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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 031  

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

de mai jos:  
Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: 

       Corabie cu pletele-n furtună, 
       Ca să plutim fanatici împreună, 

      Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! 
 

      Un cântec printre ani şi un descânt, 
      Pe care-n raza galbenă de lună, 
      Înlănţuiţi în tânără cunună, 
      Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. 

 
      Atunci cu braţul rece mă vei strânge, 
      Acelaşi pescăruş în larg va plânge, 
      Melancolia va luci stelar. 
       

       Pe marginea de umbră a tunicei 
      În timp ce peste noi va ninge rar 
      O pulbere din Coada Berenicei*. 

(Dan Botta, Cununa Ariadnei*, I ) 
 

* Ariadna – personaj mitologic, asociat cu mitul labirintului, simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină 
* Berenice – regină faimoasă, admirată pentru părul său strălucitor care, potrivit legendei, s-a 
transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 

 
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi  şi melancolie.                    2 puncte  
2. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”.                                           2 puncte  
3. Transcrie, din prima strofă, un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale.       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 unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate.                                4 puncte  
7. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat.                                      4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, o idee/ ideea poetică identificată în textul dat.             4 puncte  
9. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec, prezent în poezie.                                       4 puncte  
 
 
  


