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------------------------------ REZOLVAREA MODELULUI -------------------------- 
 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 
 

Subiectul I 
A. 
1. Sensul expresiei „tranşând discuţia” se referă la faptul că interlocutorul încheie 
brusc conversaţia, fără a-i permite dreptul la replică autorului. 
2. Autorul s-a oprit la Predeal într-o zi de joi, menţionând că a făcut acest lucru 
„alaltăieri”, dar a notat în jurnal sâmbătă, 9 ianuarie 1937. 
3. Autorul îşi începe orele de schi dimineaţa, menţionând impresiile acestei zile prin 
exclamaţia „Ce dimineaţă fericită!”. 
4. Mihail Sebastian nu mai are „acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie” 
deoarece începe să înveţe să schieze, să-şi controleze şi corecteze mişcările, să 
devină „mai stăpân pe frână” şi mai prudent.  
5. Din al treilea paragraf al textului reiese ambiţia autorului de a învăţa să schieze, 
în ciuda descurajărilor. Afirmaţia „Şi totuşi am să învăţ” arată încrederea în 
propriile forţe, nu dă înapoi şi chiar consideră că a avut destulă îndemânare pentru 
o primă zi de schi. 
 
B. 

 
Practicarea unui sport este foarte importantă pentru sănătatea şi tonusul unei 

persoane. Acest lucru nu este valabil doar pentru sportivii de performanţă, mai ales 
că în ziua de azi există posibilitatea de a face diferite activităţi fizice în funcţie de 
necesităţi şi vârstă. Cei care fac în mod constant mişcare sunt mult mai sănătoşi, 
protejându-şi organismul de diferite afecţiuni, cum ar fi obezitatea şi bolile cardio-
vasculare.  Însă, în unele cazuri poate interveni dificultatea de a reuşi să înveţi aşa 
cum trebuie practicarea anumitor activităţi fizice. 

În opinia mea, a învăţa un sport poate fi dificil în cazul în care este vorba de 
performanţă. Dar, în situaţia în care sportul este realizat doar pentru relaxare şi 
presiunea exterioară nu există, obstacolele nu sunt imposibil de trecut. 

Pe de o parte, sportul de performanţă presupune foarte multă muncă. Un 
sportiv trebuie să facă faţă orelor de efort fizic, dar şi de pregătire mentală. Dar, 
pasiunea pentru acel sport îl poate ajuta să depăşească eventualele dificultăţi. Un 
exemplu în acest sens ar fi Simona Halep, sportiva care, prin multă muncă, a reuşit 
să ne facă mândri în ultimul timp, ajungând în topul tenisului mondial. Mult mai 
dificile pot părea pentru unii sporturile de echipă, care presupun şi alte calităţi, pe 
lângă pregătirea fizică a sportivilor, cum ar fi comunicarea, coordonarea cu ceilalţi, 
abilitatea de a lucra alături de ceilalţi.  

Pe de altă parte, sporturile practicate ca formă de relaxare nu ar trebui să 
fie dificile, mai ales că nu trebuie să uităm rolul lor în obţinerea unei stări mentale 
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mai bune, eliminarea stresului cotidian şi a oboselii. Un stil de viaţă sănătos nu 
implică doar o alimentaţie corectă ci şi activităţi fizice cât mai variate. Din fericire, 
oamenii încep să conştientizeze din ce în ce mai mult beneficiile sportului. Aşa cum 
povesteşte şi Mihail Sebastian, unele dintre cele mai practicate sporturi de relaxare 
sunt cele de iarnă, care în ciuda faptului că pot presupune anumite dificultăţi, au un 
farmec aparte. Autorul povesteşte experienţa învăţării de a se da cu schiurile, 
activitate care la început părea descurajantă: „N-am coborât la întoarcere o bună 
parte din drum pe schiuri – e drept, căzând destul de des – dar, la urma urmelor, 
cu destulă îndemânare pentru prima zi.” Dar, în ciuda descurajărilor, ambiţia lui a 
fost mai mare şi treptat a reuşit să înveţe, devenind „mai stăpân pe frână şi probabil 
mai prudent”.  

