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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 024  

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

de mai jos: 
 
O, lume, lume! 
Aş vrea să te cuprind întreagă 
În piept, 
Dogorâtor 
Să te topesc în sângele meu cald 
Cu tot ce ai: 
Cu munţii tăi, 
Cu râsul tău, 
Cu picurii de rouă, 
Cu multele, 
Nenumăratele fecioare cari păşesc 
Cutremurate-n clipa asta 
De-un dor 
Pe minunatul tău pământ, 
Cu cerul tău, 
Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea 
Să le topesc în trupul meu- 
Şi strop cu strop 
Din inimă 
Ca dintr-o cupă 
Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat: 
Şi surâzând 
Să pier 
Gustându-te o dată din belşug 
Ameţitoare 
Şi largă mare de minuni: O, lume! 

(Lucian Blaga, Lume!) 
 
1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.                           2 puncte  
2. Motivează folosirea virgulelor din primul vers.              2 puncte  
3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ.          2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.           4 puncte  
5. Precizează două particularităţi prozodice ale textului.                                                         4 puncte  
6. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv, în textul dat.    4 puncte  
7. Explică rolul adjectivului pronominal de întărire însumi din versul  

„Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”.                                                                      4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, semnificaţia amplei enumeraţii din text,  
 prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică.                                                                               4 puncte  
9. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre atitudinea pe care o adoptă eul liric în poezia citată.           4 puncte  
 
 
  


