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CHESTIONARDEVERIFICAREALECTURILOR(clsaXI-a)

(Notă:Elevulcareîntruneştecelmaimarepunctajvaprimicapremiuocarte)

Citiţicuatenţie.Uneleîntrebăripotaveadouăvariantecorecte.

1.Ancaeste:
a.personajsecundarînChiriţaînprovinţie;
b.personajprincipalînNăpasta;
c.personajepisodicînMara;

2.Actveneţianeste:
a.romanmodern,petemacălătorieicaactdecunoaştere;
b.dramă modernă,pe tema înfrângeriiconştiinţeisuperioare în confruntarea cu manifestările
gregarităţii;
c..nuvelăromantică,petemaiubiriitrădate;
d.dramăistorică,petemadestinuluiimplacabil;
e.dramămodernădeidei,cutemaintelectualuluiînsetatdeabsolut;
f.comedie clasică într-un act,pe tema carnavalului,a vieţiica balmascat,ce camuflează
superficialitateasocietăţiicontemporane;

3.NaratorulcălătorlaBaltaalbăeste:
a.unscriitorfrancez,compatriotalconsululuidinBrăila,preocupatdecontrastuldintreOccidentşi
Orient;
b.consululfrancezdinBrăila,unbărbatjovial,cumanierealese,cusimţulumoruluifoartedezvoltat;
c.ungermantinerel,fărăexperienţă,pecarebăştinaşiiîlnumescînzeflemeaneamţodracoli;
d.unpictorfrancezcarecălătorisepentruprimadatăîntr-oţarăplinădeminuni;
e.V.Alecsandri,aflatlapoveştiprintremaimulţiprieteni,pedivanuri,dupăobiceiuloriental;

4.Citatul
Toatălumeaazifumează,
Scoatefum penas,pegât;
Uniimodaimitează;
Alţiifumeazădeurât.
Omenirea-ioţigară
Caresăpreface-nscrum;
Şiamorulcelcupară
Ardeşiseschimbă-nfum…
Numaifumuriveziaice
Lafemeişilabărbaţi.
Toţifumează…poţidarzice,
Că-smaitoţiînfumuraţi.

facepartedinopera:
a. Ţiganiada,deIonBudai-Deleanu;
b. BaltaAlbă,deVasileAlecsandri;
c. Levantul,deMirceaCărtărescu;
d. Chiriţaînprovinţie,deVasileAlecsandri;
e. Onoaptefurtunoasă,deI.-L.Caragiale;

5.Maraestepersonajulprincipaldin:
a.nuvelaromantică,petemaiubiriiceînvingetoatepiedicile;
b.dramapsihologicăîntr-unact,ceprezintăconflictulîntregeneraţiişiîntremembriiuneicomunităţi,
dincauzaconfesiunilordiferite;
c.romanclasicrealist,cuvaloaredebildungsroman;
d.romantradiţionalist,cuputerniceaccentesatirice,petemadorinţeinemăsuratedeînavuţire,ce
distrugecaractereşidestine;

6.StănicăRaţiuesteunpersonaj:
a.critic,polemic,abilşicareoferărezolvareaconflictuluiîntreclanulTuleaşiOtilia;
b.tipicmodern,avocatderenume,arivistfărăscrupule,ginereleluiCostacheGiurgiuveanu;
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c.balzacian,parvenitfărăscrupule,căsătoritdininterescuAurica,fataAglaeiTulea;
d.personajprincipal,realist,dinamic,multidimensional,ceiesedinlimiteletipologieiclasice
e.insidios,seducător,cupărullins,scurtşinegru,palidlafaţă,cumustaţaînchipdefurculiţă,
demagog,escroc,şantajistsentimental;

7.Celmaiiubitdintrepământenieste:
a.celmaivalorosromanalsecoluluial19-lea,prinpersonajulMatilda,oipostazăafeminităţii,
interesantăpsihanalitic,deovigoareenigmatică;
b.unadintredrameledeideicamilpetresciene,încareautorulşi-acreat,prinVictorPetrini,unveritabil
alterego.
c.unromandefacturătradiţionalistă,ceareînprim plandramapământuluişiaiubiriiabsolute,aflate
într-unveşnicconflict;
d.povesteaunuiOdiseuconfesivceîşiregăseşteCentrul–mitulfericiriipriniubire–,romanulunei
istoriicaretrăieşteprintr-undestin.
e.unromanpolitic,petemacamilpetrescianăalucidităţiişisuferinţei,încarefilosofulVictorPetrini
mărturiseştecăputem,prininteligenţă,înţelegecănoinumurim niciodată.;

