MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA
CONCURSUL NAȚIONAL ,,LA ȘCOALA CU CEAS”
ISTORIE - SUBIECTE
Clasa a VIII-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, pentru
fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
1. La începutul secolului al II-lea d. H. statul geto-dac era condus de:
a. Burebista

b. Deceneu

c. Comosicus

d. Decebal

2. Un cnezat menționat în documentul „Diploma cavalerilor ioaniți” din anul 1247 a fost cel
condus de :
a. Seneslau

b. Litovoi

c. Farcaș

d. Menumorut

3. Dregătorul din Sfatul Domnesc care era șeful Cancelariei domnești se numea:
a. spătar

b. postelnic

c. vornic

d. logofăt;

4. Lupta de la Baia dintre Ștefan cel Mare și regele maghiar Matei Corvin a avut loc in anul :
a.1467

b.1475

c.1484

d.1497
(20 puncte)

Subiectul II
Prezentați într-un text de 10 - 15 rânduri relațiile geto-dacilor cu grecii.
(20 puncte)
Subiectul III
Citiți cu atenție textul de mai jos:
„Documentele ni-l prezintă pe Basarab drept primul suveran al unui stat românesc și
independent, pe malul stâng al Dunării numit Valahia ( ...). Tot el face dovada forţei militare a
noului stat zdrobind în munţi în 1330 armata lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. În
timpul lui Basarab s-a realizat unificarea micilor voievodate risipite între Carpaţi şi Dunăre,
până la gurile fluviului, unde se mai menţinea o stăpânire tătară în declin. Moldova
dimpotrivă a fost creată ca stat unitar în urma emigrării micii nobilimi românesti din
Maramureş, răzvrătiţi împotriva lui Ludovic I al Ungariei. Faptul că noul principat întemeiat de
Bogdan s-a putut extinde până la Nistru şi Marea cea Mare se explică prin aceea că se afla
pe marele drum comercial care lega Galiţia de Marea Neagră; în cazul de faţă, drumul a fost
acela care a creat statul”.

Pornind de la acestă sursă răspundeţi următoarelor cerinţe :
1. Precizați secolul în care au avut loc evenimentele la care se referă sursa.

2 puncte

2. Precizați, pe baza textului, statul medieval românesc situat între „ Carpați și Dunăre” și
modalitatea întemeierii acestuia.

2 puncte

3. Identificați, pe baza textului, o deosebire între procesul de constituire a Ţării Românesti şi
respectiv a Moldovei.

4 puncte

4. Prezentați în 10 rânduri lupta antiotomană dusă de un domnitor/voievod român din secolul
al XV-lea.

12 puncte

(20 puncte)
Subiectul IV
1. Definiți următoarele noțiuni istorice: cneaz, marcă de graniță.
2. Utilizați fiecare dintre noțiunile istorice menționate, în cadrul câte unei propoziții/fraze,
referindu-vă la un fapt din istoria românilor.
(10 puncte)

Subiectul V
Scrieți răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:
1. Voievodatul lui Ahtum menționat documentar în secolul al XI- lea era situat în ................ .
2. Mitropolia Țării Românești a fost întemeiată de domnitorul ................... .
3. Moldova a platit tribut turcilor începând cu anul ......... .
4. În anul 1599 , Mihai Viteazul îl învinge pe principele Transilvaniei Andrei Bathory, în
bătălia de la ........... .
(20 puncte)

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA
CONCURSUL NAȚIONAL LA „ȘCOALA CU CEAS”
ISTORIE-BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
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01 FEBRUARIE 2020
Subiectul I
1.
2.
3.
4.

5 puncte pentru răspunsul: d
5 puncte pentru răspunsul: c
5 puncte pentru răspunsul: d
5 puncte pentru răspunsul: a
(5p x4 = 20 puncte)

Subiectul II
20 puncte pentru prezentarea în aproximativ 10-15 rânduri a informațiilor despre relațiile
geto-dacilor cu greci. Ex. Expediția lui Alexandru Macedon la nord de Dunăre 335 î.Hr.,
contactele geto-dacilor cu lumea mediteraneana, întemeierea coloniilor grecești și influențele
acestora asupra autohtonilor, cucerirea coloniilor grecești de către Burebista, conflictul
Agathocles și Lyshimchos cu Dromichaites etc
Total 20 puncte
Subiectul III
1. 2 puncte pentru precizarea secolului al XIV lea
2. 1 puncte pentru precizarea statului Valahia ; 1 punct pentru precizarea modalității
întemeierii Țării Românești „În timpul lui Basarab s-a realizat unificarea micilor voievodate
risipite între Carpaţi şi Dunăre, până la gurile fluviului, unde se mai menţinea o stăpânire
tătară în declin”.
3. 4 puncte pentru precizarea din text a unei deosebiri între procesele de constituire a Ţării
Românesti şi Moldovei
Exemplu : Formarea Țării Românești „ s-a realizat unificarea micilor voievodate risipite între
Carpaţi şi Dunăre, până la gurile fluviului, unde se mai menţinea o stăpânire tătară în declin”,
iar „Moldova dimpotrivă a fost creată ca stat unitar în urma emigrării micii nobilimi românesti
din Maramureş, răzvrătiţi împotriva lui Ludovic I al Ungariei”.
4. 3 puncte menționarea domnitorului/voievodului, 9 puncte pentru prezentarea luptei
antiotomane duse de acesta.
( 20 puncte)
Subiectul IV
1.Câte 3 puncte pentru fiecare definiție corectă și completă
(3px2=6puncte)
2.Câte 2 puncte pentru fiecare enunț corect din punct de vedere istoric, care demonstrează
cunoașterea /înțelegerea istoriei.
(2px2=4 puncte) Total 10 puncte
Subiectul V
1. 5 puncte pentru răspunsul: interiorul arcului carapatic/Banat/Transilvania
2. 5 puncte pentru răspunsul: Nicolae Alexandru
3. 5 puncte pentru răspunsul: 1456
4. 5 puncte pentru răspunsul: Șelimbăr
(5p X 4=20 puncte)
Total 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

