerea sa cu o
explicaţie din
text. Rezolvarea: se
menţionează ideea
cerută folosind
propriile dumneavoastră cuvinte şi
apoi se transcrie
din text, folosind
ghilimelele, paragraful pe care lam folosit pentru a
extrage acea idee.
5. Selectarea,
dintr-una sau
două surse, a
două informaţii
aflate în relaţie
cauză-efect.
Rezolvarea: se
citeşte cu atenţie
textul sursei sau
surselor şi se transcrie din text o
informaţie cauză şi
o informaţie efect.
Ca să fim siguri că
informaţiile alese
sunt corecte facem
următorul test de
control: punem
informaţiile într-o
construcţie de
genul: Din cauză
că (pentru că, deoarece) informaţia
a, atunci informaţia b. Dacă
rezultă un text
valabil din punct de
vedere logic şi istoric, atunci am
oferit răspunsul
corect. De exemplu: Din cauză că
Ştefan cel Mare a
refuzat plata tributului faţă de turci
atunci el a fost
atacat de o armată
otomană condusă
de Suleiman paşa.
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea România s-a afirmat în relaţiile internaţionale printr-o
intensă activitate diplomatică în sensul obţinerii şi, mai apoi, a consolidării independenţei de stat,
devenind o putere regională la începutul secolului al XX-lea. Încă dinaintea obţinerii independenţei,
România a dus o politică externă proprie, a înfiinţat Ministerul Afacerilor Străine în 1862, stabilind,
prin urmare, legături diplomatice cu alte state.
Pe fondul redeschiderii problemei orientale, se remarcă participarea României la războiul rusoturc din 1877-1878 sau războiul de independenţă. România a încheiat o convenţie politico-militară
cu Rusia pentru trecerea trupelor ţariste prin România, fiindu-i garantată, în schimb integritatea teritorială. Deşi Rusia nu a dorit iniţial participarea României la război, în cele din urmă a fost nevoită
să solicite intervenţia armatei române. Prin urmare ţara noastră a intrat în război cu scopul obţinerii
independenţei faţă de Poartă, care fusese deja proclamată la 9-10 mai 1877 în Parlament. Înfrângerea Porţii a determinat recunoaşterea independenţei (condiţionată) în cadrul Congresului de la
Berlin (1878) şi s-a realizat schimbul teritorial cu Rusia, România primind Dobrogea în schimbul
celor trei judeţe din sudul Basarabiei. Înrăutăţirea relaţiilor cu Rusia, deoarece aceasta a încălcat
convenţia cu ţara noastră a determinat aderarea la Puterile Centrale sau Tripla Alianţă în 1883,
alături de Germania, Austro- Ungaria şi Italia. Deoarece a obţinut recunoaşterea independenţei de
stat la Congresul de la Berlin din 1878, România a devenit un stat suveran, aşadar a încheiat tratate
de pe poziţie de egalitate cu celelalte state şi a deschis reprezentanţe diplomatice în alte ţări.
La începutul secolului al XX- lea, pe fondul declanşării Primului Război Mondial, România a
aderat la Antanta sau Tripla Înţelegere în 1916, alături de Franţa, Anglia, Rusia (cauza) datorită
dorinţei de eliberare a Transilvaniei şi Bucovinei de sub dominaţia austro-ungară şi de formare a
statului naţional unitar român. Aderarea României la Antanta s-a realizat prin convenţia politică şi
militară, semnată în august 1916. Prin urmare, România declară război Austro-Ungariei şi la 14 august 1916, armata română trece Carpaţii în Trasilvania . Pentru că din sudul ţării au intrat trupele
germano-bulgare, conduse de generalul von Mackensen, a neîndeplinirii obligaţiilor militare din
partea Antantei, armata română a fost nevoită să se retragă în Moldova, reuşind în vara anului 1917
să oprească ofensiva la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Datorită participării la războiul de reîntregire
naţională, a victoriei Antantei, dezmembrării Austro-Ungariei, desfiinţării Imperiului Ţarist şi a
proclamării principiului autotederminării popoarelor, a fost posibilă realizarea statului naţional unitar român (Marea Unire) în 1918. Unirea provinciilor istorice cu România a fost recunoscută în cadrul Sistemului de la Versailles din 1919-1920. Scopul participării României la relaţiile internaţionale interbelice a fost menţinerea integrităţii teritoriale, prevenirea revizionismului.