În concluzie, practicarea unui sport, indiferent de vârstă, ajută la obţinerea 
unui tonus mai bun, menţine sănătatea celor care îl practică, dar şi buna dispoziţie 
şi viziunea optimistă asupra vieţii. Aceste reale beneficii ar trebui să ne facă să 
uităm de dificultatea de a învăţa anumite sporturi şi de senzaţia de frică pe care 
unele dintre ele o presupun.  

 
Subiectul al II-lea 

 
Notaţiile autorului care deschid actul III din textul dramatic Iertarea de 

Ion Băieşu au rolul de a prezenta decorul în care se va petrece acţiunea. Personajele 
se află în „interiorul unei case de ţară, cu un oarecare confort modern”. În plus, 
autorul realizează o scurtă descriere a personajelor: ”Lia priveşte pe fereastră. E 
obosită şi tristă, părul i-a albit pe la tâmple.”, în timp ce George este „slab şi 
abătut”. Stările celor două personaje sunt surprinse şi mai departe, aceştia părând 
să fie afectaţi de vremea de afară: „privind pe fereastră”, „cu o privire înfrântă”, 
participând la o discuţie care nu îi interesează cu adevărat: „nu se ascultă unul pe 
celălalt.” 

 
Subiectul al III-lea 

 
Romanul Baltagul a fost publicat în anul 1930 şi este un roman realist şi 

simbolic în acelaşi timp, încadrându-se într-un tip aparte de realism, şi anume 
realismul mitic. Tema romanului se referă la drumul parcurs de Vitoria Lipan 
pentru aflarea adevărului despre moartea soţului ei, urmată de săvârşirea dreptăţii 
prin pedepsirea vinovaţilor. 

Acţiunea debutează cu imaginea Vitoriei Lipan care îşi aminteşte de 
povestea pe care obişnuia să o spună Nechifor la petreceri. Incipitul descrie astfel 
o cosmogonie populară care pune în relaţie destinul individual al acestuia 
reprezentat de munteni, cu destinul altor neamuri. În cadrul poveştii cuvintele 
„rânduială” şi „semn” sunt frecvent folosite, ele fiind considerate cuvintele-cheie 
ale romanului. Prin dispariţia lui Nechifor Lipan, „rânduiala”, adică ordinea 
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cosmică, a fost distrusă şi nu poate fi restabilită decât prin găsirea acestuia şi 
pedepsirea vinovaţilor. Astfel, finalul restabileşte atât ordinea socială, cât şi pe cea 
cosmică: Nechifor Lipan a fost răzbunat şi reintrodus în ordinea cosmică prin 
ritualul de înmormântare, iar Vitoria trebuie să se întoarcă la viaţa ei, să aibă grijă 
de casă şi de copiii ei. La început, femeia este îngrijorată de întârzierea soţului care 
plecase cu oile la munte. Deşi ceilalţi încearcă să o liniştească, ea simte că s-a 
întâmplat ceva rău deoarece i se oferă mai multe „semne”.  Tragedia este anunţată 
de schimbarea stării naturii: brazii sunt mai negri, vremea se tulbură, cocoşul dă 
semne de plecare, iarna vine mai repede. Un alt element care confirmă moartea lui 
Nechifor Lipan este visul care anunţă şi călătoria pe care trebuie să o facă în 
căutarea celui dispărut.  

Acţiunea prezintă călătoria Vitoriei şi a fiului ei, Gheorghiţă. Această 
călătorie în căutarea adevărului despre soţul ei începe în luma martie şi străbate 
invers linia transhumanţei. Primul semn legat de trecerea lui Nechifor Lipan pe acel 
traseu apare la Bicaz, unde hangiul Donea îşi aminteşte de acesta. Urmele sunt 
găsite şi la Călugăreni, apoi la Fărcaşa. La Vatra-Dornei ciobanul cumpărase în 
noiembrie trei sute de oi. Odată cu această achiziţie, în mărturiile oamenilor apar 
trei ciobani. Chipul unuia rămâne în amintire, deoarece are buza despicată, detaliu 
ce semnalizează natura malefică a personajului. La hanul din Broşteni aflăm că 
ciobanii au trecut spre gura Negrei. Urma acestora este regăsită la Borca, apoi la 
Sabasa. Este foarte important că în această călătorie ei asistă la un botez, la Cruci 
şi la o nuntă, la Borca. Succesiunea acestor momente esenţiale din viaţa omului, îi 
dă de gândit Vitoriei şi anticipează ritualul de înmormântare din final. 

