
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 020  

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

de mai jos:  
Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe, 
Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur  
Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe  
Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. 

 
Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara 
Descinde friguroasă în inimă şi gând 
Iar, umedă, pe frunte apasă greu tiara,* 
Atunci, slăvită Soră, zoreşte mai curând 

 
Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea 
Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi, 
Aşteaptă infinită şi limpede ca marea 
Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. 

       (Ion Barbu, Ţi-am împletit...)   
 
       * tiară, tiare, s.f. – coroană purtată de către regi, papă, formată din trei coroane suprapuse 
 
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună  şi gravă.                     2 puncte  
2. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci, slăvită Soră, zoreşte mai curând”.   2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă.              2 puncte  
4. Ilustrează, prin alcătuirea a două enunţuri, omonimia cuvântului unde.                                4 puncte  
5. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale.                      4 puncte 
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.     4 puncte  
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.           4 puncte  
8. Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat.     4 puncte  
9. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, 

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

 
  


