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Notă:    Timp de lucru: 2 ore.             

  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul  (90p)   
 Pornind de la versurile selectate din poezia Povestea codrului de Mihai Eminescu, execută  o 
creație plastică proprie. 

 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) 

 

Povestea codrului 

Mihai Eminescu 

   

  Împărat slăvit e codrul, 

                        Neamuri mii îi cresc sub poale, 

                        Toate înflorind din mila 

                        Codrului, Măriei-Sale. 

  

                        Lună, Soare şi Luceferi 

                        El le poartă-n a lui herb*, 

                        Împrejuru-i are dame 

                        Şi curteni din neamul Cerb. 

  

                        Crainici, iepurii cei repezi 

                        Purtători îi sunt de veşti, 

                        Filomele**-i ţin orchestrul 

                        Şi izvoare spun poveşti. 



 

 

  

                        Peste flori, ce cresc în umbră, 

                        Lângă ape pe potici, 

                        Vezi bejănii*** de albine, 

                        Armii grele de furnici… 

  

                        Hai şi noi la craiul, dragă, 

                        Şi să fim din nou copii, 

                        Ca norocul şi iubirea 

                        Să ne pară jucării.[...] 

  

                        Peste albele izvoare 

                        Luna bate printre ramuri, 

                        Împrejuru-ne s-adună 

                        Ale Curţii mândre neamuri: 

  

                        Caii mării, albi ca spuma, 

                        Bouri nalţi cu steme-n frunte, 

                        Cerbi cu coarne rămuroase, 

                        Ciute sprintene de munte – [...] 

 

  

* herb=iarbă 

**filomele=privighetori 

***bejănii=roiuri, șiruri 
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BAREM DE EVALUARE 
-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 

 
 