8.PersonajeleBonifaciuHagienuş,Hangerliu,Pica,Saferianaparţinromanului:

a.Iona,deMarinSorescu
b.Levantul,deMirceaCărtărescu;
c.BietulIoanide,deG.Călinescu;
d.Maitreyi,deMirceaEliade;
e.Scrinulnegru,deG.Călinescu;
f.Nuntăîncer,deMarinPreda;

9.Citatul
Orgoliuluimeuisepuneacum,dealtfel,şioaltăproblemă.Nupotsădezertez,căci,maiales,n-aş
vreasăexistepelumeoexperienţădefinitivă,caaceeapecareovoiface,delacaresălipsesc,mai
exact,sălipseascăeadinîntregulmeusufletesc.Araveafaţădemine,ceicareaufostacolo,o
superioritate,caremisepareinacceptabilă.Arconstituipentrumineolimitare.Îmiputusem permite
atâteagesturipânăacum,pentrucăaveam unmotivşioscuză:cătam overificareşioidentificarea
euluimeu.Cuuneulimitat,îninfinitullumii,niciunpunctdevedere,niciostabilirederaporturinumai
eraposibilăşidecinicioputinţăderealizaresufletească.

facepartedinopera:
a. Învremederăzboi,deI.L.Caragiale
b. Joculielelor,deC.Petrescu;
c. Nuntăîncer,deMarinPreda
d. Maitreyi,deMirceaEliade
e. Ultimanoaptededragoste,întâianoaptederăzboi,deC.Petrescu,;
f. BietulIoanide,deG.Călinescu;

10.Criteriuldealegereavarianteicorectedelaintrebareaanterioarăafost:
a.temarăzboiului;
b.temaexperienţei;
c.naraţiunealapersoanaI;
d.perspectivaobiectivă;
e.pluriperspectivismul;
f.finaluldeschis;
g.stilulanticalofil;
h.temaconştiinţeipropriilorlimite;

11.ŞtefanGheorghidiueste:
a.tipulinadaptatuluisuperior,aflatînconflictcuceilalţi,pecareîiconsiderăinferiori.
b.adeptulmoduluiautenticdeavorbi,deaceeaapreciazăfoartemultdiscuţiaelevatăaofiţerilordela
popotă;
c.filosof,intelectual,îndrăgostitdeEla,căreiaîispune:Numaienimicomenescînnoi,căciiubirea
faţădeeaîlfacesăseizolezedelumeaexterioară;
d.personajnaratordinamic,carefiltreazăevenimenteleexterioareprinconştiinţasa,eunalter-egoal
scriitorului;
f.personajeponim,heterodiegetic,static,realist,fatalşigreucenzuratdemoarte,cum mărturiseşte
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naratorul,aflat,caoricegeniu,într-oluptădramatică,acerbă,cudestinulimplacabil.

12.TemaromanuluiMoromeţiieste:

a.dramapaternităţiiintelectualuluineînţelesînfamilieşisocietate;
b.frescavieţiiruraleinterbelice;
c.temadegradăriirelaţiilorsocialedincauzaschimbărilorpoliticesuferitedesocietatearomânească,
ameninţatăderivalitateapartidelorpoliticeînzoriisecolului20.
d.crizacomunicării,crizafamiliei,degradarearelaţieidintreindividşiistorieînperioadapostbelică;
e.conflictuldintrementalităţidiferite:tatălşifiul,alienaţidincauzacomunismului;
f.dispariţiaclaseiţărăneştiînperioadadintreceledouărăzboaiemondiale;

13.LeonidaPascalopolera:
a.unom cam devreopatruzecideani,cărnos,rumen,cumustaţăcazonăşicuocreşterealeasă;
b.unbărbatdistins,cuhainedupămodafranţuzească,culanţgreudeaurcubreloclavestă,mirosind
discretamoscşitabac;
c.unmoşierdecincizecideani,cupărulrar,cucărarepemijloculfrunţii,cumustaţăenglezească,
manierat,întotdeaunachic;
d.personajrafinat,bogat,cuungustapolinicalordinii,erudit,nobilpringusturilesale,deşinueste
propriu-zisunaristocrat;
d.undomntrecutdecincizecideani,cuchelieşimustaţă,dupămodanemţească,aristocratscăpătat,
cuautomobillascară,devoratdepasiuneapentruOtilia,căreiaîiasigurăconfortulmaterial,socotind
căeanueînmăsurăsăjudeceînaceastămaterie,aobţineriicelornecesareuneivieţilipsitedegriji;

14.Următoareareplică,aparţinândpersonajului
Şarl:

(AirduRoyaltambour.)
Mevoici…am sosit

Moulu,bouillantderage,
Pourcâte-am pătimit

Am pătimitdanscevoyage.
Enuncaroutzeaffreux

Onm’aconduithurduz-hurduz,
Lessurugiriaien’entreeux

Disant:Dracofranţuz!