În perioada interbelică România s-a afirmat în relaţiile internaţionale prin aderarea la Societatea Naţiunilor şi la alianţele regionale Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. Din păcate
acestea nu au putut preveni izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial şi prin urmare s-au
destrămat. Datorită faptului că România a participat la frontul antisovietic între 1941-1944 şi a fost
considerată un stat înfrânt în război, în urma conferinţelor interaliate şi a acordului de procentaj de
la Moscova a intrat în sfera de influenţă sovietică, fiind inclusă în blocul statelor comuniste. Comunismul din România cunoaşte două perioade: stalinismul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi
naţional-comunismul lui Nicolae Ceauşescu. România semnează Tratatul de prietenie şi asistenţă
mutuală cu U.R.S.S. (1948) şi semnează tratate asemănătoare cu Ungaria, Cehoslovacia, Polonia,
Bulgaria, Iugoslavia, aderă la Tratatul de la Varşovia, denunţă tratatul cu Iugoslavia datorită atitudinii lui Tito faţă de U.R.S.S. şi condamnă revoluţia din Ungaria din 1956. România a aderat la
C.A.E.R. Asemănare poate fi : România a fost subordonată total faţă de U.R.S.S. în perioada 19481960, prin urmare denunţă tratatul cu Iugoslavia datorită excluderii acesteia din Comintern cauzată
de atitudinea lui Iosif Tito şi sprijină intervenţia militară a statelor membre ale Pactului de la Varşovia în timpul revoluţiei din Ungaria din 1956, condusă de Imre Nagy.
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Din punctul meu de vedere atitudinea regimului naţional-comunist faţă de Războiul Rece a
fost una de detaşare, neutralitate, mediere deoarece după retragerea trupelor sovietice din România
în 1958, România s-a distanţat de politica Moscovei şi a reluat legăturile cu Occidentul. Prin urmare
a refuzat să facă parte din structurile militare ale Tratatului de la Varşovia, a refuzat să participe la
„primăvara de la Praga” din 1968, a avut o doctrină diferită de cea a Tratatului, anume doctrina războiului întregului popor. România a reluat legăturile cu Occidentul, prin urmare a activat în cadrul
O.N.U., au avut loc vizite oficiale din partea preşedinţilor S.U.A., Franţa, a recunoscut Republica
Federală Germană.
România a dus în perioada secolelor XIX-XX o politică menită să îi consolideze poziţia în
regiune, să îi asigure integritatea teritorială şi independenţa. Desigur, această politică a fost determinată şi de jocul marilor puteri, joc care a plasat-o în sfera blocului comunist în perioada postbelică.
Revenirea la democraţie după anul 1989 a condus România pe drumul aderării la Uniunea Europeană şi N.A.T.O.
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Modelul 2

•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea unui spaţiu istoric precizat în sursa B.
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror doi conducători ai formațiunilor locale din spațiul
românesc precizaţi atât în sursa A, cât şi în sursa B (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine că
românii au îndatoriri militare faţă de ioaniţi
5. 7 puncte pentru scrierea, din sursa A, a oricăror două informaţii care se află într-o relaţie cauzăefect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc extracarpatic, în secolul al XIV-lea.
(1px2=2p)
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre faptele menţionate
(2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a unei instituții centrale din spațiul românesc în
secolul al XVIII-lea.

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru statul medieval românesc, precizat în sursa dată.
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată .
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror doi conducători politici la care se referă sursa dată
(3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a două informaţii referitoare la acțiunile conducătorilor români în plan religios.
(3px2=6p)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relaţiile
statului român cu Polonia.
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de vedere formulat
(3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca
urmare etc.)
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
- câte 4 puncte pentru menţionarea unei acţiuni desfăşurate de România în relaţiile internaţionale
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a aderării României la una dintre marile alianţe la începutul secolului al -XX- lea
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a aderării României la una dintre marile alianţe
- 6 puncte pentru prezentarea oricărei consecinţe a aderării României la una dintre marile alianţe
- 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni ale regimului stalinist din România desfăsurate în relaţiile internaţionale
2 puncte pentru asemănarea a două acţiuni ale regimului stalinist din România desfăsurate în
relaţiile internaţionale
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la atitudinea regimului naţionalcomunist din România faţă de „Războiul rece”
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric –prezentarea
oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru
că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie)
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu.

28.

Istorie
R E Z O L V A R E

P R O F .

