
Fișă de lucru nr. 1 

Anexa 1 
Grupa 1: DESCRIE: Portretul fizic al personajului, trăsăturile morale evidente. (caracterizare directă, 
caracterizare indirectă) 
 
Anexa 2 
Grupa 1: Rolul senzaţiilor fiziologice, al reacţiilor organice ale personajului  
 

Hangiul deschise gura mare să spună ceva, dar gura fără să mai scoată un sunet nu 

se mai putu închide; ochii clipiră de câteva ori foarte iute şi apoi rămaseră mari, 

privind ţintă, peste înfăţişarea aceea, în depărtări neînchipuite; mâinile voiră să se ridice, 

dar căzură ţepene de-a lungul trupului, care se-ntinse-n sus, nălţându-şi gâtul afară din 

umeri, ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi tras de păr vrând să-l desprindă de la 

pământ, unde parcă era înşurupat... Dar după acest moment dintâi, trupul se înfundă 

repede mai jos chiar decât fusese, apăsându-şi gâtul în umeri, ca şi cum puterea 

nevăzută îl scăpase de păr, mâinile se ridicară şi-ncepură să frământe sec din degete ; 

ochii-şi întoarseră privirile din adânci depărtări de-afară afundându-le treptat înăuntrul 

bolţii capului, în alte depărtări mai adânci poate ; gura se-nchise şi fălcile se-ncleştară. 

1. Ce stare de suflet trădează senzaţiile fiziologice? 

2. Ce semnificaţie au aceste notaţii?  Care este rolul lor? 

 

Fișă de lucru nr.2 
Anexa 1 
Grupa 2: PROBEAZĂ: Apartenenţa personajului la tipologia avarului.  
 
Anexa 2 
Grupa 1: Rolul senzaţiilor fiziologice, al reacţiilor organice ale personajului  

 

Hangiul deschise gura mare să spună ceva, dar gura fără să mai scoată un sunet nu 

se mai putu închide; ochii clipiră de câteva ori foarte iute şi apoi rămaseră mari, 

privind ţintă, peste înfăţişarea aceea, în depărtări neînchipuite; mâinile voiră să se ridice, 

dar căzură ţepene de-a lungul trupului, care se-ntinse-n sus, nălţându-şi gâtul afară din 

umeri, ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi tras de păr vrând să-l desprindă de la 

pământ, unde parcă era înşurupat... Dar după acest moment dintâi, trupul se înfundă 

repede mai jos chiar decât fusese, apăsându-şi gâtul în umeri, ca şi cum puterea 

nevăzută îl scăpase de păr, mâinile se ridicară şi-ncepură să frământe sec din degete ; 

ochii-şi întoarseră privirile din adânci depărtări de-afară afundându-le treptat înăuntrul 

bolţii capului, în alte depărtări mai adânci poate ; gura se-nchise şi fălcile se-ncleştară. 



1. Ce stare de suflet trădează senzaţiile fiziologice? 

2. Ce semnificaţie au aceste notaţii?  Care este rolul lor? 
 

Fișă de lucru nr.3 
Anexa 1 
Grupa 3: ANALIZEAZĂ: Evoluţia personajului spre nebunie. 
 
Anexa 2  
Grupa 1: Rolul senzaţiilor fiziologice, al reacţiilor organice ale personajului  

 

Hangiul deschise gura mare să spună ceva, dar gura fără să mai scoată un sunet nu 

se mai putu închide; ochii clipiră de câteva ori foarte iute şi apoi rămaseră mari, 

privind ţintă, peste înfăţişarea aceea, în depărtări neînchipuite; mâinile voiră să se ridice, 

dar căzură ţepene de-a lungul trupului, care se-ntinse-n sus, nălţându-şi gâtul afară din 

umeri, ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi tras de păr vrând să-l desprindă de la 

pământ, unde parcă era înşurupat... Dar după acest moment dintâi, trupul se înfundă 

repede mai jos chiar decât fusese, apăsându-şi gâtul în umeri, ca şi cum puterea 

nevăzută îl scăpase de păr, mâinile se ridicară şi-ncepură să frământe sec din degete ; 

ochii-şi întoarseră privirile din adânci depărtări de-afară afundându-le treptat înăuntrul 

bolţii capului, în alte depărtări mai adânci poate ; gura se-nchise şi fălcile se-ncleştară. 

1. Ce stare de suflet trădează senzaţiile fiziologice? 

2. Ce semnificaţie au aceste notaţii?  Care este rolul lor? 

 

 

 

 
Fișă de lucru nr.4 

Anexa 1  
Grupa 4: ARGUMENTEAZĂ: Este un personaj al unei nuvele psihologice. 
Anexa 2 
Grupa 2: Rolul monologului, introspecţia 

 

Primarul mai ştia, tot din izvor oficial, că voluntarii au să fie liberaţi zilele acestea spre 

a se-ntoarce pe la căminuri, fiindcă războiul s-a sfârşit. 

-Dar... întrebă distrat d-l Stavrache, ce s-o mai fi făcut cu tâlharii prinşi astă-primăvară? 

