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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 090  

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

de mai jos: 
Din punctul de vedere-al copacilor, 
soarele-i o dungă de căldură, 
oamenii – o emoţie copleşitoare... 
Ei sunt nişte fructe plimbătoare 
Ale unui pom cu mult mai mare! 
 
Din punctul de vedere-al pietrelor, 
soarele-i o piatră căzătoare, 
oamenii-s o lină apăsare... 
Sunt mişcarea-adăugată la mişcare, 
şi lumina ce-o zăreşti, din soare! 
 
Din punctul de vedere-al aerului, 
soarele-i un aer plin de păsări, 
aripă în aripă zbătând. 
Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite, 
cu aripile crescute înlăuntru, 
care bat, plutind, planând, 
într-un aer mai curat – care e gândul! 

   (Nichita Stănescu, Lauda omului) 
 
1. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru.       2 puncte  
2. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii.           2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate.                                2 puncte  
4. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă.                     4 puncte  
5. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat, în textul poeziei.                                       4 puncte  
6. Motivează rolul repetiţiei, în text, a structurii „Din punctul de vedere al...”.             4 puncte  
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat.                                                                4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, una dintre strofe, la alegere, prin evidenţierea relaţiei 

dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.                                                                              4 puncte  
9. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic,  

prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei.  4 puncte  
 
  