N I C U ț A

S P Ă T Ă R E A N U

Modelul 3
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „Deja aducerea [...] unui principe străin, în fruntea țării, ca și adoptarea Constituției de la1866
fără asentimentul Porții și fără menționarea suzeranității otomane erau dovezi de independență. Lor
li se adăugau adoptarea unui sistem monetar în 1867 și folosirea unei monede naționale (leul), [...]
memoriul din 1870 adresat Puterilor Garante prin care se cerea pentru România statutul Belgiei [...],
Convenția comercială cu Austro-Ungaria din 1875 [...]. Suzeranitatea față de Poartă nu mai îmbrăca
decât un aspect juridic formal. [...] Situația nu putea dura. Momentul favorabil pentru rezolvarea ei
a apărut odată cu redeschiderea problemei orientale [...]. La 4/16 aprilie 1877, Kogălniceanu
semnează o Convenție cu Rusia, prin care armatele acesteia sunt lăsate să treacă pe teritoriul
României [...], în condițiile respectării integrității țării. Pentru România, alegerea acestei soluții n-a
fost fără riscuri, pentru că se renunța astfel la garanția celor șapte Mari Puteri europene [...].
Rămânea doar garanția Rusiei. [...] În fapt, Rusia nu ține seama de Convenția semnată [...]. Trupele
rusești trec Prutul înainte de aprobarea de către Parlament a Convenției și adresează o proclamație
directă «locuitorilor României», fără nicio mențiune a suveranului, a guvernului, a Convenției abia
semnate.”
(I. Bulei, O istorie a românilor)
B. „O primă problemă de rezolvat era securitatea noului stat independent. Acum, când garanţia colectivă a celor şapte puteri dispăruse, România trebuia să caute o umbrelă protectoare, deoarece
mijloacele ei militare nu-i puteau, singure, asigura nici suveranitatea, nici integritatea. Rusia se
dovedise - şi ca aliat - un vecin primejdios. [...] Germania apărea ca marea putere în măsură să constituie un scut pentru România în faţa expansionismului rus. Apariţia în 1871 a Imperiului German,
sub egida Prusiei, rupsese echilibrul de putere în Europa. Prusia [...] înfăptuise unitatea Germaniei
«prin foc şi sabie», dar Bismarck trăia cu coşmarul coaliţiilor care ar fi încercuit şi nimicit opera sa.
Rusia trebuia, din această perspectivă, câştigată sau neutralizată. Exista, aşadar, o coincidenţă
parţială de interese între România şi [...] [Germania]. Întrucât din 1879, Bismarck făcuse din alianţa
cu Austro-Ungaria piatra unghiulară a politicii sale, el a avertizat Bucureştii că alianţa cu Germania
o reclamă automat pe cea cu dubla monarhie. Alianţa României cu Puterile Centrale (18/30 octombrie 1883) apărea ca o alianţă «împotriva firii»: Austro-Ungaria stăpânea teritorii locuite de
români (Transilvania, Banatul, Bucovina) [...]. Între securitatea naţională şi solidaritatea naţională, s
-a acordat prioritate celei dintâi.”
(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi alianţa la care aderă România în 1883, precizată în sursa B.
2 puncte
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la domeniul economic.
2 puncte
3. Menţionaţi cele două Mari Puteri la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.
6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că obiectivul României este
obținerea independenței.
3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).
7 puncte
6. Prezentaţi două acţiuni întreprinse în plan intern pentru consolidarea statului român modern, anterioare evenimentelor la care se referă sursa A.
6 puncte
7. Menţionaţi o caracteristică a proiectelor politice referitoare la statul român modern, elaborate în
prima jumătate a secolului al XIX-lea.
4 puncte
29.
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos:
„La 10 februarie 1938, guvernul lui Octavian Goga [...] este înlocuit. Noul guvern, prezidat de patriarhul Miron Cristea, nu mai era expresia vreunei majorități parlamentare sau a unei formațiuni
politice. Era expresia voinței regale. Nici noua Constituție, din 20 februarie 1938 [...] nu mai era
expresia unui acord colectiv de voință a diverșilor factori constituționali. Și ea exprima tot voința
suveranului. Prin introducerea principiului supremației monarhului, puterea legislativă era exercitată
de rege prin intermediul Parlamentului bicameral, limitat exclusiv la legiferare și având un caracter
corporativ. Puterea executivă este exercitată tot de rege, prin guvern, numit și revocat de rege, fără
răspundere politică față de Parlament. Libertățile și drepturile democratice sunt reduse considerabil.
[...] Regimul parlamentar este înlocuit cu unul autoritar. Noua Constituție punea capăt separării puterilor în stat, introducea pedeapsa cu moartea, delictul public. [...] Regimul autoritar, instituit de
Carol al II-lea, în 1938, nu se sprijină pe un program, ci pe o camarilă [...]. Această camarilă [...] nu
va întârzia să pună regimul într-o stare de criză. Carol al II-lea guvernează sprijinindu-se pe armată
și poliție. [...] Războiul mondial, cel de-al doilea, se apropie și România, atât de bogată în alianțe,
începe să le piardă treptat pe toate. [...] În martie 1939, România semnează un tratat comercial cu
Germania prin care statul german devenea primul furnizor al României și cel dintâi client al mărfurilor acesteia. Economia țării (în special petrolul) ajunge treptat subordonată intereselor germane.
Anglia și Franța reacționează, încheie grabnic acorduri comerciale cu România (limitate ca valoare)
și garantează independența României (23 aprilie 1939), nu și integritatea teritorială [...].‟
(I. Bulei, O istorie a românilor)
Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți un stat care a garantat independența României precizat în sursa dată. 2puncte
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.
2puncte
3. Menționați regele României și conflictul politico-militar la care se referă sursa dată. 6puncte
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la tratatul dintre România și Germania.
6 puncte
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la Constituție, susținându-l cu două
informații selectate din sursă.
10puncte
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România postbelică se
utilizează practici politice democratice. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre politica promovată de spaţiul românesc în
relațiile internaționale din Evul Mediu și de la începuturile modernității, având în vedere:
- menționarea a două cauze ale participării reprezentanților spațiului românesc la conflictele militare
din secolul al XIV-lea;
- precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc și menţionarea a două acțiuni militare la
care participă reprezentantul acesteia în secolul al XV-lea;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la diplomația promovată de spațiul românesc în relațiile internaționale din secolul al XV-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea spațiului românesc în relațiile internaționale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității şi susţinerea acestuia printr-un
argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.
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Rezolvare
SUBIECTUL I
1. Alianţa la care aderă România în 1883, precizată în sursa B, este Puerile Centrale.
2. Din sursa A, o informație referitoare la domeniul economic este:
Lor li se adăugau adoptarea unui sistem monetar în 1867 și folosirea unei monede naționale
(leul)
3. Cele două Mari Puteri la care se referă atât sursa A, cât și sursa B sunt Rusia si Austro-Ungaria.
4. Litera corespunzătoare sursei care susţine că obiectivul României este obținerea independenței
este A.
5. O relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B:
Cauza: deoarece mijloacele ei militare nu-i puteau, singure, asigura nici suveranitatea, nici integritatea
Efect: România trebuia să caute o umbrelă protectoare
6. Două acţiuni întreprinse în plan intern pentru consolidarea statului român modern, anterioare
evenimentelor la care se referă sursa A sunt:
Între 1862-1864, Cuza a aplicat marile reforme ce au dus la modernizarea statului, sprijinit de
Mihail Kogalniceanu numit prim-ministru: legea secularizării averilor mănăstireşti, prin care averile trec în proprietatea statului, legea electorală prin care creştea numărul de alegători, se păstra votul cenzitar, legea instrucţiunii, învăţământul primar devine gratuit şi obligatoriu, se înfiinţează Universităţile-Iaşi şi Bucureşti, codul civil — moderniza sistemul juridic, prin introducerea căsătoriei şi
a divorţului, legea organizării armatei-mobilizarea românilor între 20-50 de ani
La 2 mai 1864, Cuza printr-o lovitură de stat, dizolva Adunarea legislativă (dominată de conservatori), iar Kogălniceanu prezenta o Constituţie şi o nouă lege electorală, care vor fi supuse
plebiscitului(consultarea populaţiei prin da sau nu). Noua constituţie - Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris - prevedea: mărirea atribuţiilor domnului, introducerea instituţiilor noi, iar Parlamentul devenea bicameral, se menţinea votul cenzitar, censul era mai scăzut, fapt ce ducea la
creşterea nr. de alegători.
7. O caracteristică a proiectelor politice referitoare la statul român modern, elaborate în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, este aceea că au contribuit la modernizarea statului roman modern,
aşa cum este regăsit în programul revoluţiei paşoptiste .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Un stat care a garantat independența României, precizat în sursa dată este Franţa.
2. Secolul la care se referă sursa dată este al XX-lea.
3. Regele României și conflictul politico-militar, la care se referă sursa dată: Carol al II-lea şi
Al Doilea Război Mondial.
4. Două informații referitoare la tratatul dintre România și Germania sunt:
- În martie 1939, România semnează un tratat comercial cu Germania
- statul german devenea primul furnizor al României și cel dintâi client al mărfurilor acesteia.
5. Un punct de vedere referitor la Constituție este acela că elimina un principiu democratic al
celor trei puteri în stat şi în caz de delict major se apela la pedeapsa capitală : “ Noua Constituție
punea capăt separării puterilor în stat”, “ introducea pedeapsa cu moartea”.
31.
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CONTINUARE—SUBIECTUL AL II-LEA
6. Prin România postbelică se înţelege etapa de după al Doilea Război Mondial, o etapă care nu a
cunoscut în intervalul 1948-1989,un regim democratic, ci unul totalitar, fiind înlăturate drepturile
fundamentale ale omului .
Deoarece în 1989, în Europa de Est s-a recurs la înlăturarea comunismului prin diplomaţie şi
revenirea la principiile democratice, în România , conducătorul politic Nicolae Ceauşescu nu era
pregătit să renunţe la putere şi a recurs la măsuri drastice, astfel încât, poporul român a participat la
revoluţie pentru a-şi câştiga dreptul cuvenit .
Comunismul s-a prăbuşit, din 1990, s-a reintrodus democraţia, prin pluripartidism, separarea puterilor în stat, deţinerea proprietăţii private, drepturi cetăţeneşti. A fost emisă o nouă Constituţie care legifera acest regim politic şi înfiinţată o nouă instituţie, cea a Avocatului Poporului.
În concluzie, putem afirma că în perioada postbelică România a apelat la practici democratice.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Cel mai mare pericol care ameninţa Europa creştină era reprezentat de pătrunderea unei
mari puteri necreştine de religie musulmană, Imperiul Otoman, ce cucerise statele din Peninsula
Balcanică.
Statele europene s-au aliat în numele apărării creştinismului, organizând campanii antiotomane cunoscute sub numele de cruciadele târzii, între secolele al XIV-lea- al XVI- ea. În numeroase cazuri statele creştine adoptau pe lângă soluţia militară şi pe cea diplomatică, prin încheierea
unor tratate cu turcii, numite capitulaţii, prin care puteau să plătească tribut în schimbul păstrării
păcii, iar statul vasal recunoştea şi suzeranitatea otomană. Poarta urmărea şi statele româneşti care
erau o piedică în calea expansiunii spre centrul Europei.
Astfel Ţările Române au ales ca strategie atât calea militară cât şi cea diplomatică.