a. FacepartedintextulnarativBaltaAlbă,încareesteinserat,pentrusporireaefectuluicomic,
pasajulînversuricitatmaisus,aparţinândprotagonistuluiŞarl,untânărgermancălătorprin
Valachia,ceîncearcăsăseînţeleagăculocalniciiînlimbafranceză,lamodăînepocă,şipe
careovorbeştecaraghios.

b. Facepartedinfarsaîntr-unactŢiganiada,cesatirizeazăcumultăironie,faptelecomiceale
unoranti-eroi,parodiindastfellipsadecultură,civlizaţie,conştiinţănaţională,patriotism a
românilor,înperioadailuminimului,cândaltepopoareeraucumultînainteanoastră;

c. FacepartedincomediaCoanaChiriţaînprovinţie,şiaparţineunuipersonajcenucunoaşte
binelimbaromână,darsestrăduieşte,cuefectecomiceinvoluntare,săseadaptezelamediul
hibridmoldovenesc.

15.ReplicaN-am noroc!,respectivFir-aradraculuideviaţăş-afurisită,căm-afăcutmamafărănoroc!
aparţinpersonajelorcaragialiene:

a.NebunulIondinNăpasta/ZoeTrahanachedinOscrisoarepierdută;
b.FănicădinLahanulluiMânjoală/hangiulStavrachedinÎnvremederăzboi;
c.PopaIancudinÎnvremederăzboi/ZiţadinOnoaptefurtunoasă;
d.SpiridondinOnoaptefurtunoasă/NebunulIondinNăpasta;
e.PopaIancudinÎnvremederăzboi/ZoeTrahanachedinOscrisoarepierdută;
f.HangiulStavrachedinÎnvremederăzboi/SpiridondinOnoaptefurtunoasă

16.PersonajulChiriaceste:
a.sergent,instructorpentruexerciţiilemilitare,dincomediaOnoaptefurtunoasă;
b.omuldeincrederealluiJupânDumitrache,dincomediaOscrisoarepierdută;
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c.amantulVetei,soraZiţei,dincomediaOnoaptefurtunoasă;
d.avocat,studinteîndrept,îndrăgostitdeZiţa,nevastaluiJupânDumitrache,dincomediaO
noaptefurtunoasă;
e.autorulcelebreirepliciIubesctrădarea,darîiurăscpetrădători,dincomediaO scrisoare
pierdută.
f.băiatorfanînslujbaluiJupânDumitrache,asupritdeacesta,dincomediaOnoaptefurtunoasă;

17.OtiliaMărculescuesteunpersonaj:
a.protagonist,eponim,realist(creatprintipizare),dinamic,multidimensional;
b.unidimensional,tipicbalzacian,clasic,simbolic-arhetipal,autodiegetic.
c.protagonist,romantic,dramatic,enigmatic,reflector,heterodiegetic;
d.principal,introvertit,inteligent,simbolic,antagonist,exponenţial;

18.Replicile
 Ei,bată-tesătebată!Decenuspuiaşa,frate?(…).Ei!Vezi?...Uite-aşaseorbeşteomulla

necaz!;
 Deoptanitrăim împreunăcafraţii,şiniciunminutn-am găsitlaomulacestamăcar

atâticarău;
 Vreauceeacemeritînoraşulacestadegogomaniundesuntceldintâi…întrefruntaşii

politici;
 Cum orsă-şismulgătoţigazeta,cum orsămăsfâşie,cum orsărâză!;
 Râzi,ingrato,deamoareamea!;

aparţinpersonajelor:
a. Tipătescu,Trahanache,Dandanache,JupânDumitrache,Chiriac;
b. JupânDumitrache,Trahanache,Caţavencu,Zoe,Venturiano;
c. Dandanache,Veta,Tipătescu,Venturiano,Chiriac;
d. Chiriac,Trahanache,Tipătescu,Ziţa,Venturiano;
e. Caţavencu,Chiriac,Trahanache,Venturiano,Tipătescu;

19.NuvelaAlexandruLăpuşneanuareunnarator:
a.subiectiv,implicat;
b.omniscient,detaşat;
c.obiectiv,sobru;

20.Cărorpersonajefeminineleaparţindescrierileurmătoare:

 Măruntăşiuşurică,smerităşiumblândcapesfoară,totdeaunaasprălavorbăşilacăutătură,
darblândăşiduioasăeralafire;

 Eraatâtatinereţe,atâtafrângere,atâtanesocotinţăîntrupulbălaişiatâtagenerozitateînochii
înlăcrimaţialbaştri(…)eraaceastăfatăuncontinuuprilejdeuimire.;

