
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

   
 

 
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 055  

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

de mai jos:  
De ce m-aţi dus de lângă voi, 

       De ce m-aţi dus de-acasă? 
       Să fi rămas fecior la plug, 
       Să fi rămas la coasă. 
 

     Atunci eu nu mai rătăceam 
Pe-atâtea căi răzleţe, 

     Şi-aveaţi şi voi în curte-acum 
     Un stâlp la bătrâneţe. 
 
     M-aş fi-nsurat când isprăveam 
     Cu slujba la-mpăratul, 
     Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… 
     Cum m-ar cinsti azi satul… 
   
     Câţi ai avea azi dumneata 
     Nepoţi, să-ţi zică: «Moşu…»    

Le-ai spune spuză de poveşti… 
Cu Împăratul Roşu… 

     ……………………………………… 
     Aşa… vă treceţi, bieţi bătrâni, 

Cu rugi la Preacurata, 
     Şi plânge mama pe ceaslov, 
     Şi-n barbă plânge tata… 

      (Octavian Goga, Bătrâni) 
 
1. Transcrie, din prima strofă, două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului.  2 puncte 
2. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul 

„Şi-n barbă plânge tata…”.                2 puncte 
3. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă.   2 puncte 
4. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază  

prezenţa eului liric în textul dat.                    4 puncte  
5. Menţionează două elemente de prozodie, la alegere, din textul dat.      4 puncte 
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.    4 puncte  
7 Motivează, pe baza a două argumente, încadrarea textului în lirica tradiţionalistă.   4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică 

şi mijloacele artistice.                 4 puncte  
9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.        4 puncte 
 
  


