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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 097  

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

de mai jos:  
Când amintirile-n trecut 
Încearcă să mă cheme,  
Pe drumul lung şi cunoscut 
Mai trec din vreme-n vreme. 
 
Deasupra casei tale ies 
Şi azi aceleaşi stele, 
Ce-au luminat atât de des 
Înduioşării mele. 
 
Şi peste arbori răsfiraţi 
Răsare blânda lună, 
Ce ne găsea îmbrăţişaţi 
Şoptindu-ne-mpreună. 
 
A noastre inimi îşi jurau 
Credinţă pe toţi vecii, 
Când pe cărări se scuturau  
De floare liliecii. 
 
Putut-au oare-atâta dor 
În noapte să se stângă*,  
Când valurile de izvor 
N-au încetat să plângă, 
 
Când luna trece prin stejari 
Urmând mereu în cale-şi,  
Când ochii tăi, tot încă mari, 
Se uită dulci şi galeşi? 

          (Mihai Eminescu, Când amintirile…) 
* să se stângă (reg.) – să se stingă 

 
1. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor.        2 puncte  
2. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”.           2 puncte  
3. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.          2 puncte  
4. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat.        4 puncte  
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric,  

în textul poetic dat.                    4 puncte  
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.          4 puncte  
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, cele două strofe din final, prin evidenţierea relaţiei dintre  

ideea poetică şi mijloacele artistice.                 4 puncte  
8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.           4 puncte   
9. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism, prin prezentarea a două  

trăsături identificate în text.                            4 puncte  
 
 
  


