
  

 

FIȘA DE LUCRU 

ION 

                                                                                                                 de Liviu Rebreanu 

   

Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos privind textul următor:  

 

“Nunta ţinu trei zile, după obicei… Sâmbătă porni tot alaiul, în căruţe, la notar, în Jidoviţa. În 

frunte, călăreţii pocneau mereu din pistoale, pe când în căruţa întâi lăutarii îşi frângeau degetele cântând 

şi totuşi nu se auzea decât grohăitul gordunei*. Apoi venea o căruţă cu mirii şi cu druştele, apoi o brişcă 

cu naşii având pe obraji gravitatea cerută de împrejurări, apoi altă căruţă cu părinţii mirilor şi câteva fete 

mai spălate, în mijlocul cărora Zenobia era cea mai zgomotoasă, apoi altele încărcate cu flăcăi şi fete ce 

chiuiau şi se zbenguiau.  

 De-abia acum înţelese Ion că împreună cu pământul trebuie să primească şi pe Ana şi că, fără ea, 

n-ar fi dobândit niciodată averea. Nu mai schimbase cu ea nici o vorbă de câteva luni. I se părea o străină 

şi nu-i venea să creadă că în pântecele ei se plămădeşte o fiinţă din sângele lui… O privea şi se mira c-a 

putut el săruta şi îmbrăţişa pe fata aceasta uscată, cu ochii pierduţi în cap de plâns, cu obrajii gălbejiţi, cu 

pete cenuşii, şi care, împopoţonată cum era astăzi, părea şi mai urâtă. În aceeaşi vreme, genunchii lui 

atingeau genunchii Floricăi, pe care Ana şi-o alesese druşcă cu Margareta lui Cosma Ciocănaş. Florica era 

aprinsă în obraji, cu buzele roşii, umede şi pline, cu ochii albaştri şi limpezi ca cerul de vară şi avea în 

toată înfăţişarea o veselie sănătoasă pe care se silea şi nu izbutea s-o ascundă. Ion îşi aduse aminte că a 

strâns-o în braţe astă-toamnă şi mai înainte, cât i-a fost de dragă şi cum i-a făgăduit c-o va lua de nevastă. 

Îi era ruşine că acuma se însoară cu alta şi de ruşine îl bufnea un râs prostesc şi nu-şi putea lua ochii de la 

Florica. Privirea lui stăruitoare pe fată o zăpăcea şi o făcea să vorbească mereu, foarte grăbită şi aproape 

înfricoşată, ba cu mireasa care lăcrima de fericire, ba cu Margareta care era bosumflată, ca totdeauna când 

se mărita vreo fată din sat, deoarece îşi zicea că mirele ar fi luat-o pe ea, dacă nu l-ar fi ademenit altele.” 

( Liviu Rebreanu, Ion ) 
*gordună = contrabas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

1. Precizează legătura dintre Zenobia şi Ion, personajul principal al romanului.                 0.25 puncte 

2. Rezumă, în 5 rânduri, destinul fiului lui Ion.                                                                     0.5 puncte 

3. Scrie patru expresii/locuţiuni care să conţină cuvântul  a ţine.                                         0.5 puncte 

4. Transcrie, din text, patru cuvinte/sintagme din câmpul lexical al petrecerii.                    0.5 puncte 

5. Menţionează modul de expunere dominant în fragmentul dat.                                        0.25 puncte 

6. Prezintă tipul/tipurile de perspectivă narativă prezent(e) în text.                                           1 punct 

7. Menţionează patru argumente care fac dovada viziunii realiste în fragmentul dat.             2 puncte 

8. Comentează, în 10-15 rânduri, relaţiile dintre personaje, aşa cum apar ele ilustrate în fragmentul 

dat.                                                                                                                                       1.5 puncte 

9.  Formulează un punct de vedere argumentat în legătură cu afirmaţia lui George Călinescu: “Ion nu 

e însă decât o brută, căreia şiretenia îi ţine loc de deşteptăciune.”                                1.5 puncte 

 

 

 

 


