
 

CONCURS NAȚIONAL ”CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

FAZA JUDEȚEANĂ – APRILIE 2017    

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                                               40p ( 20 X 2p) 

Alegeți varianta corectă din afirmațiile de mai jos: 

1.  Sargon I a fost conducătorul: 

            a. Cetății-stat Assur               b. Imperiului  akkadian           c. Cetății-stat Ur 

2.  Unificatorul celor două regate din Valea Nilului a fost: 

            a. Narmer                               b. Cirus                                    c. Ramses al II lea 

3.  Marea piramidă a lui Keops se află în: 

            a. Valea Reginelor                 b. Gizeh                                   c. Valea Regilor 

4.  Mesopotamia era cuprinsă între  fluviile: 

            a. Gange și Indus                   b. Tigru și Nil                          c. Tigru și Eufrat 

5.  Egiptul a fost cucerit de perșii conduși de Cambise al II-lea   în anul: 

            a. 524 î.Hr.                             b. 514 î.Hr.                              c. 525 î.Hr. 

6. Războiul peloponesiac, cel mai mare conflict care a cuprins lumea greacă, s-a desfășurat între anii: 

 a. 431-404 î.Hr.                      b. 420-404 î.Hr.                       c. 429-404 î.Hr. 

7.  Formarea polisului și Marea colonizare greacă își au începuturile în secolul: 

             a. X î.Hr.                                b. IX  î.Hr.                               c. VIII î.Hr. 

8.  Persia este azi statul: 

             a. Iran                                     b. Irak                                      c. Israel  

9. Una dintre puterile suveranului oriental  era cea de: 

 a. funcționar al statului          b. administrator al statului  c. supus al statului 

10. Solon a împărțit populația Atenei în patru categorii în funcție de: 

   a. origine                                b. avere                                    c. cultură  

11. Histria, Tomis și Callatis, colonii grecești, au fost  întemeiate pe ţărmul:  

             a. Mării Egee                          b. Mării Mediterane                c. Mării Negre   

12. Secolul al V-lea î. Hr. este cunoscut drept:  

 a. „Secolul lui Pericle”           b. „Secolul lui Leonida”         c. „Secolul lui Temistocle”  

13. Liga Peloponesiacă s-a format la inițiativa: 

             a. Atenei                                 b. Spartei                                 c. Corintului 

14. Darius a împărțit imperiul persan în 20 de provincii numite: 

 a. colonii                               b. nome                                     c. satrapii 

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

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

16. În fiecare polis exista o înălțime fortificată numită: 

  a. agora               b. acropolă               c. chora  

17. Sparta a fost întemeiată, în regiunea Laconia, de: 

  a. dorieni                   b. ahei                           c. ionieni  

18. Demos înseamnă: 

              a. cetățeni                  b. popor               c. putere 

19. Zeul suprem al grecilor antici era: 

  a. Jupiter                                 b. Zeus                                    c. Zalmoxis 

20. Unul din stilurile arhitecturale specifice coloanelor grecești a fost: 

  a. stilul romanic                      b. stilul ionic                           c. stilul gotic 

 



 

 

 

SUBIECTUL II                                 20p ( 5 X 4p) 

 

Completați spațiile libere cu răspunsul corect:  
1. Sumerienii scriau pe ................................................................................................................................ . 

2. Monumentele funerare ale faraonilor erau .............................................................................................. .  

3. Principalele forme de organizare statală în  Orientul Antic au fost orașul-stat, regatul și 

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

4. Primul alfabet a fost inventat de .............................................................................................................. . 

5. Darius a bătut o monedă de aur numită ................................................................................................... . 

 

SUBIECTUL III                 30p 

 

 Citiți cu atenție  textul de mai jos: 

„… Avem o constituție care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înșine suntem exemplu, 

fără să imităm pe alții. În privința numelui – din pricină că este condus nu de câțiva, ci de mai mulți 

cetățeni – s-a numit democrație, și, după lege, toți sunt egali în privința intereselor particulare; cât 

despre influența politică, fiecare este preferat după cum se distinge prin ceva, și nu după categoria 

socială, ci mai mult după virtute, iar dacă este sărac, dar poate să facă un lucru bun pentru cetate, nu 

este împiedicat pentru că nu are vază. 

… Iubim frumosul, ducând o viață simplă, și filozofăm fără să ne moleșim. Ne folosim de bogăție 

mai mult ca ajutor pentru faptă decât ca podoabă pentru cuvântare, iar a-și recunoaște sărăcia nu-i 

pentru nimeni o rușine, ci este mai rușinos să nu cauți să o înlături prin faptă. 

… Într-un cuvânt, pot să spun că  întreaga cetate Atena este o educatoare a Eladei. ” 

Discursul lui Pericle cu privire la democrația ateniană 

 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Transcrieți, din text,  cum sunt cetățenii după lege și cum se folosesc aceștia de bogăție.             6p 

2. Precizați, pe baza textului, numele autorului discursului și  numele cetății la care se referă.         6p 
3. Menționați, în afara textului,  doi reformatori din Grecia antică.                                                    8p 
4. Prezentați, în aproximativ 10-15 rânduri, unul dintre războaiele greco-persane.                          10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2017 

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) 
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SUBIECTUL II - 20p ( 5 X 4p) 

1. 4 puncte pentru răspunsul: tăblițe de lut 

2. 4 puncte pentru răspunsul: piramidele 

3. 4 puncte pentru răspunsul: imperiul 

4. 4 puncte pentru răspunsul: fenicieni 

5. 4 puncte pentru răspunsul: dareic 

 

SUBIECTUL III - 30p  

1. Câte 3 puncte pentru transcrierea, din text,  a celor două informații care se referă la cum sunt cetățenii 

după lege și cum se folosesc aceștia de bogăție.                                                                     (2x3p= 6p) 

2. Câte 3 puncte pentru precizarea, din text,  a numelui autorului discursului: Pericle și  a numelui cetății 

la care se referă: Atena.                                                                                                           (2x3p= 6p)                                                                                                                                             
3. Câte 4 puncte pentru menționarea a doi reformatori din Grecia antică.                                  (2x4p= 8p) 

4. Informația istorică – 6 puncte  

1 punct pentru prezentarea logică/ cronologică a evenimentelor 

1 punct pentru utilizarea limbajului istoric 

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

1 punct pentru respectarea limitei de spațiu  

 


