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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 081  

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

de mai jos: 
 

La Polul Nord, la Polul Sud, sub stele vecinic adormite, 
În lung şi-n larg, în sus şi-n jos, se-ntind câmpii nemărginite, 
Câmpii de gheaţă, ce adorm pe aşternutul mărei ud, 
Cu munţi înalţi, cu văi adânci, la Polul Nord, la Polul Sud. 
 
Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină, 
Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină, 
Se văd ieşind ai mărei urşi, cu ochi de foc, cu paşii rari, 
Când dintre văile adânci, când dintre munţii solitari. 
 
Şi dorm adânc, şi dorm mereu nemărginirile polare, 
Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare, 
Şi urşii albi, înduioşaţi, într-un oftat adânc şi greu, 
Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! 

(Iuliu C. Săvescu, La Polul Nord) 
 
1. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari.     2 puncte  
2. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii.            2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi.                               2 puncte  
4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.                      4 puncte  
5. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături, prezenţa descrierii în textul dat.                    4 puncte  
6. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive.                               4 puncte  
7. Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă, prin referire la două caracteristici  

prezente în text.                                                                                          4 puncte 
8. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text.                                                 4 puncte  
9.    Comentează, în 6 - 10 rânduri, rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. Săvescu.                    4 puncte 
 
  


