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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 

          Proba scris ă de limba şi literatura român ă − Proba A 
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 

 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) − Varianta 022  

 
Scrie, pe foaia de examen, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire la textul 

de mai jos: 
 

Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr, 
Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr 
Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. 
Oştiri de nori aleargă… 

─ Ce surdă simpatie, 
Nori turburi, nori metalici, spre voi întins mă poartă? 
Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă 
Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă, 
Voi, blocuri mohorâte, convoi de-obscură ceaţă!... 
 
Tot plumbul meu din suflet, o, forme călătoare, 
Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare, 
Căci, iată, vine vremea când albe, împietrite, 
Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… 
 
Cad fulgii şovăielnici, aşa cum în poveste 
Cad stropi de piatră scumpă, uşor şi leneş, peste 
Un strălucit războinic, cuprins de vrajă-adâncă. 
─ Asemenea câmpiei, sub cerul vânăt încă, 

       Ţinuturi ale minţii, lăsaţi să vă-mpresoare, 
       Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare, 
       Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] 

(Ion Barbu, Fulgii) 
 
1. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă.         2 puncte  
2. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”.                2 puncte  
3. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive.     2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.           4 puncte  
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază  

prezenţa eului liric în textul dat.                     4 puncte  
6. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 - 9).     4 puncte  
7. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric.                     4 puncte  
8. Comentează, în 6 – 10 rânduri, ideea/ o idee poetică centrală, identificată în textul dat.    4 puncte  
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, 

 sugestie, reflexivitate), prezente în textul dat.                                                                                        4 puncte 
 
 
  


