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Subsecțiunea PROZĂ (text descriptiv/ eseistic) - Nivelul 2 (cls. a V-a, a VI-a) 
 
                
Notă:    Timp de lucru: 1 oră.             

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 
Subiectul  (90p)   
  Pornind de la versurile selectate din poezia Povestea codrului  de Mihai Eminescu, redactează  o 
creație proprie, care să aibă  minimum 200 de cuvinte. 
 Creația ta va respecta următoarele cerințe: 
-caracter descriptiv/eseistic; (10 p.) 
-preluarea, din textul-suport, a temei, a minimum două cuvinte cheie/ simboluri/ motive literare și a 
minimum două imagini artistice; (30 p.) 
-originalitate și expresivitate; (40 p.) 
-respectarea numărului minim de cuvinte; (5 p.) 
-redactare (5 p.) 

 

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 

-caracter descriptiv/eseistic; (10/5/2 p.) 
-preluarea, din textul-suport, a temei 10p 
                                               a minimum două cuvinte cheie/simboluri/motive literare 2x5p 
                                               a minimum două imagini artistice; 2x5p 
-originalitate și expresivitate; (40/30/20/10 p.) 
-respectarea numărului minim de cuvinte; (5 p.) 

-redactare (5 p.) Se scad pentru fiecare greșeală câte 0,25 p. 
-oficiu 10p 

 
 

 


