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CONCURS NAȚIONAL ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

ETAPA JUDEȚEANĂ-  APRILIE 2018 

CLASA a VIII- 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. Domnitorul Mircea cel Bătrân luptă în cruciada de la: 

           a)Varna                                    b)Nicopole                              c) Belgrad 

2. Spătarul era: 

a) conducătorul armatei         b) locțiitorul la tron                c) administrator al Curții domnești 

3. Primul voievod de la sud de Carpaţi care a încercat înlăturarea suzeranităţii maghiare a fost: 

            a) Litovoi                                 b) Seneslau                             c) Farcaș 

4. Ştefan cel Mare înlătură pretenţiile de suzeranitate ale regatului maghiar asupra Moldovei prin victoria 

de la : 

            a) Baia                                     b) Codrii Cosminului              c) Brăila 

5. Primul ”descălecat” în Moldova a fost realizat de: 

           a) Bogdan                                 b) Petru I                                 c) Dragoș 

6. „Atacul de noapte” de la Târgoviște a avut loc în anul: 

           a) 1448                                     b) 1461                                    c) 1462 

7. Campaniile militare ale sultanului Mahomed al II-lea au fost îndreptate împotriva voievozilor: 

           a) Iancu de Hunedoara şi Alexandru cel Bun         b) Iancu de Hunedoara şiMihai Viteazul 

                                                           c) Iancu de Hunedoara şi VladTepeş 

8. Nucleul statului medieval Dobrogea l–a constituit: 

a) Tara Făgăraşului                b) Ţara Cărvunei                     c) Ţara Bârsei 

9. Tratatul de la Alba Iulia din 1595 s-a încheiat între Mihai Viteazul și: 

           a) Sigismund Bathory              b) Andrei Bathory                  c)Ieremia Movilă 

10. Urmașul lui Basarab I a fost: 

           a) Nicolae Alexandru               b) Vladislav Vlaicu                c) Mircea cel Bătrân 

11. Negru Vodă era voievod din: 

           a) Țara Bârsei                           b) Țara Făgărașului                c) Țara Hațegului 

12. Dobrogea a fost unită cu Țara Românescă în vremea lui: 

           a) Mircea cel Bătrân                 b)  Mihail I                             c)  Vlad Țepeș 

13. Prima Mitropolie a Țării Românești a fost întemeiată în vremea lui: 

           a) Basarab                                 b) Vladislav Vlaicu                c) Nicolae Alexandru 

14. Ștefan cel Mare a fost înmormântat la: 

            a) Cozia                                    b) Putna                                  c) Voroneț 

15.  Mihai Viteazul uneşte Ţările Române în anul: 

            a) 1599                                     b)  1601                                  c)  1600 

16. Vlad Țepeș a domnit în: 

            a) Transilvania                         b) Țara Românească               c) Moldova 

17. Desăvârşirea teritorială a statului medieval Moldova se realizează în timpul domnitorului: 

           a) Bogdan I                               b) Roman I                              c) Mihai Viteazul 

18. Cel mai important dregător al Ţării Româneşti era: 

a) Logofătul                          b) banul Olteniei                      c) marele postelnic 
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19. Otomanii cuceresc Chilia şi Cetatea Albă în timpul domnitorului: 

a) Vlad Ţepes                      b) Ştefan cel Mare                     c) Alexandru cel Bun 

20. Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei din anul: 

a) 1440                                b) 1441                                      c) 1445 

 
SUBIECTUL II                                                                                                                           20p (5x 4p) 

Completați spațiile libere cu răspunsul corect: 

1. Șeful Curții domnești se numea................................................................................................................ 

2. În anul 1395, Mircea cel Bătrân a încheiat un tratat cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, 

la…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Marca de apărare condusă de Dragoş avea capitala la…………........................………………………. 

4. Încoronarea și ungerea cu mir a domnitorului era o atribuție a…………........................…………....... 

5. Petru I Mușat (1375-1391) a înființat Mitropolia Moldovei la……………………............................... 

 
Subiectul III                                                                                                                              ( 30 puncte) 

 

 Citiți textul de mai jos:                                                                         

“Iar ducele Arpad  (...) a trimis soli (...) la ducele Menumorut, cerându-i să-i cedeze pământul de la fluviul 

Someş până la hotarul Nirului şi până la poarta Mezeşului. Trimişii lui Arpad, au trecut peste râul Tisa, 

venind în fortăreaţa Bihor, au salutat pe ducele Menumorut şi i-au prezentat darurile, pe care ducele lor i 

le trimisese. La urmă, însă, comunicându-i  ce aveau să spună din partea ducelui Arpad, au pretins 

teritoriul numit mai sus. Ducele Menumorut  i-a primit însă cu bunăvoinţă şi, încărcându-i cu diverse 

daruri, a treia zi le-a cerut să se întoarcă. Totuşi le-a dat răspuns, zicându-le: «Spuneţi lui Arpad, ducele 

Hungariei, domnului vostru: datori îi suntem ca un amic unui amic, cu toate ce-i sunt necesare fiindcă e 

om străin şi duce lipsă de multe. Teritoriul însă ce l-a cerut buneivoinţe a noastre nu îl vom ceda 

niciodată, câtă vreme vom fi în viaţă......noi nici din dragoste nici din frică nu-i cedăm din pământ nici un 

deget.....şi vorbele lui nu ne tulbură inima că ne-a arătat că descinde din neamul lui Attila, care se numea 

biciul lui Dumnezeu.»”                                                                  ( Anonymus, GestaHungarorum) 

 

Pornind de la  acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe : 
1. Transcrieţi din text scopul soliei trimise de ducele maghiar în ducatul lui Menumorut şi centrul 

formaţiunii politice conduse de acesta.                                                                                           6p  

2. Precizaţi, pe baza textului, răspunsul dat de ducele Menumorut şi numele ducelui Ungariei.             6p 

3. Menţionaţi două măsuri ale regalităţii maghiare luate în Transilvania.                                            8p  

4. Prezentaţi în aproximativ 10-15 rânduri ”Relaţiile statului medieval  Ţara Românească cu regatul 

maghiar în timpul voievodului Basarab I”                                                                                                10 p 
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Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2018 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

CLASA a VIII-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 

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

 
SUBIECTUL II - 20p ( 5X 4p)  

1. 4 puncte pentru răspunsul: vornic 

2. 4 puncte pentru răspunsul: Brașov 

3. 4 puncte pentru răspunsul: Baia 

4. 4 puncte pentru răspunsul: mitropolitul 

5. 4 puncte pentru răspunsul: Suceava 

 

SUBIECTUL III - 30p  

 

1. Câte 3 puncte pentru transcrierea, din text, a celor două informații care se referă la scopul soliei 

trimise de ducele maghiar în ducatul lui Menumorut și centrul formațiunii conduse de acesta: 

                                                                                                                                  .(2x3p= 6p)  

2. Câte 3 puncte pentru precizarea răspunsului dat de ducele Menumorut şi numele ducelui Ungariei.              

                                                                                                             (2x3p= 6p)  

3. Câte 4 puncte pentru menţionarea a două măsuri ale regalităţii maghiare luate în Transilvania 

                                                                                                                                          (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 

 

 

 


