MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA
CONCURSUL NAȚIONAL „ LA ȘCOALA CU CEAS”
ISTORIE-SUBIECTE
Clasa a VI-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

corespunzătoare răspunsului corect, fiecare

dintre afirmațiile de mai jos:
1. Printre cele mai cunoscute opere dramatice compuse de W. Shakespeare se numără:
a) Vrăjitorul din Oz;

b) Regele Lear;

c) Elogiul nebuniei;

2. Teoria heliocentrică, potrivit căreia soarele este în centrul sistemului solar, a fost
realizată de:
a) Leonardo da Vinci;

b) Erasmus din Rotterdam; c) Nicolaus Copernic;

3. Absolutismul se baza pe supremația puterii:
a) clerului;

b) regelui;

c) burgheziei;

4. Barocul a fost un curent artistic apărut sub influența Contrareformei în secolul:
a) al XV-lea

b) al XVI-lea

c) al XVIII-lea
(20 puncte)

SUBIECTUL II
Completați spațiile libere cu termenii corespunzători din lista de mai jos:
Mișcarea

Bisericii

Catolice

împotriva

Reformei

este

cunoscută

sub

......................... . În anul 1534 a fost înființat ordinul religios al iezuiților numit
Aceasta

era

subordonat

papei.

împotriva........................ , adepți ai

Principala

instituție

religoasă

numele

de

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

care

a

luptat

Reformei, a fost ........................... .Neînțelegerile

religioase au generat numeroase conflicte pe parcursului secolului ...................... .

Lista de termeni:protestanți, Ordinul Teutonilor, Compania lui Iisus, Contrareformă, armata,
Inchiziția, catolici, Renaștere, XIII, XVI
(20 puncte)

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

A

B

a. Martin Luther

1. Sankt Petersburg

b. Pedro Cabral

2. Capul Bunei Speranțe

c. Petru cel Mare

3. Brazilia

d. Elisabeta I

4. Germania
5. Anglia
(12 puncte)

SUBIECTUL IV
Marcați cu adevărat (A) sau fals (F) propozițiile de mai jos :
1. Leonardo da Vinci a realizat fresca ,,Trădarea Mântuitorului”.
2. Galileo Galilei a fost acuzat de Biserică și judecat pentru teoriile sale.
3. Printre populațiile amerindiene descoperite de europeni s-au numărat: mayașii, aztecii,
incașii.
4. Soliman Magnificul a mai fost numit în istorie și ,,Legiuitorul”.
5. Ludovic al XVI-lea a stabilit sediul curții regale la Palatul Versailles.
(20 puncte)

SUBIECTUL V
Se dau următorii termeni :
Renaștere, Umanism, David,Niccolo Machiavelli, perspectiva.
Elaborați un text istoric utilizând termenii de mai sus. Se punctează introducerea,
cuprinsul și încheierea.
(18 puncte)
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
SUBIECTUL I
1.
2.
3.
4.

5 pentrupentru răspunsul: b
5 puncte pentru răspunsul: c
5 puncte pentru răspunsul: b
5 puncte pentru răspunsul: b
(5px4= 20 puncte)

SUBIECTUL II
Se acordă câte 4 puncte pentru completarea fiecărui spațiu liber cu termenul corespunzător:
Contrareformă, Compania lui Iisus, protestanți, Inchiziția, XVI
.

(4p x 5= 20 puncte)

SUBIECTUL III
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri:
a-4, b-3, c-1, d-5.

(3px4= 12 puncte)

SUBIECTUL IV
Se acordă 4 puncte pentru marcarea corectă a fiecărei propoziții:
1 F, 2 A, 3 A, 4 A, 5 F.
(4p x 5=20puncte)
SUBIECTUL V
Se acordă câte 3 puncte pentru utilizarea corectă a fiecărui termen istoric
(3p x 5= 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

