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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 082  

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

de mai jos: 
Doctore, simt ceva mortal 
Aici în regiunea fiinţei mele. 
Mă dor toate organele 
Ziua mă doare soarele, 
Iar noaptea luna şi stelele. 
 
Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer 
Pe care până atunci nici nu-l observasem 
Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă 
Cu o senzaţie de iarnă. 
 
Degeaba am luat tot felul de medicamente, 
Am urât şi am iubit, am învăţat să citesc 
Şi chiar am citit nişte cărţi, 
Am vorbit cu oameni şi m-am gândit, 
Am fost bun şi-am fost frumos... 
 
Toate acestea n-au avut niciun efect, doctore. 
Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. 
Cred că m-am îmbolnăvit de moarte 
Într-o zi 
Când m-am născut. 

 (Marin Sorescu, Boala) 
 

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba.        2 puncte  
2. Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”.                                                              2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte.                                            2 puncte  
4. Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv  

al discursului liric.                             4 puncte  
5. Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text.                                                          4 puncte  
6. Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente,/  

Am urât şi am iubit, am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei.            4 puncte  
7. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,  

sugestie, reflexivitate), identificată în textul dat.                                 4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică identificată  

în prima strofă a textului dat.                        4 puncte  
9. Ilustrează conceptul poezie lirică, prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 4 puncte 
 
  