 Fatăfrumoasă,modistăşiînvăţatăşitreianilapasion;
 Existăchipuriîntr-adevărfrumoasecarenuexprimădecâtatât,adicăceeaceafăcutnatura

fizic,darunchipfrumosprincaresăizbucneascădinlăuntruoluminăauneivieţiagândiriişi
asentimentelor,carearuncăparcăîntr-otransăprivireaunorochilucind,aizice,întriumf,a
unuiobrazcutenalb,auneiguricarenupoatesăsteaînchisădinpricinatensiuniilăuntrice,a
pofteideviaţăşidecomunicare,unastfeldechipşioasemeneafrumuseţenumaivăzusem;

a. Persida,dinromanulMara,deIoanSlavici;
Ela,dinromanulUltimanoaptededragoste,întâianoaptederăzboi,deC.Petrescu;
Ziţa,dincomediaOnoaptefurtunoasă,I.-L.Caragiale;
Matilda,dinromanulCelmaiiubitdintrepamanteni,deM.Preda;

b. Anca,dinNăpasta,deI.-LCaragiale;
Otilia,dinromanulEnigmaOtiliei,deG.Călinescu;
Veta,dincomediaOnoaptefurtunoasă;
Ela,dinromanulUltimanoaptededragoste,întâianoaptederăzboi,deC.Petrescu;

c. Mara,dinromanulMara,deIoanSlavici;
Maitreyi,dinromanulMaitreyi,deM.Eliade;
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Ela,dinromanulUltimanoaptededragoste,întâianoaptederăzboi,deC.Petrescu;
Otilia,dinromanulEnigmaOtiliei,deG.Călinescu;

d. Maitreyi,dinromanulMaitreyi,deM.Eliade;
Persida,dinromanulMara,deIoanSlavici;
Zoe,dincomediaOscrisoarepierdută,deI.-L.Caragiale;
Matilda,dinromanulCelmaiiubitdintrepamanteni,deM.Preda;

21.Personajulcareîioferăsoţieisaleunleacdefricăeste:

a.JupânDumitrache
b.Naţl
c.Gheorghe
d.VictorPetrini
e.AlexandruLăpuşneanu
f.ZahariaTrahanache

22.AllanovedepentruîntâiaoarăpeMaitreyiîntimpce:
a.lualecţiidebengaleză;
b.cumpăracărţidintr-olibrărie;
c.dalecţiidefranceză;
d.cumpărafructedelaunvânzătordefructe;

22.Personajele-naratordinromanulNuntăîncer,deMirceaEliade,seîndrăgostesc:

a.deaceeaşifemeie(Nina Mareş),în acelaşitimp,admirându-idegetelefoartelungi,aproape
transparente;
b.defemeidiferite–Mavrodin,deIleana,iarHasnaş,deLena)–unuladmirându-iaerulmisteriosşi
mâinile,celălaltparfumulfemininşirafinamentulintelectual.
c.deaceeaşifemeie,ladistanţădeoptani,fiecarefiindconvinscăastaaparţinemiracolului;

23.Precizaţicepersonajestedescriscafiind:
 …unbărbatcadedouăzecişişapte-douăzecişioptdeani,deofrumuseţemai

curândfeminină,cuunsoidemelancolieînprivire,chiarcândfaceactedeenergie.
Arenervozitateainstabilăaanimalelorderasă.Priveşteîntotdeaunadreptînochipe
celcucarevorbeşte,şiasta-idăoautoritateneobişnuită;

 untânărcadetreizecideani,înaltşidelicat,fărăsăfieslab.Areofigurăobosită,de
om mistuitdeo frământată viaţă interioară.(…)Când esurprins,şioricegest
neprevăzutîlsurprinde,ecutotuldezorganizat,bâlbâiefărăsăsepoatăregăsi.(…)
Mâinileşiguraîisuntcuadevărataristocratice;

 unbărbatcadepatruzeci,patruzecişicincideani,înalt,nasputernic,guramare,
nervozitatebărbătească,impulsiv.Dăoimpresiedeloialitate,deprofundăşiaspră
bunătate,poruncitoare;

a. GeluRuscanu,dindramaJoculielelor;
PietroGralla,dindramaActveneţian;
AndreiPietraru,dindramaSufletetari;

b. AndreiPietraru,dindramaSufletetari;
PietroGralla,dindramaActveneţian;
GeluRuscanu,dindramaJoculielelor;

c. GeluRuscanu,dindramaJoculielelor;
AndreiPietraru,dindramaSufletetari;
PietroGralla,dindramaActveneţian;

24.Argumentaţi,în10-15rânduri,preferinţavoastrăpentrucelpuţinooperădinlistacărţilorcitite:


