
 
CONCURS NAȚIONAL ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

ETAPA JUDEȚEANĂ-  APRILIE 2018 

CLASA a V- a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                        40 p (20x2p)  

Alegeţi varianta corectă dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Ținutul cuprins între fluviile Tigru și Eufrat este: 

a. Mesopotamia  b. India   c. China 

2. Orașul–stat Babilon se află în: 

a. China;   b. Egipt;   c. Mesopotamia; 

3. Egiptul este străbătut de fluviul:  

a. Nil    b. Gange   c. Tigru 

4. Fenicienii au inventat un tip de scriere cu numai 22 de semne numită: 

a. cuneiformă   b. alfabetică   c.hieroglifică 

5. Opera antică în care se povestește despre luptele purtate de ahei pentru cucerirea cetății Troia este:  

a. Odiseea   b. Iliada   c. Epopeea lui Ghilgameș 

6. În anul 490 î.Hr.  s-a desfășurat bătalia dintre greci și perși la: 

a. Termopile   b. Maraton   c. Salamina 

7. Primul cod de legi a fost impus de: 

a. Solomon   b. Moise   c. Hammurabi 

8. Democrația ateniană atinge apogeul sub conducerea lui Pericle, în secolul:  

a. al VII-lea î. Hr.  b. al VI-lea î. Hr.  c. al V-lea î. Hr. 

9.  Piața publică a orașelor grecești se numea: 

a. agora   b. acropole   c. polis 

10. Primele Jocuri Olimpice s-au desfășurat în anul: 

a.  776 î.Hr.    b. 753 î.Hr.   c. 393 î. Hr.  

11. Primul popor care a avut o religie monoteistă a  fost poporul: 

a.sumerian   b. egiptean   c. evreu 

12. Pontul Euxin se referă la:  

a. Marea Egee   b. Marea Neagră  c. Marea Ionică 

13. Biblia este o opera antică ce apartine poporului: 

a. evreu   b. chinez   c. indian 

14. Războaiele medice sunt numite şi războaiele:  

a. greco-persane  b. greco-romane  c. romano-persane 

15. Clasa socială privilegiată în Orientul antic a fost: 

a. sclavii   b. oamenii liberi  c. aristocrația 

16. În Babilon se afla una dintre cele şapte minuni ale lumii:  

a. statuia lui Zeus  b. Grădinile suspendate c. zidul chinezesc 

17. Cea mai veche scriere a literaturii sumeriene a fost: 

a. Epopeea lui Ghilgames b. Codul lui Hammurabi  c. Mahabharata 

18. Materialul pe care scriau egiptenii se numea: 

a. tăblițe de lut  b. hârtie     c. papirus 

19. Demos înseamnă:  

a. cetățeni   b. popor   c. putere 

20. Împăratul care a realizat unitatea statului chinez a fost: 

a. Qin Shi Huangdi  b. David   c. Confucius 

 

 



 
SUBIECTUL II               20p ( 5 x 4p)  
Completați spațiile libere cu răspunsul corect: 

1. Vechii chinezi locuiau într-un mediu dominat de două cursuri de apă: ....................... și Fluviul 

Albastru. 

2. Timp de 40 de ani, evreii au traversat pustiul sub conducerea lui .......................................................... 

3. Construcțiile religioase în antichitate purtau denumirea de .................................................................... 

4. Calul troian a fost ideea eroului grec ...................................................................................................... 

5. Hârtia a fost inventată de ........................................................................................................................ 
 

SUBIECTUL III                    30p  

Citiți cu atenție textul de mai jos: 

„… într-o vreme ar fi fost, în Olimp, o ceartă-ntre toţi zeii. Acest prilej de ceartă s-ar fi iscat din 

faptul că un rege, Cecrops, pusese temelie unui oraş vestit, în ţara Atticii. Iar zeii se sfădeau, care din ei 

anume va fi ocrotitorul acestui nou oraş, deci cui i se cuvine să i se facă temple, să i se-aducă daruri de 

către muritorii ce locuiau aici.  

Poseidon a privit mândru în jurul său şi a grăit astfel:  

- Dăruiesc două lucruri de mare însemnătate supuşilor lui Cecrops: calul, pentru războaie şi 

apa, s-o colinde.... 

 Tu ce le dai, Atena, fecioară- nfumurată? 

… Atena a-ntins mâna, fără nici un cuvânt, spre calul cel sălbatic… . Calul, ce-l dăruise 

Poseidon pentru luptă, era domesticit. Puteau să-l folosească oamenii şi la muncă, nu numai la 

războaie.  

Apoi şi-a-ndreptat lancea cu vârful spre pământ. Acolo unde boldul cel ascuţit al lancei doar a atins 

pământul, a ieşit un vlăstar, care a crescut iute… Copacul plin de fructe rotunde, aromate, pe care-l 

hărăzise Atena supuşilor lui Cecrops, a fost numit măslin.” 

(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului- Zeii) 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:  

 

1. Transcrieți, din text, cele două daruri pe care le-au primit muritorii din Attica de la zei.                    6p  

2. Precizați, pe baza textului, numele a doi zei.                                                                                        6p  

3. Menționați, în afara textului,  două polisuri implicate în  războiul peloponesiac.                                8p  

4. Prezentați, în aproximativ 10-15 rânduri, Marea colonizare greacă.                                                  10p  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2018 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

CLASA a V-a 

 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  

 Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului 

total obținut pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I – 40p ( 20 X 2p) 

 

Item 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Răspuns 

corect 

a c a b b b c c a a c b a a c b a c b a 

 

SUBIECTUL II - 20p ( 5 x 4p)  

1. 4 puncte pentru răspunsul: Fluviul Galben  

2. 4 puncte pentru răspunsul: Moise 

3.4 puncte pentru răspunsul: templele (sau oricare răspuns similar) 

4. 4 puncte pentru răspunsul: Ulise 

5. 4 puncte pentru răspunsul: chinezi 

 

SUBIECTUL III - 30p  
1. Câte 3 puncte pentru transcrierea, din text, a oricăror două informații care se referă la darurile pe care le-

au primit muritorii din Attica de la zei (2x3p= 6p)  

2. Câte 3 puncte pentru „Poseidon” și „Atena” (2x3p= 6p)  

3. Câte 4 puncte pentru precizarea a oricăror două polisuri (2x4p= 8p)  

4. 10 puncte, distribuite astfel: 

6 puncte informația istorică  

1punct pentru prezentarea logică/ cronologică a evenimentelor  

1punct pentru utilizarea limbajului istoric  

1punct pentru structurarea textului ( introducere-cuprins- concluzii)  

1 punct pentru respectarea limitei de spațiu 

 

 


