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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 085  

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

fragmentul de mai jos: 
.......................................... 
Nouăzeci şi nouă de elemente, 
Vă dau jumătate din fruntea mea, 
Potriviţi-vă în aşa fel, 
Atâta fier, atâta aur, atâta mercur – 
Şi daţi-mi fericirea. 
 
Nouăzeci şi nouă de elemente, 
Aţi greşit calculele, 
A ieşit înţelepciunea, 
Daţi-mi fericirea. 
 
Nouăzeci şi nouă de elemente, 
Ce să fac eu cu dezamăgirea asta 
În formă de stea, de femeie, de tinereţe, 
Şi de alte idealuri – 
Daţi-mi fericirea. 
 
Nouăzeci şi nouă de elemente, 
Trecute toate în tabloul fiinţei mele, 
Iată, mai arunc sub cazanul vostru o zi, 
Şi încă un an. 
Şi încă o vârstă... 

 (Marin Sorescu, Alchimie) 
 
1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da.                                                         2 puncte  
2. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier, atâta aur, atâta mercur –”.                                2 puncte  
3. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural  

ale substantivului element.                   2 puncte  
4. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic.                                                  4 puncte  
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază  

prezenţa eului liric în textul dat.                                                           4 puncte  
6. Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua.                          4 puncte  
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică centrală, identificată în textul dat.    4 puncte  
8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat.                                                                4 puncte  
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, 

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


