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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 003  

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

de mai jos: 
 

Nenorocita privighetoare 
Cânta-n pădure a ei durere, 
Natura-ntreagă da ascultare, 
Tot împrejuru-i era tăcere. [...] 
 
Un măgar mare ce-o ascultase, 
Şi ca un aspru judecător 
Capul pleoştise, sau râdicase 
Câte-o ureche,-n semn de favor, 
 
Ieşi-nainte să-i dea povaţă, 
Şi c-o neroadă încredinţare: 
„Am fost, îi zise, aci de faţă, 
Dar zău nu-mi place a ta cântare”. [...] 
 
Atunci începe cu bucurie 
Un cântec jalnic şi necioplit, 
Încât de aspra lui armonie 
Toată pădurea s-a îngrozit. 
 
Privighetoarea, fără sfială, 
Zise: „Povaţa e în zadar; 
Căci d-aş urma-o, nu e-ndoială 
Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. 

 (Grigore Alexandrescu, Privighetoarea şi măgarul) 
 
1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ureche.                                  2 puncte  
2. Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost, îi zise, aci de faţă”.        2 puncte  
3. Scrie forma acceptată de DOOM2 a cuvintelor râdicase şi favor.                       2 puncte  
4. Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită, din primul vers.          4 puncte  
5. Transcrie, din text, două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite.   4 puncte  
6. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în strofa a doua.        4 puncte  
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat.                                                        4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa finală (morala fabulei).                                                 4 puncte  
9. Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic, prin prezentarea a două trăsături existente în text.  

                                                                                                                                                                   4 puncte  
 
  