Două cauze ale participării reprezentanților spațiului românesc la conflictele militare din
secolul al XIV-lea sunt redate astfel de pericolul otoman şi de vecinătatea spaţiului românesc cu
puterile creştine, ele fiind de aceeaşi orientare, fiind permisă astfel o colaborare de forţe în numele
religiei, cu scopul de a înlătura islamul din Europa.
Primul voievod român care a organizat apărarea Ţării Româneşti faţă de pericolul otoman
a fost Mircea cel Bătrân.
Instituția centrală din spațiul românesc care a permis implicarea în conflictele militare a
fost domnia reprezentată de domnitor, în cazul Ţării Româneşti din dinastia Basarab, astfel că un
urmaş al lui Mircea,pentru secolul al XV-lea a fost Vlad Ţepeş care refuză plata tributului, determinându-l pe sultanul Mahomed să întreprindă o campanie de pedepsire. Cu forţe net inferioare
Vlad Ţepeş aplică tactica „pământului pârjolit” în 1462 are loc „atacul de noapte” în apropiere de
Târgovişte, victoria fiind obţinută de Ţepeş. Ştefan cel Mare a fost reprezentantul domniei în Moldova care a declanşat lupta antiotomană în acelaşi secol. Acţiunea domnului Moldovei s-a încadrat
într-un efort mai larg de îngrădire a expansiunii otomane la care mai participau, Veneţia, , Ungaria
şi alte puteri. Pentru a scoate Moldova din luptă, Mahomed al Il-lea a organizat o mare expediţie la
începutul anului 1475. Armata otomană, mult mai numeroasă a fost atrasă într-o cursă pe valea Bârladului, la sud de Vaslui şi înfrântă de moldoveni.
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CONTINUARE—SUBIECTUL AL III-LEA
Deoarece nu aveau resursele necesare unor acţiuni ofensive, prin diplomaţie se căuta ajutorul statelor creştine în lupta antiotomană, fiind încheiate tratate de alianţă, prin tradiţie cu Ungaria
de către Ţara Românească, şi Moldova cu Polonia. Considerate într-o categorie intermediară între
Casa Războiului şi Casa păcii, statele româneşti îşi răscumpărau pacea prin tribut. La începutul
domniei lui Ştefan cel Mare, pe primul plan al preocupărilor domnului s-au aflat raporturile cu Ungaria şi Polonia. Orientarea spre Polonia, care asigura Moldovei protecţie împotriva tendinţelor de
dominaţie ale Regatului Ungar, a rămas direcţia principală a politicii externe a ţării. În aprilie 1459
Ştefan a încheiat o convenţie cu regele Cazimir al IV-lea al Poloniei la Overchelauti prin care l-a
recunoscut ca suzeran unic, si s-au sprijinit militar reciproc.
În opinia mea, spaţiul românesc a căutat să se implice în relaţiile internaţionale pe parcursul
epocii medievale şi în zorii epocii moderne ţinând cont de contextul internaţional, deoarece spaţiul
românesc s-a orientat spre alianţe cu ţările creştine aşa cum a fost cea încheiată de Dimitrie
Cantemir la Luţk cu Rusia la începutul secolului al XVIII-lea, pentru a înlătura suzeranitatea otomană, astfel că domnitorii au avut un rol activ şi au analizat beneficiile tratatelor internaţionale.
În concluzie toate schimbările, relaţiile internaţionale tot mai complexe determină o situaţie de instabilitate în cadrul căreia Ţările Române reuşesc să reziste ca state pe harta Europei.
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Modelul 3

