
CLASA A VI-A A 

PERSONAJUL LITERAR 

 

1. Citește cu atenție textul: 

„A fost odată un împărat. […] 

 Când, tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndura norocul și cu dânsul și dobândi 

un drag de copilaș […]. Împăratul îi puse numele Aleodor.[…] 

 Băiatul , de ce creștea, d-aia se făcea mai isteț și mai iscusit. Nu mai trecu mult și iată 

că împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morții, el lua copilul pe genunchi 

și-i zise: 

 - Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obștescul sfârșit. 

Eu văz că ai sa ajungi om mare.[…] Un lucru numai am să-ți spui: vezi tu muntele acela de 

acolo, să nu te pună păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moșia 

lui Jumatate-de-on-călare-pe-jumătate-de-iepure-schiop; și cine calcă pe moșia lui nu scapă 

nepedepsit.[…] 

(Aleodor a călcat pe pământul „pocitaniei de om”, care i-a apărut în față. „Pocitania 

pământului” i-a cerut să-i aducă pe fata lui Verde împărat, dacă vrea să-l ierte pentru că i-a 

călcat pmânturile.) 

 Atunci Aleodor întinse coprinsul său și pe moșia lui Jumătate-de-on-călare-pe-

jumătate-de-iepure-șchiop, lua de soție pe fata lui Verde împărat și se întoarse la împărăția sa. 

 Când îl văzură gloatele venind teafăr, alături cu o  soțioară de-i râdea și stelele de 

frumoasă, îl primiră cu mare bucurie.” 

                                      (Aleodor împărat) 

           2.Răspunde la întrebări:   

            

 Din ce operă literară face parte acest fragment? 

 Care sunt personajele din acest fragment? 

 Care este personajul care participă la toate episoadele importante ale desfășurării 

acțiunii? 

 Personajul care participă la toate episoadele importante ale desfășurării acțiunii se 

numește PERSONAJ PRINCIPAL. 

 Care sunt personajele care participă doar la unele episoade ale desfășurării 

acțiunii?  

 Personajul  care participă doar la unele episoade ale desfășurării acțiunii se 

numește PERSONAJ SECUNDAR. 

 Când apare tatăl lui Aleodor? Pentru că apare într-un singur episod al desfășurării 

acțiunii se numește PERSONAJ EPISODIC. 

 Care este eroul basmului? El se poartă numele de PERSONAJ POZITIV. 

 Care este personajul care întruchipează răul, defectele umane? Acesta este un 

PERSONAJ NEGATIV. 

 Aleodor, Verde împărat au existat în realitate? Pentru că nu au existat în realitate 

fiind doar un produs al imaginației autorului se numesc PERSONAJE FICTIVE. 

 Câte personaje sunt înfățișate cu numele de Aleodor împărat? Pentru că reprezintă 

un singur individ , cu trăsături fizice și morale se numește PERSONAJ 

INDIVIDUAL. 

 Gloata care se bucură de venirea lui Aleodor poate fi numită personaj? DA, și 

poartă numele de PERSONAJ COLECTIV. 

 „Vodă Ștefan, călcând atunci în al patruzecilea an al vieții sale, avea obrazul ars 

proaspăt de vântul de primăvară. Se purta ras, cu mustața ușor cărunțită. Avea o puternică 

strângere a buzelor și o privire verde, tăioasă.” 



     (Mihail Sadoveanu, Frații Jderi) 

 

 Din ce operă literară face parte acest fragment? 

 Care sunt personajele din acest fragment? 

 Ștefan cel Mare a existat? Personajul inspirat de o personalitate cunoscută în istorie 

poartă numele de PERSONAJ CU ATESTARE ISTORICĂ. 

 

       Reține: 

 

Personajul ocupă în literatură un loc central. 

Personajele se pot clasifica în mai multe categorii: personaj principal, personaj secundar, 

personaj episodic, personaj pozitiv, personaj negativ, personaj cu atestare istorică, personaj 

fictiv, personaj individual și personaj colectiv. 

Personajul care participă la toate episoadele importante ale desfășurării acțiunii se numește 

PERSONAJ PRINCIPAL 

Personajul  care participă doar la unele episoade ale desfășurării acțiunii se numește 

PERSONAJ SECUNDAR. 

Personajul care apare într-un singur episod al desfășurării acțiunii se numește PERSONAJ 

EPISODIC. 

Personajul erou sau model se numește PERSONAJ POZITIV. 

Personajul care întruchipează răul se numește PERSONAJ NEGATIV. 

Personajul inspirat de o personalitate cunoscută în istorie poartă numele de PERSONAJ CU 

ATESTARE ISTORICĂ. 

Personajul care nu a existat în viața reală fiind doar un produs al imaginației autorului se 

numește PERSONAJ FICTIV. 

Personajul care reprezintă un singur individ , cu trăsături fizice și morale se numește 

PERSONAJ INDIVIDUAL. 

Personajul ca grup uman se numește PERSONAJ COLECTIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI-a            

Numele si prenumele: ………………………………………………………………… 

 

FIȘA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 

 

    Completați următoarea schemă cu numele personajelor studiate astăzi în așa fel 

încât fiecare personaj să fie la locul potrivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de casă: De învățat  lecția. 
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