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Citește cu atenție textul următor: 

Revedere 
de Mihai Eminescu 
 
- Codrule, codruțule, 
Ce mai faci, drăguțule, 
Că de când nu ne-am văzut 
Multă vreme au trecut 
Și de când m-am depărtat, 
Multă lume am îmblat. 
 
- Ia, eu fac ce fac de mult, 
Iarna viscolu-l ascult, 
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le, 
Troienind cărările 
Și gonind cântările; 
Și mai fac ce fac demult, 
Vara doina mi-o ascult 
Pe cărarea spre izvor 
Ce le-am dat-o tuturor, 
Împlându-și cofeile*, 
Mi-o cântă femeile. 
 
- Codrule cu râuri line, 
Vreme trece, vreme vine, 
Tu din tânăr precum ești 
Tot mereu întinerești. 
 
- Ce mi-i vremea, când de veacuri 
Stele-mi scânteie pe lacuri, 
Că de-i vremea rea sau bună, 
Vântu-mi bate, frunza-mi sună; 
Și de-i vremea bună, rea, 
Mie-mi curge Dunărea, 
Numai omu-i schimbător, 
Pe pământ rătăcitor, 
Iar noi locului ne ținem, 
Cum am fost așa rămânem: 
Marea și cu râurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna și cu soarele, 
Codrul cu izvoarele… 

*Cofă, cofe= Vas de formă (relativ) cilindrică, confecționat din 
doage de brad, cu o toartă, în care se ține la țară apa de băut. 

SUBIECTUL I       20 de puncte 

Scrie un text original, de 50-60 de cuvinte, în care să-ți 
imaginezi despre ce-i cântă codrului femeile, împlându-și cofeile, 
din poezia Revedere, de Mihai Eminescu. 

 
Creația ta va respecta următoarele cerințe: 

▪ punctul de plecare al creației tale va fi relația om-natură 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] 

 

SUBIECTUL al II-lea      70 de puncte 

Pornind de la următoarele versuri:  
 

- Codrule, codruțule, 
Ce mai faci, drăguțule, 

Că de când nu ne-am văzut 
Multă vreme au trecut 

 
selectate din poezia Revedere,  de Mihai Eminescu, redactează  
o creație proprie, care să aibă  minimum 150 de cuvinte. 

 
Creația ta va respecta următoarele cerințe: 

▪ caracter descriptiv/narativ/eseistic [20 p] 
▪ preluarea ideii artistice din versurile selectate [10 p] 
▪ conținut original și expresiv [25 p] 
▪ respectarea numărului minim de cuvinte [5 p] 
▪ respectarea normelor de exprimare corectă, lizibilitate, 

așezare în pagină [10 p] 

Din oficiu:   10 puncte 


