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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 008  

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

de mai jos:  
Stihuri, zburaţi acum din mâna mea 
Şi şchiopătaţi în aerul cu floare, 
Ca păsările mici de catifea 
Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. 
 
Stihuri, acum porniţi, vă scuturaţi, 
Ca frunzele-aurite, pentru moarte. 
Pustnicii tineri, trişti şi delicaţi, 
Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. 
 
Stihuri de suflet, dintre spini culese, 
Îndurerate-n spic şi rădăcini, 
Pătrundeţi, înţelese şi neînţelese, 
În suflete de prieteni şi străini. 
 
Şi semănaţi, cu noaptea ce vă naşte, 
Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea, 
Că Cel-ce-ştie, însă nu cunoaşte, 
Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. 

 (Tudor Arghezi, Epigraf*) 
 

*epigraf, s.n. – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi, al unui capitol; scurtă inscripţie de pe 
faţada unui edificiu, monument, carte etc. 

 
1. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna.       2 puncte  
2. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri, acum porniţi, vă scuturaţi”.      2 puncte  
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet.                                     2 puncte  
4. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie.       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 a poeziei.      4 puncte  
7. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat.           4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea  

relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.            4 puncte  
9. Prezintă raportul dintre eul creator şi operă, aşa cum se conturează în poezia citată.                       4 puncte  
  


