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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 086  

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

de mai jos:  
Nu mă-ntreba nimic în toamna asta 
Nici cât e ceasul, nici ce gânduri am, 
Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra, 
Să nu văd frunzele cum cad din ram... 
 
Fă focul şi preumblă-te prin casă 
Fără să spui nimic, niciun cuvânt... 
Vreau să mă simt la tine ca acasă 
Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt... 
 
Învăluită-n straie de culcare 
Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem 
Şi deapănă mereu, fără-ncetare, 
Să n-aud frunzele sub paşi, cum gem... 
 
Fereşte-mă în preajma ta, de vasta 
Urgie-a toamnei care bântuie... 
Şi nu mă întreba în noaptea asta 
De ce mă înspăimântă frunzele... 

 (Radu Stanca, Frunzele – Elegie de toamnă) 
 

* Aşează-mi-te-alăturea* - grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr - Radu Stanca, Versuri, 
Editura Dacia Cluj-Napoca, 1980, pagina 368 (note critice – pagina 567) 

 
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna.      2 puncte  
2. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”.           2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.                                                 2 puncte  
4. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric.                                           4 puncte  
5. Precizează o temă şi un motiv literar, prezente în textul dat.                                                   4 puncte  
6. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor, în textul dat.                                  4 puncte  
7. Formulează un răspuns, adecvat logicii textului, la întrebarea pe care o sugerează 

ultimul vers al poeziei.                                                                                                              4 puncte 
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat.                             4 puncte  
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,  

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


