
 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN  
DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ 

„MIHAI EMINESCU” 
09 IANUARIE 2020 

Subsecțiunea PROZĂ -Nivelul 1 (cls. a III-a, a IV-a) 
 
                
Notă:    Timp de lucru: 1 oră.             

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 Citeşte cu atenţie textul: 
 
 

La mijloc de codru... 
de Mihai Eminescu 

 
 
La mijloc de codru des 
Toate păsările ies, 
Din huceag* de aluniș 
La voiosul luminiș, 
Luminiș de lângă baltă, 
Care-n trestia înaltă 
Legănându-se din unde, 
În adâncu-i se pătrunde 
Și de lună și de soare 
Și de păsări călătoare, 
Și de lună și de stele 
Și de zbor de rândunele 
Și de chipul dragei mele. 
 
*huceag= pădure mică, tânără și deasă; tufiș, crâng. 

 

Subiectul  (90p)   
  Pornind de la textul dat, La mijloc de codru... de Mihai Eminescu, redactează o compunere, de 
minimum 15 rânduri, în care să prezinţi un colţ din natură. 
 Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta, în compunerea ta, următoarele cerințe: 
- construirea logică a textului, respectând părţile unei compuneri; (10 p.) 
-găsirea unui titlu sugestiv;  (10 p.) 
-preluarea, din textul-suport, a minimum două expresii frumoase şi a minimum două însuşiri ale 
elementelor din natură ; (40 p.) 
-originalitate și expresivitate; (20 p.) 
-respectarea numărului minim de rânduri; (5 p.) 
-respectarea regulilor de ortografie și de punctuație, așezarea corectă în pagină; (5 p) 

 
Vă urăm inspirație și succes! 
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BAREM DE CORECTARE 

 
 
 

- construirea logică a  textului, respectând părţile unei compuneri; (10/5 p.) 
- găsirea unui titlu sugestiv;  (10/5 p.) 
- preluarea, din textul-suport, a minimum două expresii frumoase; (10 p / expresie) 
-  preluarea, din textul-suport, a două însuşiri ale elementelor din natură ; (10 p./ însușire) 
- originalitate și expresivitate; (20/10/5 p.) 
- respectarea numărului minim de rânduri; (5 p.) 
- scriere corectă 3p: 0-2 greșeli 3p; 3-4 greșeli 2p; 5 greșeli 1p 

- caligrafie; 1p 

- așezare în pagină; 1p 

OFICIU: 10 p 

 

 

 


