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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 021  

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

de mai jos: 
 

Sunt numai o verigă din marea îndoire, 
Fragilă, unitatea mi-e pieritoare; dar 
Un roi de existenţe din moartea mea răsar, 
Şi-adevăratul nume ce port e: unduire. 
 
Deci, arcuit sub timpuri, desfăşur lung ţesut 
De la plăpânda iarbă la fruntea gânditoare, 
Şi blondul şir de forme, urcând din soare-n soare, 
În largurile vieţii revarsă un trecut. 
 
Din călătoarea undă, din apele eterne 
Îmi însuşesc vestmântul acelor care mor, 
Şi înnoit, şi ager, alerg – subtil fior – 
Prin săli orgolioase ori umede caverne… 
 
Şi astfel, în Pământuri croindu-mi vaste porţi 
Spre ritmuri necuprinse de minte, vreodată, 
Aduc Înaltei Cumpeni povara mea bogată 
De-atâtea existenţe şi tot atâtea morţi. 

(Ion Barbu, Elan) 
 
1. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor roi şi necuprinse.             2 puncte  
2. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Pământuri, în textul poetic dat.      2 puncte  
3. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele frunte, respectiv nume să aibă sens conotativ.  2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.              4 puncte  
5. Transcrie 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. Interpretează un sens al opoziţiei între existenţe şi morţi, din ultima strofă a poeziei.       4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, penultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre 

ideea poetică şi mijloacele artistice.                   4 puncte 
9.    Prezintă semnificaţia titlului, în legătură cu textul citat.                                                                           4 puncte  
  


