MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA
CONCURSUL NAȚIONAL „ LA ȘCOALA CU CEAS”
ISTORIE - SUBIECTE
Clasa a V-a
1 FEBRUARIE 2020
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru este de două ore.

SUBIECTUL I
Scrieți pe foaia de concurs, litera
fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
1.

Preistoria se încheie atunci când:
a) sunt domesticite animalele
c) apar primele scrieri și state

corespunzătoare răspunsului corect, pentru

b) obiectele din piatră încep să fie perforate
d) apar obiectele din aur

2. Templele de dimensiuni uriașe, construite de oamenii din Mesopotamia s-au numit:
a) pagode
b) ziggurate
c) amfiteatre
d) palate
3. Primul alfabet a fost inventat de:
a) egipteni
b) chinezi

c) fenicieni

d) evrei

4. Străinii din Sparta se numeau:
a) hiloți
b) perieci

c) meteci

d) mezi
(20 puncte)

SUBIECTUL II
Completați spațiile libere cu termenii corespunzători din lista de mai jos:
Începând cu secolele IX-VIII î.Hr., grecii s-au organizat în cetăți-stat
numite..................... .
Acestea cuprindeau un centru religios ridicat pe înălțimi, numit................și o un centru
economic, comercial și politic cu numele de ...................Istoria Greciei a fost marcată de
două orașe-stat: Sparta care a fost un stat ............................. și Atena care a cunoscut
regim...........................
Listă de cuvinte și expresii: democratic, polis, aristocratic, Agoră, Acropolă, Milet, capitală
( 20 puncte)

SUBIECTUL III
Scrieți pe foaia de concurs perechile corecte dintre fiecare literă din coloana
A și cifra corespunzătoare din coloana B.
A
a.
b.
c.
d.

Nabucodonosor al II-lea
Solomon
Pelopones
Epopeea lui Ghilgameș

B
1. Sparta
2. Grădinile Suspendate ale Semiramidei
3. Templul evreilor
4. Atena
5. Biblioteca de la Ninive
(12 puncte)

SUBIECTUL IV
Marcați cu adevărat (A) sau fals (F) propozițiile de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descoperirea focului reprezintă o caracteristică esențială a ,,revoluției neolitice”.
Războiul troian este povestit în lucrarea „Iliada” scrisă de poetul Homer.
Bătălia de la Maraton din anul 490 î.Hr, a fost câștigată de macedoneni.
Codul lui Hammurabi este un text juridic persan compus din 282 articole.
Marea colonizare greacă s-a desfășurat între secolele VIII-VI î. Hr.
( 20 puncte)

SUBIECTUL V
Se dau următorii termeni : templu, faraon, monarhie orientală, regat, civilizație.
Elaborați un text istoric utilizând termenii de mai sus. Se punctează introducerea,
cuprinsul și încheierea.
(18 puncte)
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I
1. 5 puncte pentru răspunsul: c
2. 5 puncte pentru răspunsul: b
3. 5 puncte pentru răspunsul: c
4. 5 puncte pentru răspunsul: b
(5px4= 20 puncte)
SUBIECTUL II (20 puncte)
Se acordă câte 4 puncte pentru completarea fiecărui spațiu liber cu termenul corespunzător:
polis, Acropolă, Agoră, aristocratic, democratic
SUBIECTUL III

(4p x 5 = 20 puncte)

(12 puncte)

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri:
a-2, b-3, c-1, d-5
(3px4= 12 puncte)
SUBIECTUL IV (20 puncte)
Se acordă câte 4 puncte pentru marcarea corectă a fiecărei propoziții:
1-F, 2-A, 3-F, 4-F, 5-A
(4px5= 20puncte)
SUBIECTUL V (18 puncte)
Se acordă câte 3 puncte pentru utilizarea corectă a fiecărui termen istoric.
(3px5= 15 puncte)
Se acordă 3 puncte pentru introducere, cuprins și încheiere
(3 puncte)
Total 18 puncte
Total 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu