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea alianţei la care aderă România în 1883, precizată în sursa B.
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la domeniul economic.
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două Mari Puteri la care se referă atât sursa
A, cât și sursa B (3px2=6p).
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine că
obiectivul României este obținerea independenței.
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni întreprinse în plan intern pentru
consolidarea statului român modern, anterioare evenimentelor la care se referă sursa A (1px2=2p)
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate (2px2=4p).
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a proiectelor politice referitoare la statul
român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea oricărui stat care a garantat independența României, precizat în sursa
dată.
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată.
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a conflictului politico-militar, la care se
referă sursa dată (3px2=6p).
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la tratatul
dintre România și Germania (3px2=6p).
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la Constituție
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de
vedere formulat (3px2=6p).
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia
(aşadar, ca urmare etc.)
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale participării reprezentanților spațiului
românesc la conflictele militare din secolul al XIV-lea (3px2=6p)
- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc câte 3 puncte pentru
menţionarea oricăror două acțiuni militare la care participă reprezentantul instituției precizate, în
secolul al XV-lea (3px2=6p)
- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la diplomația promovată de spațiul
românesc în relațiile internaționale din secolul al XV-lea
- 3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
- 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea spațiului românesc în
relațiile internaționale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității
- 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric –
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
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Modelul 1.
Se acordă 10 puncte din oficiu!
SUBIECTUL I

30 puncte

A.Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă:
4 puncte
La realizarea funcţiilor de ………….... participă glandele endocrine, sistemul………………. şi
sistemul nervos.
B.Numiţi două afecţiuni ale sistemului nervos; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a acesteia. 6 puncte
C.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
10 puncte
1.Sensibilitatea tactilă fină este condusă prin fasciculul:
a) spinobulbar Goll şi Burdach
b) spinotalamic anterior
c) spinocerebelos direct
d) spinotalamic lateral
2.Planul frontal împarte corpul în două părţi:
a) stângă şi dreaptă
b) anterioară şi posterioară
c) superioară şi inferioară d) cranială şi caudală

PUNCTE DE
INTERES:
Anatomia

1

3.Celulele cu conuri :
a) asigură vederea nocturnă b) sunt localizate în retina
c) sunt stimulate de substanţe chimice d) reprezintă segmentul intermediar al analizatorului vizual
4.Supraexploatarea resurselor biologice se poate realiza prin:
a) poluare chimică
b) irigaţii
c) poluare biologică

d) pescuit excesiv

Fiziologia
umană

2

5. Componenta rinichiului în care se formează urina este:
a) uretra b) pelvis renal c) uretreul d) nefronul

Genetica
moleculară

3

D. Citiţi afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi partial afirmaţia pentru ca
aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 10 puncte
1. În măduva spinării, substanţa cenuşie este localizată la exterior.
2. Defrişarea pădurilor a contribuit la degradarea solului.
3. Sistemul nervos central este format din nervi şi ganglioni.
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B. 12 puncte
În secţia de terapie intensivă a unui spital se află un pacient care are nevoie de transfuzie cu
o cantitate mică de sânge. Pacientul are grupa de sânge A. La spital s-au prezentat doi posibili
donatori. Analiza sângelui donatorilor a evidenţiat faptul că, la unul dintre donatori, în plasma
sângelui, se află aglutininele/anticorpii α şi β, iar la celălalt donator se află doar aglutinina/
anticorpul α.
Stabiliţi următoarele:
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului;
b) grupele de sânge ale celor doi donatori;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul
de vedere al sistemului OAB.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
SUBIECTUL al III-lea

(30puncte)

1. 14 puncte
a) Clasificaţi sistemul nervos vegetativ din punct de vedere funcţional.
b) Comparaţi sistemul nervos somatic cu sistemul nervos vegetativ; precizând o asemănare şi o
deosebire dintre ele.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- fiziologia analizatorului vestibular
-receptorii auditivi.
2. 16 puncte
Analizatorii şi sistemul nervos participă la funcţiile de relaţie.
a) Enumeraţi cele trei segmente ale unui analizator.
b) Explicaţi afirmaţia “efectorii pentru sistemul nervos vegetativ sunt muşchii netezi şi glandele”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat “ Funcţia de conducere a sistemului nervos somatic” folosind
informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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MODELUL 1.
SUBIECTUL I
A. relaţie, locomotor
B. Coma –pierderea sensibilităţii şi a motricităţii voluntare
Meningita – modificări în lichidul cefalorahidian
1a, 2b, 3b, 4d, 5d
1F; 2A; 3F
1. În măduva spinării, substanţa cenuşie este localizată la interior.
3. Sistemul nervos periferic este format din nervi şi ganglioni.
SUBIECTUL al II -lea
A.a) ADN conţine zaharul dezoxiriboza, iar ARN-ul riboza
ADN-ul este format din baza azotată timina, iar ARN-ul din uracil
b) ADN= T+A+G+C, T=A, C=G
C=460 → G= 480
C+G = 480 +480 =920
C+G = 480 +480 =920
T= 435
435 legături duble
ARNm= ADN/2 = 1830/2 = 915
Nr. codoni = ARNm/3 = 915/3 = 305
CTGTAA.
c)Care este stabilitatea fragmentului bicatenar de ADN? Fragmentul bicatenar de ADN are stabilitate mare deoarece, numărul legăturilor triple (480) este mai mare decât numărul legăturilor duble
(435).
B.a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului este A
b) grupele de sânge ale celor doi donatori (O; B);
c) In cazul transfuziei cu sânge incompatibil din punctul de vedere al sistemului OAB are loc
înlănţuirea aglutinogenului cu aglutinina corespunzătoare determinând reacţia antigen - anticorp
(A - α şi B - β) şi hemoliza hematiilor.
d) Care este aglutinina din sângele pacientului?
Aglutinina grupei A este Beta.

SUBIECTUL al III -lea (30 puncte)
1. a) sistem nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic ,
b) Asemănare- din punct de vedere structural şi topografic au sistemul nervos central şi periferic
Deosebire – sistemul nervos somatic integrează organismul în mediul înconjurător, iar cel vegetativ
coordonează activitatea organelor interne.
c)Când capul şi corpul se mişcă înainte, înapoi sau lateral, otolitele sunt împinse în sensul opus
mişcării. Impulsurile nervoase ajung la lobul temporal superior unde se formează reacţii motorii
pentru corectarea poziţiei corpului şi capului.
Receptorii auditivi sunt reprezentaţi de organul Corti, care transformă sunetul în impuls nervos.
Organul Corti este format din celule senzoriale auditive cu cili şi celule de susţinere.
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Continuare
2. a) segmentul periferic, de conducere şi central;
b) Sistemul nervos vegetativ coordonează activitatea viscerelor, în condiţii obişnuite şi neobişnuite
(teamă, frică) iar efectorii sunt reprezentaţi de muşchii netezi ai organelor interne (stomac, intestin
subţire care răspund prin contracţie) şi de glandele exocrine (salivare, ficat, pancreas exocrin) care
răspund prin secreţie.
c) substanţa albă, căi ascendente, căi descendente, sensibilitate exteroceptivă, mobilitate, sensibilitate tactilă grosieră
Funcţia de conducere a sistemului nervos somatic se realizează prin substanţa albă, formată
din căi ascendente şi descendente. Căile ascendente sunt ale sensibilităţii exteroceptive (conduc
sensibilitatea tactilă grosieră prin fasciculul spinotalamic anterior, sensibilitatea termică şi dureroasă
prin fasciculul spinotalamic lateral) şi proprioceptivă (conştientă condusă prin fasciculele spinobulbare şi inconştientă prin fascicule spinocerebeloase). Căile descendente sunt motorii şi conduc
impulsurile nervoase de la centrii nervoşi ai encefalului spre măduvă. Căile descendente sunt de
două tipuri: ale motilităţii voluntare (condusă prin căi piramidale corticospinale şi corticobulbare) şi
involuntare (căi extrapiramidale).
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Modelul 1
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă; 2 x 2 puncte = 4 puncte
B. numirea a două afecţiuni ale sistemului nervos: 2 x 1p.= 2 puncte - asocierea fiecărei afecţiuni
cu o caracteristică.
C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect 5 x 2puncte = 10 puncte
D. 10 puncte. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. – 18 puncte
a) precizarea a două deosebiri dintre ADN şi ARN, privind compoziţia chimică a acestor acizi
nucleici; 2 x 2p.= 4 puncte
b) 1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină 1830 = 960 +A +T →
A+T = 870
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină
2 puncte - numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar
2 puncte - numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie
2 puncte - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară:
Notă: Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină
c) formularea cerinţei- 2 puncte ; rezolvarea cerinţei - 2 puncte
B. – 12 puncte
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului; 2 puncte
b) grupele de sânge ale celor doi donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de
vedere al sistemului OAB; 2 puncte
d) formularea cerinţei - 2 puncte ; rezolvarea cerinţei - 2 puncte
SUBIECTUL al III -lea (30 puncte)
1. – 14 puncte
a) indicarea celor două componente ale sistemului nervos vegetativ , 2puncte
b) identificarea unei asemănari şi a unei deosebiri; 2X 2puncte= 4 puncte
c) construirea a patru enunţuri affirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest
scop, informaţii referitare la conţinuturile indicate; 4X2 puncte = 8puncte
2. – 16 puncte
a) enumerarea celor trei segmente ale unui analizator; 3 X 1punct = 3 puncte
b)explicaţia corectă; 3puncte
c)alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. (6 x 1p.= 6 puncte )
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 puncte
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Modelul 2.
Se acordă 10 puncte din oficiu!
SUBIECTUL I

30 puncte

A.Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă:
4 puncte
Tibia şi ……………………………. sunt oase ale scheletului membrului
…………………………… .
B.Numiţi două afecţiuni ale analizatorului vizual; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o
caracteristică.
6 puncte
C.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
10 puncte
1.Capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre:
a) capacitatea vitală şi volumul expirator de rezervă b) capacitatea vitală şi volumul rezidual
c) volumul curent şi volumul expirator de rezervă d) volumul curent şi volumul rezidual.
2. Vase de sânge care se deschid în atriul stâng al inimii sunt:
a) venele cave b) artera aorta c) venele pulmonare d) artera pulmonară
3. Afecţiune a sistemului reproducător feminin este:
a) anemia b) nefrita c) emfizemul d) anexita
4. Prin putrefacţie în intestinul gros se degradează:
a) aminoacizii b) glucidele c) proteinele d) lipidele
5. Fecundaţia are loc în:
a) ovar b) uter c) trompa uterină

d) vagin

D. Citiţi afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca
aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 10 puncte
1. Ecosistemele antropizate prezintă o mare diversitate a biocenozelor.
2. Segmentul central al unui analizator transformă stimulul în senzaţie specifică.
3. Axul sagital are doi poli: anterior şi posterior.
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SUBIECTUL al II-lea (30 puncte)
A. 18 puncte
La eucariote materialul genetic este reprezentat de ADN (acid dezoxiribonucleic) şi ARN (acid
ribonucleic).
a) Precizaţi oasemănare şi o deosebire între ADN şi ARNmesager.
b) Un fragment de ADN bicatenar conţine pe ambele catene din 840 nucleotide, dintre care 74
conţin guanină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele
necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’,
secvenţa de nucleotide este următoarea: GTAACT.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B. 12 puncte
O persoană cu grupa de sânge B şi Rh negativ este supusă unei intervenţii chirurgicale. În spital
există rezerve de sânge: B şi Rh pozitiv, AB şi Rh negativ şi O şi Rh negativ. Stabiliţi următoarele:
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului;
b) grupa /grupele de sânge care pot fi folosite de medici, motivaţi răspunsul;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de
vedere al sistemului Rh.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
SUBIECTUL al III-lea
30 puncte
1. 14 puncte
Sistemul locomotor este alcătuit din sistemul osos şi muscular.
a) Enumeraţi trei muşchi scheletici.
b) Precizaţi rolul muşchilor scheletici în realizarea procesului de inspiraţie.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- contracţii musculare,
- noţiuni de igienă şi patologie ale sistemului locomotor.
2 . 16 puncte
Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor cu secreţie internă.
a) Caracterizaţi o disfuncţie endocrină, precizaţi denumirea, cauza, o caracteristică a disfuncţiei endocrine alese.
b)Explicaţi afirmaţia următoare “hipofiza are legături funcţionale cu tiroida”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat “ Glandele suprarenale” folosind informaţia ştiinţifică
adecvată.In acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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Modelul 2.

SUBIECTUL I – 30 puncte
A.peroneu, inferior
B.cataracta – opacifierea totală sau parţială a cristalinului
Glaucom – atrofierea nervului optic
C.1b, 2b, 3d, 4b, 5c
D.1.F, 2.F, 3.A
Ecosistemele naturale prezintă o mare diversitate a biocenozelor.
Segmentul central al unui analizator transformă impulsul nervos în senzaţie specifică.
SUBIECTUL al II-lea – 30 puncte
A.a) Asemănare – ADN şi ARN sunt formaţi din nucleotide
Deosebire – ADN este bicatenar, iar ARN este monocatenar
b) ADN= A+T+C+G,
G=C→ C=74 ,
A=T
ADN= 2A + 74+74
840= 2A + 148 → 2A = 840 – 148 → 2A = 692 → A = 346
A=T → 346 legături duble
G =G → 74 legături triple
3’-5’ ADN: GTAACT
5’-3’ ADN: CATTGA
c) Care este stabilitatea fragmentului bicatenar de ADN?
Fragmentul bicatenar de ADN are stabilitate mică deoarece, numărul legăturilor duble (346) este
mai mare decât numărul legăturilor triple (74).
B. a) aglutinogen B
b) O şi Rh negativ, deoarece Rh negativ primeşte sânge de la Rh negativ, iar grupa O este donator universal
c) în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al
sistemului Rh are loc reacţia antigen-anticorp (D-antiD), care determină hemoliza hematiilor
d) Care este aglutinina/anticorpul din sângele pacientului?
Aglutinina este alfa ( α ).
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SUBIECTUL al III-lea – 30 puncte
1.a) trapez, deltoid, croitor
b) Muşchii intercostali externi şi diafragmul se contractă, rezultând mărirea volumului cutiei toracice şi a plămânilor.
c) Contracţiile izotonice sunt caracteristice muşchilor membrelor.
In contracţiile izotonice, muşchiul nu îşi modifică dimensiunile, ci starea de tensiune.
Oboseala musculară are drept cauze activitatea fizică dezorganizată şi acumularea de acid lactic în
muşchi.
Cifoza este caracterizată prin accentuarea curburii toracale a coloanei vertebrale.
2.a) nanism hipofizar – cauza hiposecreţia hormonului somatotrop – caracteristică: dezvoltare fizică
redusă
b) Hipofiza are legături funcţionale cu tiroida prin secreţia de hormoni glandulotropi – tirotropina,
care controlează creşterea şi dezvoltarea glandei tiroide şi stimulează secreţia de hormoni tiroidieni.
c) glande endocrine, corticosuprarenala, medulosuprarenala, hormonii sexosteroizi adrenalina, hormonii mineralocorticozi
Glandele suprarenale sunt glande endocrine şi se găsesc aşezate la polul superior al
rinichilor. Sunt alcătuite din două formaţiuni: corticosuprarenala la periferie şi medulosuprarenala în
partea de mijloc.Corticosuprarenala secretă hormonii mineralocorticozi (aldosteronul creşte reabsorbţia apei), corticoizi (cortizolul cu efect hiperglicemiant) şi sexosteroizi ( contribuie la apariţia şi
menţinerea caracterelor sexuale secundare). Medulosuprarenala produce hormonii adrenalina cu
efect asupra metabolismului energetic şi noradrenalina cu acţiuni vasculare intense.
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Barem de corectare
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă ;2 x 2 puncte = 4 puncte
B. numirea a două afecţiuni ale analizatorului vizual ; 2 x 1p.= 2 puncte - asocierea fiecărei
afecţiuni cu o caracteristică.
C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect; 5 x 2puncte = 10 puncte
D 10 puncte Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect; 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2 puncte= 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. – 18 puncte
a)precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri dintre ADN şiARNm; 2 x 2 puncte= 4 puncte
b) 1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţincitozină(74)
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţincitozină + guanină (148)
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţinadenină + timină840 = 148 +A +T → A+T
= 692
1 punct - stabilirea numărului de nucleotide care conţinadenină(346)
2 puncte - numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar(346)
2 puncte - numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (74)
2 puncte - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară
Notă: Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină
c) formularea cerinţei- 2 puncte ; rezolvarea cerinţei - 2 puncte
B.- 12 puncte
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului; 2 puncte
b) grupele de sânge ale celor doi donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de
vedere al sistemului OAB; 2 puncte
d) formularea cerinţei; 2 puncte - rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III -lea (30 puncte)
1. – 14 puncte
a) enumerea a trei muşchi scheletici ;3 X 1 punct = 3 puncte
b) precizarea roluluimuşchilor scheletici în realizarea procesului de inspiraţie;3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative , utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest
scop, informaţiireferitare la conţinuturile indicate; 4 X2 puncte = 8puncte
2. – 16 puncte
a) denumirea disfuncţiei - 1 punct, cauza disfuncţiei -1 punct; o caracteristică a disfuncţiei endocrine -1 punct
b)explicaţia corectă; 3puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţiaştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1punct 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 puncte

