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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 089  

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

de mai jos: 
Părul tău e mai decolorat de soare, 
regina mea de negru şi de sare. 
 
Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat 
ca o umbră, ca un şarpe dezarmat. 
 
Trec fantome-ale verii în declin, 
corăbiile sufletului meu marin. 
 
Şi viaţa mea se iluminează, 
sub ochiul tău verde la amiază, 
cenuşiu ca pământul la amurg. 
Oho, alerg şi salt şi curg. 
 
Mai lasă-mă un minut. 
Mai lasă-mă o secundă. 
Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip. 
Mai lasă-mă o briză, o undă. 
 
Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp. 

(Nichita Stănescu, Viaţa mea se iluminează) 
 
1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă.                    2 puncte  
2. Motivează folosirea cratimei în structura  „fantome-ale verii”.          2 puncte  
3. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării.                                                  2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.          4 puncte  
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază  

prezenţa eului liric în textul dat.                                                        4 puncte  
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.                         4 puncte  
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat.             4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică centrală, identificată în textul dat.        4 puncte  
9.    Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic,  
 prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte  

 
 
  


