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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 Scrisoarea I 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.) 
 

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 

 
 
 
 

-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. 
-oficiu 10 p 
 
 
 
 
 
 
 

 


