TEMĂ: clasa a XII-a A, clasa a XII-a D

prof. dr. Anton Mariana

1. Realizează un model de bacalaureat, păstrând rigorile programei în vigoare.


la subiectul I a vei utiliza textul:

„Unica fiică a lui Schmitt este grav bolnavă. Are nevoie urgentă de operaţie, dar singurii
medici din zonă care pot face operaţia cer bani înainte de a trata vreun pacient. Schmitt nu ştie
ce să facă. El şi soţia lui au câteva economii, cu care sperau să poată cumpăra o mică prăvălie.
Ar renunţa bucuroşi la bani pentru a-şi salva fiica, dar suma nu e nici pe departe suficientă.
Schmitt imploră medicii să facă operaţia pe mai puţini bani, dar aceştia spun că nu pot
face aşa ceva, deoarece nu ar fi corect faţă de ceilalţi pacienţi, care trebuie să plătească preţul
întreg. Schmitt cere familiei şi prietenilor să îi împrumute bani, dar nu strânge, în acest fel, decât
o sumă mică. Şi, în tot acest timp, starea fiicei lui Schmitt este din ce în ce mai gravă.
Din disperare, Schmitt se gândeşte să fure restul de bani pentru a salva viaţa fiicei sale.”
(Dilema lui Schmitt, text online: https://www.living-democracy.ro/textbooks/volume-3/part-2/unit6/student-handout-6/)




la subiectul I b - vei construi un text argumentativ, având ca temă importanța respectării legilor ;
la subiectul al II-lea - vei avea ca suport un text dramatic aparținând lui Vasile Alecsandri;
la subiectul al III-lea - vei construi un eseu despre relația dintre două personaje într-un text narativ aparținând perioadei interbelice.

2. Rezolvă testul.
 Vei utiliza font de 12 TNR;
 Materialul va avea ca titlu doar numele elevului scris cu majusculă!
 Baremul de notare este cel aferent subiectelor de bacalaureat!
 Documentele vor fi predate șefului clasei și apoi îmi vor fi trimise pe mail toate într-o singură arhivă, sâmbătă - 21 martie 2020.
Luni - 23 martie 2020, vom începe cursurile online (XII A - ora 10.00, XII D - ora 11.30). Prima întâlnire virtuală va fi despre SUBIECTUL DE
TIPUL AL II-LEA sau / și, desigur, despre orice alte eventuale probleme. Vom utiliza Google classroom sau Zoom Class. Vă anunț în timp util,
păstrăm legătura prin grupul de pe FB.

