
Test de evaluare – genul dramatic şi Iona 




 

1. Care sunt principalele elemente de structură ale unei opere dramatice? 

a. actul; 

b. tabloul; 

c. didascaliile; 

d. scena. 

2. Alege definiţia corectă a dramei: 

a. A) Specie a genului dramatic,  în proză, în care se pot îmbina episoadele 

triste cu cele vesele, în încercarea de a  exprima complexitatea vieţii reale, 

cu un conflict complex şi puternic al personajelor, cu situaţii tragice, în 

care  eroii au un destin nefericit.  

b. B) Specie a genului epic, în proză, în care se pot îmbina episoadele triste 

cu cele vesele, în încercarea de a  exprima complexitatea vieţii reale, cu un 

conflict complex şi puternic al personajelor, cu situaţii tragice, în care  

eroii au un destin nefericit.  

c.                          

3. Care este curentul literar în care poate fi încadrat Marin Sorescu? 

a. postmodernism; 

b. modernism; 

c. poletcultism; 

d. neomodernism. 

4. Trilogia Setea muntelui de sare este alcătuită din: 

a) Răceala; 

b) Matca; 

c) Pluta meduzei; 

d) Iona; 

e) A treia ţeapă; 

f) Paracliserul. 

5. Alege trei trăsături care să suţină ideea ca Iona este o dramă existenţială: 

a. strigătul tragic al lui Iona este cel al individului însingurat care face 

eforturi disperate spre a-şi regăsi identitatea; 

b. drama nu are „subiect”, intriga nu evoluează gradat, conflictul, în accepţia 

consacrată lipseşte, nu există punct culminant, suspans, deznodămant; 

c. drama reprezintă neputinţa momentană de a înainta pe calea libertăţii; 

d.  Tragicul nu constă în faptul că drumul personajului  s-a încheiat cu 

moartea, ci în faptul că a intrat  în “labirint” în mod accidental; 

e. Iona pune în discuţie raportul dintre individ şi societate, libertate şi 

necesitate, sens şi nonsens. 

 

6. Precizează trei surse de inspiraţie care au stat la baza conceperii dramei lui Marin 

Sorescu. 

7. Care este tema dramei? 

8. Asociază corect următoarele afirmaţii: 
a. Tabloul I:                                                     pescarul Iona pescuieşte  chiar în gura chitului care îl va   

                                 înghiţi, având alături un acvariu; 

b. Tabloul al II-lea:                                            interiorul Peştelui I ( mizerie acvatică ); 



c. Tabloul al III-lea:                            interiorul Peştelui II ( o mică moară de vânt                 de  care   

                               Iona se fereşte ), ajunge la Peştele III; 

d.Tabloul al IV-lea:                             spărgând cu un cuţit burta Peştelui III  iese pe  malul                                               

                                                               mării şi constată că are barbă ca pustnicii.   
 

 

9. Asociază afirmaţiile următoare: 

a. Prin sinucidere, Iona îşi redescoperă propria individualitate: “Mi-am adus 

aminte: Iona. Eu sunt Iona” reprezintă apoteoza.  

b. Faptul că personajul are un alter ego sugerează sciziunea conştiinţei. Iona se va 

regăsi în final, prin sinucidere. El va trece de la solitudine la solidaritatea cu 

propria-i fiinţă, distanţa dintre el şi sine anulându-se.  

c. Scindarea fusese mereu subliniată prin invocarea “gemenilor”, corului şi a 

privirii ( “Sunt ochii mei cei care mă privesc ?”).  

d. Ieşirea din labirint, din burţile suprapuse ale balenelor se realizează prin 

călătoria în sine şi prin metafora luminii: “Răzbim noi cumva la lumină”. 

 

10. Alege motivele si simbolurile prezente în primul tablou al dramei: 

a. acvariul cu peşti; 

b. lumina; 

c. moara; 

d. chitul; 

e. vânătorul devenit vânat. 

11. Alege motivele, simbolurile  şi miturile prezente în tablou al treilea al dramei: 

a. acvariul cu peşti; 

b. lumina; 

c. moara de vânt cu referire directa la asemanarea lui Iona cu Don Quijote; 

d. chitul; 

e. motivul ochilor  

f. vânătorul devenit vânat; 

g. motivul gemenilor. 

12. Asociază corect următoarele afirmaţii: 
Semnificaţia celor doi trecători tăcuţi = “îngeri ai morţii – care urmau să-i ducă soţiei lui Iona 

scândurile pentru sicriul său”. 

Viaţa este comparată cu un cerc care se închide într-un cerc mai mare, ca o capcană într-un şir 

nesfârşit de capcane. Viaţa este o suită de sfere pe care omul trebuie să le străbată, mânat de dorinţa 

de a se elibera = aluzie la reincarnare. 

Cele 3 burţi ale peştilor reprezintă 3 trepte ale iniţierii , 3 probe  pe care personajul trebuie să le 

depăşească pentru a dobândi cunoaşterea. 

Gestul repetat al spintecării semnifică drumul spre el însuşi. Iona îşi spintecă burta cu 

cuţitul, stigând “răzbim noi cumva la lumină”. Această replică lasă sfârşitul acestei piese 

deschis mai multor interpretări: 

a) efortul de a ieşi dintr-un  nou cerc, care negreşit, îl aşteaptă; 

b) moartea voluntară este un gest simbolic, o tentaţie a individului de a-şi lua în 

stăpânire destinul, de a-şi înfrânge condiţia. 

 

13. Alege trăsăturile care determina încadrarea dramei lui Marin Sorescu în cadrul 

curentului neomodernist:  

a. caracterul ludic; 

b. ironia; 



c. parabola; 

d. ermetismul; 

e. autenticitatea; 

f. evaziunea; 

g. versul liber. 

14. Alege cinci trăsături ale personajului principal al dramei:/ adevarat sau fals 

a. Personaj tragic 

b. aspiră spre absolut; 

c. pescar, călător şi auditoriu 

d. vânătorul vânat 

e. Simbolul omului secolului 20, confruntat cu numeroase probleme existenţiale  

f. optimist 

g. căsătorit 

h. profet. 

 

15. Adevarat sau fals: ”Iona” este o meditaţie asupra condiţiei  omului modern 

care, ca orice om privit generic, suferă rigorile unei cauzalităţi  exterioare. 

 

 

 

 

 

 

 


