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- ianuarie 2023 - 
Subsecțiunea Poezie  - Nivelul 3 (cls. a VII-a, a VIII-a) 

 
 

 

Citește cu atenție textul următor: 

Lasă-ți lumea... 
de Mihai Eminescu 
(fragmente) 
 
Vin' cu mine, rătăcește 
Pe cărări cu cotituri, 
Unde noaptea se trezește 
Glasul vechilor păduri. 
 
Printre crengi scânteie stele, 
Farmec dând cărării strâmte, 
Și afară doar de ele 
Nime-n lume nu ne simte. 
 
........................ 
 
Tânguiosul bucium sună, 
L-ascultăm cu-atâta drag, 
Pe când iese dulcea lună 
Dintr-o rariște de fag. 
 
Îi răspunde codrul verde 
Fermecat și dureros, 
Iară sufletu-mi se pierde 
După chipul tău frumos. 
 
........................ 
 
Iată lacul. Luna plină, 
Poleindu-l, îl străbate; 
El, aprins de-a ei lumină, 
Simte-a lui singurătate. 
 
Tremurând cu unde-n spume, 
Între trestie le farmă 
Și visând o-ntreagă lume 
Tot nu poate să adoarmă. 
 
De-al tău chip el se pătrunde, 
Ca oglinda îl alege - 
Ce privești zâmbind în unde? 
Ești frumoasă, se-nțelege. 

SUBIECTUL I     20 de puncte 

Scrie un text original, în versuri sau în proză, de 
60-70 de cuvinte, în care să-ți imaginezi ce visează 
lacul personificat în versul Și visând o-ntreagă 
lume, din poezia Lasă-ți lumea…, de Mihai 
Eminescu. 

Creația ta va respecta următoarele cerințe: 
 

▪ punctul de plecare al creației tale va fi 
imaginea lacului din poezia-suport [3 p] 

▪ conținut original și expresiv [10 p] 
▪ respectarea numărului de cuvinte [2 p] 
▪ respectarea normelor de exprimare 

corectă, lizibilitate, așezare în pagină [5 p] 

 

Din oficiu:   10 puncte 

 
Înălțimile albastre 
Pleacă zarea lor pe dealuri, 
Arătând privirii noastre 
Stele-n ceruri, stele-n valuri. 
 
E-un miros de tei în crânguri, 
Dulce-i umbra de răchiți, 
Și suntem atât de singuri 
Și atât de fericiți! 
 
........................ 

SUBIECTUL al II-lea     70 de puncte 

Pornind de la următoarele versuri:  
Tânguiosul bucium sună, 
L-ascultăm cu-atâta drag, 
Pe când iese dulcea lună 

Dintr-o rariște de fag. 

selectate din poezia Lasă-ți lumea...,  de Mihai Eminescu, redactează  o 
creație proprie, care să aibă  minimum 20 de versuri. 

Creația ta va respecta următoarele cerințe: 
 

▪ caracter descriptiv/confesiv/reflexiv [20 p] 
▪ preluarea ideii artistice din versurile selectate [10 p] 
▪ conținut original și expresiv [25 p] 
▪ respectarea numărului minim de versuri [5 p] 
▪ respectarea normelor de exprimare corectă, lizibilitate, așezare în 

pagină [10 p] 

 


