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FIŞĂ DE LUCRU „Maitreyi” – Mircea Eliade 

                                                                       

                                                                             Gheorghe Maria-Cornelia  

                                                                         Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina, Olt  

 

  

1.   Alegerea răspunsului corect  

 Tema centrală a romanului „Maitreyi”  de Mircea Eliade este: 

a) istoria; 

      b) iubirea interzisă; 

      c) natura.   

         

2.    Tehnica perechilor  

 Înscrieţi, în spaţiul din stânga numerelor de ordine ale personajelor  din coloana A, 

litera care corespunde statutului pe care îl are fiecare: 

        A.                                                                       B. 

1.    Maitreyi  A.  Prietenă eurasiană a lui Allan 

2.   Allan  B.  Fiica inginerului Narendra Sen 

3.   Geurtie  C.  Inginer englez care lucrează în India în domeniul construcţiilor 

4.   Mantu  D.  Rudă săracă a familiei Sen 

5.   Harold  E.   Vărul inginerului Sen 

6.   Khokha  F.  Colegul de cameră al lui Allan (înainte de mutarea în casa lui 

                                       Narendra Sen).  

 

3.    Modificarea variantei false 

 Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuieşte 

litera „A”. Dacă apreciezi că e falsă, încercuieşte “F”.  

 

A / F 1.    „Maitreyi” de Mircea Eliade este un roman subiectiv, exotic şi modern.  

A / F  2.    În romanul „Maitreyi”, de Mircea Eliade, perspectiva narativă este obiectivă.  

A / F 3.  Lui Allan, când a văzut-o prima dată pe Maitreyi, fata i s-a părut foarte frumoasă. 

  

4.    Tehnica alegerii duale  

 Citeşte cu atenţie fiecare din întrebările de mai jos. Dacă răspunsul corect este DA, 

încercuieşte litera „D”. În caz contrar, încercuieşte litera „N”. 

 

D / N   Personajul principal din romanul „Maitreyi” de Mircea Eliade, este un tânăr care a 

primit o bursă de studiu la Facultatea de Filosofie din Calcutta.  

D/  N  “Maitreyi nu are o frumuseţe regulată, ci dincolo de canoane. Avea zile când se urâţea 

şi zile când era frumoasă”.          

5.       Realizaţi un cvintet având ca titlu numele personajului principal feminin, Maitreyi, 

după următorul model:                                                              

 

 Sen.                                                                                         Maitreyi  

1. Sen,                                                                 1…………………….. 

2. Cultivat, respectat,                                          2……………………… 

3. Conduce, găzduieşte, alungă                          3……………………….. 

4. Este un inginer indian.                                    4……………………….. 

5. Orbind.                                                            5………………. .........                                                                                                       
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6. Citeşte cu atenţie fiecare din afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că 

afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera „A”. În cazul în care apreciezi că 

afirmaţia este falsă, încercuieşte litera „F”: 

 

 

A / F    Romanul este inspirat dintr-o poveste adevărată. 

A / F  Romanul “Maitreyi” de Mircea Eliade este compus din 15 capitole şi este structurat pe 

două planuri  temporale (al trecutului şi al prezentului).      

  

7. Completaţi spaţiile libere. 

 

-Fraza „Şi dacă n-ar fi decât o păcăleală a dragostei mele? De ce să cred? De unde să ştiu eu? 

Aş vrea să privesc ochii Maitreyiei” reprezintă    .................................. textului şi este   

..........................   

-Romanul apare în anul .............. şi-l face celebru la 26 de ani pe Mircea Eliade.   

-Tema textului este iubirea .............................  .  

-Textul aparţine genului  .............................. , principale trăsături ale acestui gen fiind:  

......................... ,   ..................................  ,   ........................................   ,  ...................................      

- Ca specie, opera este un   ........................... .  

- Deoarece este scris la persoana I, este un roman  ..........................    

-Deoarece prezintă o lume necunoscută europenilor, este considerat un roman 

..........................   . 

- Pentru că nu se insistă pe înâmplări, ci pe gândurile şi sentimentele personajului-narator, 

Allan, romanul este de  ................................  . 

-Cele două planuri pe care este structurat romanul sunt: planul .............................. şi 

planul.....................    

-Vorbim despre conflict  ................................, atunci când ne referim la conflictul din sufletul 

lui Allan şi de conflict .................................., între Allan şi Narendra Sen.  

-Deoarece romanul este inspirat dintr-o poveste adevărată, iar scrisorile sunt reale, o trăsătură 

a romanului este    ..............................................  . 

-Maitreyi este o adolescentă de ....................... ani. Vorbeşte perfect limba ........................... . 

Scrie .......................... .   Provine dintr-o familie .................................  . A fost îndrăgostită de 

....................................  ,   .................................. ,  .........................................  , 

............................................. . 

       

 


