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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 072  

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

de mai jos:  
De unde vin? De unde se coboară 
În mine nălucirea lor adâncă? 
Vor fi rămas din vremi de-odinioară? 
Se smulg din vremea ne-mplinită încă? 
 
Câte tăceri s-or fi topit în ele, 
Că sunt atât de limpezi şi de pline! 
Făcute-s pentru nalte bolţi senine, 
S-alunece pe lungi priviri de stele. 
 
Din stele chiar vor fi venind! Sau, poate,  
Vreun băştinaş din alte lumi străbate, 
Cercetător, atât amar de drum 
Şi la fereastra minţii mele bate 
Cu-o mână străvezie ca un fum…  
 
O, glasuri care m-aţi ales popas,  
Când n-oi mai fi nici eu decât un glas, 
Mă veţi lua pe calea de apoi 
Prin vămile văzduhului cu voi, 
Sau mă veţi părăsi în drum, stingher, 
Uitat, pierdut în vreun străin ungher 
Al cosmosului fără jos şi sus, 
La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? 

(Alexandu Philippide, Glasuri) 
 
1. Transcrie două cuvinte/ structuri care, în text, se află în relaţie de antonimie.       2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”.                                   2 puncte  
3. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ, respectiv,  

sens conotativ.                                                                                                                         2 puncte  
4. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor, prezente în poezie.      4 puncte  
5. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă.                                             4 puncte  
6. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe.         4 puncte  
7. Menţionează două procedee specifice stilului retoric, prezente în poezie.                        4 puncte  
8. Comentează ultima strofă, în 6 - 10 rânduri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică 

şi mijloacele artistice.                      4 puncte  
9. Ilustrează conceptul poezie lirică, prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 4 puncte  
 
  