Tâlharii fuseseră osândiţi la diferite pedepse şi desigur erau şi aşezaţi la locurile de 

muncă. 

"Care va să zică, clipi gândul hangiului, nici vorbă n-a fost la judecată despre popa, 

despre capul şi gazda tâlharilor. Aoleu! Ce mai judecători! 

...Dar o să-ndrăznească să se mai întoarcă? 

...Dar dacă îndrăzneşte şi se-ntoarce?... Atunci, ce-i de făcut? 



...Da! dar sergentul se poate întoarce; popa, ba! 

...Dar dacă-i vine aşa o nebuneală sergentului să spuie că el e stăpânul averii, 

întâmplându-se orice s-o întâmpla! că odată a purtat barbă şi plete. 

...Da, dar atunci procurorul îl rade şi-l tunde de-a binele. 

...O veni?... n-o veni?..." 

Pe când d-l Stavrache îşi ridică aşa de sus interesanta-i clădire de ipoteze, iacătă altă 

scrisoare: e tot de la Turnu-Măgurele - de astă dată însă e slovă străină... Slovă 

străină!... Ei! lucru dracului!... 

1. Comentează starea de spirit care se poate deduce din acest monolog 

interior.  

2. Ce dezvăluie notarea  gândurilor hangiului? 
 

 

Fișă de lucru nr. 5 

Anexa 1 

 Grupa 5: COMPARĂ: Cu alte personaje ce ilustrează avariţia, dezumanizarea datorată 

patimii pentru avere. 

Anexa 2 

Grupa 2: Rolul monologului, introspecţia 

Primarul mai ştia, tot din izvor oficial, că voluntarii au să fie liberaţi zilele acestea spre 

a se-ntoarce pe la căminuri, fiindcă războiul s-a sfârşit. 

-Dar... întrebă distrat d-l Stavrache, ce s-o mai fi făcut cu tâlharii prinşi astă-primăvară? 

Tâlharii fuseseră osândiţi la diferite pedepse şi desigur erau şi aşezaţi la locurile de 

muncă. 

"Care va să zică, clipi gândul hangiului, nici vorbă n-a fost la judecată despre popa, 

despre capul şi gazda tâlharilor. Aoleu! Ce mai judecători! 

...Dar o să-ndrăznească să se mai întoarcă? 

...Dar dacă îndrăzneşte şi se-ntoarce?... Atunci, ce-i de făcut? 

...Da! dar sergentul se poate întoarce; popa, ba! 

...Dar dacă-i vine aşa o nebuneală sergentului să spuie că el e stăpânul averii, 

întâmplându-se orice s-o întâmpla! că odată a purtat barbă şi plete. 

...Da, dar atunci procurorul îl rade şi-l tunde de-a binele. 

...O veni?... n-o veni?..." 

Pe când d-l Stavrache îşi ridică aşa de sus interesanta-i clădire de ipoteze, iacătă altă 

scrisoare: e tot de la Turnu-Măgurele - de astă dată însă e slovă străină... Slovă 

străină!... Ei! lucru dracului!... 

1. Comentează starea de spirit care se poate deduce din acest monolog 

interior.  

2. Ce dezvăluie notarea  gândurilor hangiului? 
 

Fișă de lucru nr. 6 



Anexa 1  

Grupa 6: ASOCIAZĂ: La ce / la cine te îndeamnă să te gândeşti (povestea personajului, 

trăsăturile sale). 

Anexa 2 

Grupa 2: Rolul monologului, introspecţia 

 

Primarul mai ştia, tot din izvor oficial, că voluntarii au să fie liberaţi zilele acestea spre 

a se-ntoarce pe la căminuri, fiindcă războiul s-a sfârşit. 

-Dar... întrebă distrat d-l Stavrache, ce s-o mai fi făcut cu tâlharii prinşi astă-primăvară? 

Tâlharii fuseseră osândiţi la diferite pedepse şi desigur erau şi aşezaţi la locurile de 

muncă. 

"Care va să zică, clipi gândul hangiului, nici vorbă n-a fost la judecată despre popa, 

despre capul şi gazda tâlharilor. Aoleu! Ce mai judecători! 

...Dar o să-ndrăznească să se mai întoarcă? 

...Dar dacă îndrăzneşte şi se-ntoarce?... Atunci, ce-i de făcut? 

...Da! dar sergentul se poate întoarce; popa, ba! 

...Dar dacă-i vine aşa o nebuneală sergentului să spuie că el e stăpânul averii, 

întâmplându-se orice s-o întâmpla! că odată a purtat barbă şi plete. 

...Da, dar atunci procurorul îl rade şi-l tunde de-a binele. 

...O veni?... n-o veni?..." 

Pe când d-l Stavrache îşi ridică aşa de sus interesanta-i clădire de ipoteze, iacătă altă 

scrisoare: e tot de la Turnu-Măgurele - de astă dată însă e slovă străină... Slovă 

străină!... Ei! lucru dracului!... 

1. Comentează starea de spirit care se poate deduce din acest monolog interior.  

2. Ce dezvăluie notarea  gândurilor hangiului? 
 

 

 


