
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 042  

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

de mai jos:  
Astăzi, punând mâna la ochi, 
m-am gândit că eşti frumoasă, că te iubesc, 
că aş vrea să fii întotdeauna a mea… 
Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. 
 
Am plecat apoi cu tine prin viaţă –  
desigur, totul e roz şi plin ca în literatură 
sau ca într-un refren de tangou… 
În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… 
 
Cu toate că eşti frumoasă, 
deşi faptul că te iubesc îmi apare evident, 
cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi, 
nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… 

(Geo Dumitrescu, Banală) 
 
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc.                 2 puncte  
2. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea...”.  2 puncte 
3. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ.             2 puncte  
4. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite.                                    4 puncte  
5. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în textul dat.                4 puncte  
6. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă.                  4 puncte  
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei  

dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.                     4 puncte  
8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.                 4 puncte  
9. Ilustrează conceptul poezie lirică, prin evidenţierea a două trăsături  

identificate în textul citat.                    4 puncte  
 
 
  


