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Notă:    Timp de lucru: 1 oră.             

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 
Subiectul  (90p)   
  Pornind de la versurile selectate din poezia Mai am un singur dor  de Mihai Eminescu, 
redactează  o creație proprie, care să aibă  între 16 și 28 de versuri. 
 Creația ta va respecta următoarele cerințe: 
 
-caracter descriptiv/ confesiv/reflexiv; (10 p.) 
-preluarea, din textul-suport, a temei, a minimum două simboluri/motive literare și a minimum două 
imagini artistice; (30 p.) 
-originalitate și expresivitate; (40 p.) 
-încadrarea în numărul de versuri. (5 p.) 
-redactare. (5 p.) 
 

Mai am un singur dor  
 
Mai am un singur dor: 
În liniştea serii 
Să mă lăsaţi să mor 
La marginea mării: 
Să-mi fie somnul lin 
Şi codrul aproape, 
Pe-ntinsele ape 
Să am un cer senin. 
............................. 
. 
Pe când cu zgomot cad 
Izvoarele-ntruna, 
Alunece luna 
Prin vârfuri lungi de brad. 
Pătrunză talanga 
Al serii rece vânt, 
Deasupră-mi teiul sfânt 
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Să-şi scuture creanga. 
 
Cum n-oi mai fi pribeag 
De-atunci înainte, 
M-or troieni cu drag 
Aduceri aminte. 
Luceferi, ce răsar 
Din umbră de cetini, 
Fiindu-mi prieteni, 
O să-mi zâmbească iar. 
.................................................................. 

Vă urăm inspirație și succes! 
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-caracter descriptiv/ confesiv/reflexiv; (10/5/3 p.) 
-preluarea, din textul-suport, a temei 10 p.  
                                              a minimum două simboluri/motive literare 2x5 p. 
                                               a minimum două imagini artistice 2x5 p. 
-originalitate și expresivitate; (40/30/20/10 p.) 
-încadrarea în numărul de versuri. (5 p.) 
redactare (5 p.) Se scad câte 0,25 pentru fiecare greșeală 
 
 
 
 
 
 
 