 După popasul de la Crucea Talienilor, Vitoria coboară pe celălalt versant al 
muntelui, în satul Suha. Ajunsă aici, misterul este rezolvat deoarece ştie cu 
certitudine că asasinii sunt Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui. Adevărul trebuie însă 
demonstrat şi va face acest lucru cu ajutorul lui Iorgu Vasiliu, cârciumarul din 
Sabasa şi al soţiei lui. Tot în Sabasa îl găseşte pe Lupu care o călăuzeşte în râpa 
unde descoperă oasele şi hainele lui Nechifor. În zilele următoare, femeia îşi 
îndeplineşte datoria, realizează ritualurile de înmormântare. Echilibrul existenţial 
trebuie repus în drepturile sale prin încadrarea în ordinea cosmică Prin 
înmormântare, Nechifor Lipan se reîntoarce în locul ce i se cuvine în acest univers 
arhaic.  

Cele două personaje aflate în relaţie nu intră în conflict pe parcursul 
romanului, fiind vorba de fapt despre relaţia dintre mamă, care are rolul iniţiatorului 
şi fiul care parcurge un drum al iniţierii.  

Vitoria Lipan, personajul principal al romanului, este o figură reprezentativă 
pentru lumea tradiţională descrisă în roman. La început, naratorul o descrie pe 
Vitoria pe prispa casei sale, aducându-şi aminte de legenda pe care soţul ei obişnuia 
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să o povestească la nunţi. Încremenirea şi privirea ei pierdută sugerează neliniştea 
ei interioară, cauzată de întârzierea mult prea mare a soţului ei care plecase la Dorna 
să cumpere oi. Datorită semnelor pe care le citeşte în natură ia decizia de a pleca în 
căutarea soţului alături de fiul ei, Gheorghiţă. Înaintea călătoriei săvârşeşte un ritual 
de purificare sufletească, ţine post negru, dăruieşte mănăstirii Bistriţa o icoană, o 
lasă pe Minodora, fiica ei, la mănăstire, îi comandă fiului ei un baltag nou pe care 
îl sfinţeşte. 

Gheorghiţă este la începutul călătoriei un copil naiv şi imatur care nu 
înţelege mare parte din gesturile şi acţiunile săvârşite de mama sa. Călătoria aceasta 
va reprezenta însă pentru el un drum al iniţierii şi al maturizării, la finalul căreia va 
trebui să-şi asume rolul de cap al familiei, în locul tatălui.  

O secvenţă importantă în evoluţia acestei relaţii este momentul în care 
Vitoria îşi pune fiul să vegheze, în râpă, osemintele tatălui, acţiune care are 
semnificaţia unei renaşteri simbolice şi care asigură continuitatea dintre părinte şi 
fiu, însemnând şi dobândirea unei personalităţi: „Sângele şi carnea lui Nechifor 
Lipan se întorceau asupra lui în paşi, în zboruri, în chemări.” Maturizarea lui este 
însă completă în secvenţa parastasului în care este realizată pedepsirea celor doi 
asasini. Iniţial, Gheorghiţă nu înţelege cum de mama lui ştie cu exactitate cum a 
murit Nechifor şi este surprins de intuiţia şi de inteligenţa femeii, caracterizând-o 
în mod direct: „Mama asta cunoaşte gândurile oamenilor, trebuie să fie 
fermecată...”. Dar, în momentul în care trebuie să-şi dovedească simţul dreptăţii şi 
curajul, îl pedepseşte pe unul dintre asasinii tatălui, omorându-l cu ajutorul 
baltagului sfinţit. Se sugerează că prin sfinţirea baltagului la începutul romanului, 
Vitoria intuieşte că acesta va reprezenta arma dreptăţii, dar şi modul în care fiul ei 
va dovedi că drumul maturizării a luat sfârşit. 

Relaţia dintre cele două personaje ilustrează de fapt tema romanului 
deoarece călătoria pe care o realizează Vitoria şi fiul ei este o călătorie a cunoaşterii 
de sine şi a maturizării tânărului neofit. Vitoria îndeplineşte în această relaţie rolul 
iniţiatorului, în timp ce Gheorghiţă este tânărul iniţiat care trebuie să facă dreptate 
pentru moartea tatălui şi apoi să preia rolul acestuia în fruntea familiei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


