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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 

        Proba scris ă de limba şi literatura român ă − Proba A 
 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) − Varianta 037  

 
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil 

Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate 
într-una dintre următoarele afirmaţii critice:  

 
„...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan 

Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea 
care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, 
împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la 
ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) 

 
„Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, 

altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale 
vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele 
intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) 
 

Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în 
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia  (cu minimum 4 exemplificări/ 
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru con ţinutul  eseului vei primi 16 
puncte , iar pentru redactarea  lui vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea 
limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte,  punctuaţia – 2 puncte, 
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). 

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 2 pagini. 
 
 
 
  


