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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 025  

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

de mai jos:  
Iubeşti – când urciorul de-aramă 
se umple pe rând, de la sine 
aproape, de flori şi de toamnă, 
de foc, de-anotimpul din vine. 
 
Iubeşti – când suavă icoana 
ce-ţi faci în durere prin veac 
o ţii înrămată ca-n rana 
străvechiului verde copac. 
 
Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre 
vâltori, unde nu ajung sorii, 
te-avânţi să culegi printre umbre 
bălaiul surâs al comorii. 
 
Iubeşti – când simţiri se deşteaptă 
că-n lume doar inima este, 
că-n drumuri la capăt te-aşteaptă 
nu moartea, ci altă poveste. 
 
Iubeşti – când întreaga făptură, 
cu schimbul, odihnă, furtună 
îţi este-n aceeaşi măsură 
şi lavă pătrunsă de lună. 

(Lucian Blaga, Iubire) 
 
1. Scrie câte un antonim pentru sensurile din text ale cuvintelor se deşteaptă şi aproape.    2 puncte  
2. Precizează rolul liniei de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe.        2 puncte  
3. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ.          2 puncte  
4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.           4 puncte  
5. Exemplifică două figuri de stil diferite, din strofa a doua.                                          4 puncte  
6. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor, în textul dat.     4 puncte  
7. Explică sensurile opoziţiei între moarte şi poveste, din penultima strofă.               4 puncte  
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre  

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


