
 
CONCURS NAȚIONAL ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

ETAPA JUDEȚEANĂ-  APRILIE 2018 

CLASA a VI- 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. La baza piramidei feudale se aflau: 

          a. ţăranii                              b. cavalerii                               c. clericii 

2 . Dijma reprezenta  obligaţia  în: 

         a. bani                                  b. produse agricole                  c. zile de muncă    

3. Biserica  romano- catolică  își avea sediul la: 

         a. Roma                                b. Ierusalim                             c. Constantinopol 

4. În Evul Mediu principala ocupație a populației era: 

         a. meșteșugurile                   b. comerțul                              c. agricultura 

5. Cavalerii proveneau din rândul: 

         a.  clericilor                          b. țăranilor                               c. nobililor  

6. Ţărănimea liberă era organizată în: 

         a. obşti săteşti                      b. comune                                 c. ghilde 

7.  Nobilii beneficiau de scutiri de taxe şi impozite, numite: 

         a. feude                                b. imunităţi                               c. indulgenţe 

8. În Imperiul Bizantin,  limba de cult  era limba: 

         a. slavă                                 b. greacă                                   c. latină 

9. Evenimentul din anul 1054, care a constat în ruperea unității bisericii creștine,  se numește: 

         a. Edictul de la Milan          b. Marea schismă                     c. Reconquista 

10. Prima universitate medievală a apărut în: 

         a. Italia                                b. Imperiul Romano- German      c. Polonia 

11.Pentru a ancheta și pedepsi ereticii, Biserica romano-catolică a creat Tribunalul numit: 

         a. Abație;                             b. Inchiziție                              c. Congregație 

12. Regii Ferdinand  de Aragon şi Isabella de Castilia au finanţat expediţia lui: 

         a. Columb                            b. Magellan                              c. Vasco da Gama 

13. Negustor venețian, din secolul al XIII-lea, care a călătorit în China: 

         a. Henric Navigatorul          b. Marco Polo                           c. Afanasi Nikitin  

14. Țăranii dependenți din Țara Românească se numeau: 

         a. iobagi                                b. rumâni                                  c. vecini 

15. Prima călătorie  în jurul lumii  a fost realizată de: 

        a. Vasco da Gama                 b. Fernando Magellan              c. Francis Drake 

16. Bartolomeo Diaz a ajuns la Capul Furtunilor, numit și Capul Bunei Speranţe,  în anul; 

        a. 1487                                  b. 1492                                      c. 1497  

17. Primele imperii coloniale, formate în urma descoperirilor geografice, au aparţinut: 

        a. Belgiei şi Olandei             b. Spaniei şi Portugaliei           c. Angliei şi Franţei 

18. Jacqueria a izbucnit în: 

        a. Franța                                b. Rusia                                    c. Anglia 

19. Preocuparea navigatorilor portughezi a reprezentat-o aflarea unui nou drum către : 

        a. India                                   b. Africa                                  c. nordul Europei 

20. Pădurile, pășunile și terenurile arabile formau: 

        a. târgul                                  b. sesia                                     c. rezerva feudală                       

          



 
 

SUBIECTUL II                                                                                                                           20p (5x 4p) 

Completați cu termenul corespunzător enunțurile de mai jos: 

 

1. Ceremonia prin care seniorul acorda un feud vasalului se numea. ………………………………............ 

2. Răscoala din 1514 a fost condusă de........................................................................................................... 

3. Papalitatea era instituția supremă ce conducea biserica.............................................................................. 

4. Vasalul datora seniorului său credință, sfat și ............................... 

5. Corăbiile ușoare, folosite de navigatori în perioada descoperirilor geografice,  purtau denumirea de 

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

 

Subiectul III                                                                                                                              ( 30 puncte) 

 

 Citiți textul de mai jos:                                                                         

“Punctul de pornire al primei cruciade  (1096-1099),  a fost cucerirea Antiohiei  de către selgiucizi 

(1085) şi o chemare în ajutor a Occidentului de către Bizanţ. Chiar dacă pe faţă Ierusalimul era ţelul 

declarat al cruciadelor, ele au avut în ofensiva lor diferite obiective, Ţara Sfântă (în prima, a treia şi a 

cincea), Bizanţul (în a patra), Egiptul în a şasea, Tunisul în a şaptea. Interese economice (comerţul 

intercontinental) s-au îmbinat cu cele politice (împotriva Bizanţului) şi din a patra cruciadă (1202-1204), 

cu cucerirea Constantinopolului… 

Reverberaţiile culturale, economice şi politice ale cruciadelor au fost enorme, atât pentru Orient, 

cât şi pentru Europa.”   

                           (*** Culegere de surse istorice. Antichitatea. Lumea medievală) 

 

Pornind de la text răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Transcrieți din text două teritorii vizate de cruciați.                                                                                6p 

2. Precizați, pe baza textului, două cauze care au determinat organizarea primei cruciade.                       6p 

3. Menționați  două categorii sociale participante la cruciade. 8p 

4. Prezentați, în aproximativ 10-15 rânduri, una dintre cruciadele desfășurate în perioada medievală. 10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2018 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

CLASA a VI-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 b a c c a b b b a b a b b b a b a a c 

 

SUBIECTUL II - 20p ( 5 X 4p)  
1. 4 puncte pentru răspunsul: investitură  

2. 4 puncte pentru răspunsul: Gheorghe Doja 

3. 4 puncte pentru răspunsul: catolică 

4. 4 puncte pentru răspunsul: ajutor 

5. 4 puncte pentru răspunsul: caravela 

 

SUBIECTUL III - 30p  
1. Câte 3 puncte pentru transcrierea, din text, a oricăror două informații care se referă teritoriile vizate de   

cruciati: „Ierusalim”, „Ţara Sfântă”, „Tunis”, „Bizanţ”, „Egipt” (2x3p= 6p)  

2. Câte 3 puncte a oricăror două informaţii care  fac referire la cauzele cruciadelor:                                                                               

„Punctul de pornire al primei cruciade  (1096-1099),  a fost cucerirea Antiohiei  de către selgiucizi”, „şi o 

chemare în ajutor a Occidentului de către Bizanţ”, „Ierusalimul era ţelul declarat al cruciadelor”                                                                  

 (2x3p= 6p)  

3. Câte 4 puncte pentru menționarea oricăror două categorii sociale participante la  Cruciada I: ţărănimea,   

orăşenimea, sărăcimea orașelor, cavalerii, nobilii. (2x4p= 8p)  

4. 10 puncte pentru prezentarea,  în aproximativ 10-15 rânduri,  a uneia dintre cruciadele  studiate 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 

 
 

 


