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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 096  

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

de mai jos:  
Pustie e grădina, pustie casa toată 
În care o iubire crescuse an de an. 
Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan 
Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. 

 
Fântâna părăsită rămase fără roată, 
Se pierde şerpuirea potecii într-un lan, 
Şi sub boltirea verde a codrului, oltean 
Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. 

 
Cărările înguste zadarnic le cutreier! 
Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? 
Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier, 

 
Acelaşi ca şi-atuncea, în clipe de tăcere 
Reînflorind visarea cu roze efemere, 
Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. 

                 (Ion Pillat, În toamnă) 
* chilim – covor cu două feţe; scoarţă înflorată. 

 
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic.  2 puncte   
2. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”.     2 puncte  
3. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”.     2 puncte  
4. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei.     4 puncte   
5. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.          4 puncte  
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.      4 puncte  
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică centrală, identificată în textul dat.  4 puncte  
8. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat.     4 puncte  
9. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, prezenţa descrierii în poezie.    4 puncte   

 
 
  


