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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 Doina  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.) 
 

Doina 
 
De la Nistru pân' la Tisa 
Tot Românul plânsu-mi-s-a,  
Că nu mai poate străbate 
De-atâta străinătate.  
......................................................  
Vai de biet Român săracul!  
Îndărăt tot dă ca racul,  
Nici îi merge, nici se-ndeamnă  
Nici îi este toamna toamnă  
Nici e vară vara lui  
Şi-i străin în ţara lui.  
......................................................  
Ştefane, Măria Ta,  
Tu la Putna nu mai sta,  
Las' Arhimandritului 
Toată grija schitului  
Lasă grija Sfinţilor 
În sama părinţilor,  
Clopotele să le tragă 
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,  



 

Doar s-a-ndura Dumnezeu,  
Ca să-ţi mântui neamul tău!  
Tu te-nalţă din mormânt,  
Să te-aud din corn sunând 
Şi Moldova adunând.  
De-i suna din corn o dată,  
Ai s-aduni Moldova toată,  
De-i suna de două ori,  
Îţi vin codri-n ajutor,  
De-i suna a treia oară, 
Toţi duşmanii or să piară 
Din hotară în hotară - 
Îndrăgi-i-ar ciorile 
Şi spânzurătorile! 

 

 

 

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 artistice2x5 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. 
-barem 10 p 
 
 
 
 
 
 
 
 


