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Notă:    Timp de lucru: 1 oră.             

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Citeşte cu atenţie textul: 
 

Fiind băiet păduri cutreieram 
de Mihai Eminescu 

 
Fiind băiet păduri cutreieram 
Şi mă culcam ades lângă isvor, 
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 
S-aud cum apa sună-ncetişor: 
Un freamăt lin trecea din ram în ram 
Şi un miros venea adormitor. 
Astfel ades eu nopţi întregi am mas, 
Blând îngânat de-al valurilor glas. 
 
Răsare luna,-mi bate drept în faţă: 
Un rai din basme văd printre pleoape, 
Pe câmpi un val de argintie ceaţă, 
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape, 
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, 
Sunând din ce în ce tot mai aproape... 
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii, 
Părea c-aud venind în cete cerbii. 
 

Subiectul  (90p)   
 Pornind de la textul dat, Fiind băiet păduri cutreieram de Mihai Eminescu, realizează   o pictură. 

 În evaluarea lucrării se vor analiza următoarele aspecte: 
-încadrarea în tema propusă prin realizarea unei compoziții plastice cu ajutorul culorilor de apă 

(tempera, acuarele, guașe) respectând elementele literare ale textului; (30 p) 
-modalitatea reprezentării compoziției plastice (paginație, construcție, acorduri cromatice, echilibrul 

compoziției, folosirea elementelor de limbaj plastic - puncte, linii); (30p) 
-nota personală, originalitate, expresivitate prin reprezentarea compoziției plastice; (30p) 

 
 

Vă urăm inspirație și succes! 
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-încadrarea în tema propusă prin realizarea unei compoziții plastice cu ajutorul culorilor de apă 
(tempera, acuarele, guașe) respectând elementele literare ale textului; (30/20/10/5 p) 

-modalitatea reprezentării compoziției plastice (paginație, construcție, acorduri cromatice, echilibrul 
compoziției, folosirea elementelor de limbaj plastic - puncte, linii); (30/20/10/5p) 

-nota personală, originalitate, expresivitate prin reprezentarea compoziției plastice; (30/20/10/5p) 
-oficiu 10 p 

 
 


