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1. Prezentați traseul scrisorii primite de Zoe de la amantul ei, indicând, în ordine, numele celor care 

au avut intrat în posesia acestui document.  

Tipătescu → ___________________ → ___________________ → __________________ → 

_________________ → _________________  

 

2.  Înscrieţi, în spaţiul din stânga numerelor de ordine ale personajelor din coloana A, litera care 

corespunde tipul de personaj  pe care îl reprezintă fiecare: 

                           A.                                                                      B. 

................1.    Zoe Trahanache   A.     tipul prostului fudul 

................2.    Ştefan Tipătescu   B.     tipul omului slugarnic 

................3.    Zaharia Trahanache   C.     tipul cetăţeanului 

................4.    Nae Caţavencu    D.     tipul junelui-prim    

................5.    Agamemnon Dandanache  E.      tipul încornoratului 

................6.    Pristanda    F.      tipul cochetei adulterine  

................7.    Tache Farfuridi   G.     tipul prostului ticălos 

................8.     Cetăţeanul turmentat   H.     tipul demagogului şi al arivistului 

 

3. Realizaţi un cvintet1 având ca titlu numele personajului principal feminin, Zoe, după următorul 

model:  

  Tipătescu       Zoe 

1. Tipătescu,      1. 

2. Tânăr, educat,      2. 

3. Conduce, arestează, alege,    3.  

4. Este tipul primului amorez,    4. 

5. Ascultând.      5. 

 

4. În text este vorba despre două scrisori care ajung în posesia lui Cațavencu, respectiv 

Dandanache. Indicați asemănările și deosebirile dintre acestea, referindu-vă atât la rolul pe care îl joacă 

aceste scrisori, cât și la evoluția celor două personaje menționate mai sus: 

 
 

1 Cvintetul este o poezie de 5 versuri, constuită după următoarele reguli: primul vers este format din cuvântul tematic (un 

substantiv); al doilea vers este format din 2 cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic); al treilea vers este 

format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale cuvântului tematic); al patrulea vers este format din 

patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă ceva esenţial despre cuvântul tematic; al cincilea vers este 

format dintr-un singur cuvânt (de obicei, verb) care sintetizează tema / ideea.  



   Nae Cațavencu   Agamemnon Dandanache 

   deosebiri  asemănări  deosebiri 

 


