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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 Scrisoarea I 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) 

 

Scrisoarea I 
Mihai Eminescu 

 
Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare, 
Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare, 
Căci perdelele-ntr-o parte când le dai, şi în odaie 
Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, 
Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate 
De dureri, pe care însă le simţim ca-n vis pe toate. 
 
Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci 
Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci; 
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, 
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 

Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! 
Câte ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăţi, 
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi! 
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti, 
Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti! [...] 
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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 

 
 

 


