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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2008 

          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 001  

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

de mai jos: 
 

Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire 
Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; 
El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori 
C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. 
 
Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, 
Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, 
El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 
Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. 
 
Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, 
Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, 
Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, 
Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. 
 
Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare 
Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. 
O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu 
Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! 

                         (Vasile Alecsandri, Gerul) 
 
1. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii.        2 puncte  
2. Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă.          2 puncte  
3. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive.     2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.          4 puncte  
5. Numeşte 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 prima strofă.           4 puncte  
7. Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul.            4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima 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  
  