Biologie
S U B I E C T

P R O F .

B A C A L A U R E A T

V Â L C E A

C R I S T I N A

Modelul 3.
Se acordă 10 puncte din oficiu!
SUBIECTUL I

30 puncte

A.Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă:
puncte
Trunchiul este format din torace, ………………………….și ………………………

4

B.Numiţi două tipuri de căi de conducere şi asociaţi fiecărei căi câte un rol.6 puncte
C.Incercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
10 puncte

1. Aparţine toracelui muşchiul:
a) biceps
b) oblic
c)pectoral
d) trapez
2. Este hormon hipoglicemiant al organismului:
a) aldosteron
b) tiroxina
c) insulina
d) somatotrop
3.Aparţine viscerocraniului:
a) etmoidulb) occipitalul
c) mandibula
d) sfenoidul
4.Hipermetropia se caracterizează prin:
a) apropierea obiectelor de ochi
b) depărtarea obiectelor de ochi
c) purtarea unor lentile biconcave
d) purtarea unor lentile cilindrice
5.Stimularea parasimpatică produce:
a) creşterea forţei cardiace
c) micşorarea pupilei

b) dilatarea bronhiilor
d) scăderea secreţiei sucului intestinal

D. Citiţi afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi partial afirmaţia pentru ca
aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 10 puncte
1.Leucemia se caracterizează prin scăderea cantităţii de hemoglobină din sânge.
2.Funcţia reflex se realizează prin substanţa cenuşie.
3.Pescuitul şi vânatul în perioada de prohibiţie determină expansiunea unui ecosistem natural.

46.

Biologie
S U B I E C T

P R O F .

B A C A L A U R E A T C O N T I N U A R E

SUBIECTUL al II-lea
A.
18 puncte
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(30p)

Acizii nucleici au rol în stocarea informaţiei genetice la procariote şi eucariote
a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ADN şi ARN mesager.
b) Un fragment bicatenar al unei molecule de AND, care codifică sinteza unei proteine,conţine1860
de nucleotide, dintre care 540conţin adenină. Stabiliţi următoarele:
-numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele
necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din molecula de ARN mesager care a copiat catena de ADN 3’-5’
GGCTAA
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie;
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altăcerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B

12 puncte

O persoană cu grupa sanguină O şi Rh pozitiv este supusă unei intervenţii chirurgicale.
Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de
sânge aparţinând următoarelor grupe: O şi Rh negativ, A şi Rh pozitiv, B şi Rh negativ. Precizaţi:
a) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de
vedere al sistemului ABO;
b) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge
ale spitalului; motivaţi răspunsul dat.
c) tipul de aglutinogen/antigen caracteristic grupei sanguine B.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o
SUBIECTUL al III-lea

(30 puncte)

14 puncte
Tensiunea arterială este presiunea sub care circulă sângele în artere.
a) Precizaţi care sunt valorile normale ale tensiunii arteriale.
b) Caracterizaţi o boală a sistemului circulator: denumirea bolii, o cauză, o manifestare şi un mod
de prevenire.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific
adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- imunitatea
- miocardul - proprietăţi.
2 . 16 puncte
La nivelul retinei se găsesc receptorii vizuali şi se formează imaginea obiectelor.
a)Precizaţi denumirea celulelor fotoreceptoare şi rolul acestora.
b) Explicaţi reflexul pupilar fotomotor.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat “Defecte de vedere ” folosind informaţia ştiinţifică adecvată.In
acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
•
construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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