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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 026  
Scrie, pe foaia de examen, r ăspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin ţe, cu privire la textul 

de mai jos: 
Livada s-a încins în somn. Din genele-i de stufuri 
strâng lacrimi de văpaie: 
licurici. 
 
Pe coastă-n vreji de nouri 
creşte luna. 
 
Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine 
şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui 
ţi-adun în inimă surâsul. 
Gura ta e strugure-ngheţat. 
 
Numai marginea subţire-a lunii 
ar mai fi aşa de rece 
– de-aş putea să i-o sărut –  
ca buza ta. 
 
Îmi eşti aproape. 
 
Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. 

(Lucian Blaga, Înfrigurare) 
 
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire.        2 puncte  
2. Precizează rolul liniilor de pauză din text.                 2 puncte  
3. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază  

prezenţa eului liric în textul dat.                      2 puncte  
4. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată.            4 puncte  
5. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului.                                                     4 puncte  
6. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent, în poezia citată.             4 puncte  
7. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei.                  4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, a treia strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică 

şi mijloacele artistice.                      4 puncte  
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, 

 sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.                                                                                        4 puncte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 

         Proba scris ă de limba şi literatura român ă − Proba A 
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) − Varianta 017  
 
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea 

identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, 
se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) 
 
 Aten ţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:  
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;             6 puncte  
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de  

ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;           18 puncte  

- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi 
de punctuaţie).                  6 puncte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 

        Proba scris ă de limba şi literatura român ă − Proba A 
 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) − Varianta 043  

 
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman 

psihologic din perioada interbelică. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
 

- evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a  trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie, 
într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;  

- prezentarea temei romanului, reflectată în textul narativ ales, prin referire la două episoade/ secvenţe 
narative; 

- sublinierea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume 
a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia 
subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia 
personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);  

- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt 
reflectate în romanul ales. 

 
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 
Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 puncte  (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru 

redactarea  eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; 
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 2 pagini. 
 
 
  


