
 

CONCURS NAȚIONAL ”CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

FAZA JUDEȚEANĂ – APRILIE 2017    

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                                               40p ( 20 X 2p) 

Alegeți varianta corectă din afirmațiile de mai jos:    
1.Denumirea de senior este caracteristică : 

                 a.Europei Occidentale            b.Asiei                                   c. Europei Răsăritene 

2.Bunul primit de vasal în urma jurământului se numea: 

                 a.leafă                                     b.feudă                                   c.remunerație 

3.În fruntea societății medievale se afla : 

                 a.seniorul                                b.vasalul                                c.regele 

4.O obligație a țăranilor față de Biserică era: 

                 a.tributul                                 b.dijma                                   c.mucarerul 

5.Forme de mișcare socială declanșate de țărani erau: 

                 a.răscoalele                             b.revoluțiile                           c.războaiele 

6.Cea mai numeroasă clasă socială medievală era: 

                 a.țărănimea                             b.orășenimea                          c.nobilimea 

7. Răscoala ţăranilor din Franţa, Jacqueria a izbucnit în anul: 

                 a. 1348                                    b. 1358                                   c. 1381 

8. Meşteşugarii erau organizaţi în : 

                 a. bresle sau corporaţii            b.ghilde şi bresle                   c. hanse şi ghilde 

9.  În secolul al XIV-lea au avut loc răscolale ţărăneşti în : 

                 a. Franţa şi Anglia                  b. Cehia şi Franţa                   c. Transilvania şi Cehia  

10. În ceremonialul de investire a vasalul de către nobil pe lângă  omagiul, jurământul de credință se 

realiza și: 

                 a. investitura                           b. ungerea cu mir                   c. salutul de investire 

11. Etienne Marcel a fost conducătorul răscoalei din secolul al XIV-lea din :  

                  a. Londra                                b. Praga                                 c. Paris 

12.Scindarea creștinismului a avut loc în anul: 

                  a.1001                                     b.1054                                   c.1099 

13.Biserica  Creștin Ortodoxă își avea sediul la : 

                  a.Adrianopol                           b.Ierusalim                            c.Constantinopol 

14.Conducătorul Bisericii Catolice poartă titlul de : 

                  a.Patriarh                                b. Papa                                   c.Episcop 

15.Expedițiile militare creștine pentru eliberarea  Locurilor Sfinte se numesc: 

                  a.djihad                                   b.cruciade                              c.cruciade târzii 

16.Inițiatoarea campaniilor pentru eliberarea Locurilor Sfinte a fost: 

                  a.Papalitatea                           b. Imperiul Bizantin               c.Franța 

17. Biserica catolică i-a convertit la creştinism pe germani, scandinavi , baltici şi pe : 

                  a. poloni                                  b. sârbi                                   c. ruși 

18. Oraşul Ierusalim este eliberat de către  creştini în timpul Primei Cruciade, în anul : 

                  a. 1099                                    b. 1119                                   c. 1299 

19. În anul 1077, la împăratul  Henric al IV-lea s-a umilit în faţa Papei  la : 

                  a. Canossa                               b. Cosenza                             c. Worms 

20.  Una dintre invenţiile folosite în marile călătorii este:  

                  a. astrolabul                            b. periscopul                          c. portulanul 



 

 

 

SUBIECTUL II                               20p ( 5 X 4p) 

 

Completează cu termenul corespunzator enunțurile de mai jos:  

1.Bisericile Catolică și Ortodoxă au apărut în urma........................................................................................ 

2.Limba liturgică în Apusul Europei era limba............................................................................................... 

3.Stăpânul unui feud era.................................................................................................................................. 

4.Răscoala din 1514, din Transilvania și Ungaria, era condusă de ................................................................ 

5.Strâmtoarea Magellan realizează legătura între O. Atlantic și..................................................................... 

 

SUBIECTUL III                 30p 

 

Citiți cu atenție textul de mai jos:  

”Din câte am înțeles de la indieni, insula e mare, cu un important comerț, bogată în aur și mirodenii, 

vizitată de corăbii și negustori...Dacă e așa cum spun indienii, cei din insule și cei care i-am luat pe 

navele mele, căci nu înțeleg limba lor, aici e chiar insula Cipangu(Japonia).Descoperă cartofii dulci, 

fasolea... iar indienii de la bord îi dau de înțeles că sunt mine de aur și că se găsec perle. Reluând spre 

sud-est explorarea  coastei cubaneze, amiralul ajunge în regiunea în care caraibieni au instaurat 

teroarea. Satele din Juana (Cuba) sunt pustii.Din câte înțelege , canibalii de care acești oameni 

cumsecade se tem, au un singur ochi și față de câine.Columb nu crede nimic , decât că interlocutorii lui 

indieni sunt niște fricoși. Dar frica nu este imaginară, iar amiralul face cum poate legătura dintre ce i se 

raportează-răpiri în sate - și ceea ce se știe de multă vreme: raziile sunt opera Marelui Han. Caraibienii 

sunt dovada că se află foarte aproape de China.” 

(Jean Favier- Marile descoperiri de la Alexandru Macedon la Magellan) 

Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1.Transcrieți din text două informații care îl determinau pe amiral să creadă că a ajuns în Asia.             6 p 

2.Precizați pe baza textului două bogății găsite de europeni în Cuba.                                                       6 p 

3.Menționați doi mari navigatori portughezi.                                                                                             8 p 

4.Prezentați în aproximativ 10-15 rânduri motivația găsirii unui drum maritim spre Orient.                  10 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2017 

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) 

Nr. 

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

Variantă 

răspuns 

corect 

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

 

SUBIECTUL II - 20p ( 5 X 4p) 

1.4 puncte pentru răspunsul: Marea Schismă 

2.4 puncte pentru răspunsul: latina 

3.4 puncte pentru răspunsul: seniorul (nobilul) 

4.4 puncte pentru răspunsul: Gheorghe Doja 

5.4 puncte pentru răspunsul: Oceanul Pacific 

 

SUBIECTUL III - 30p  

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

evenimentelor: 

”Dacă e așa cum spun indienii, cei din insule și cei care i-am luat pe navele mele, căci nu înțeleg limba 

lor, aici e chiar insula Cipangu(Japonia).” 

” raziile sunt opera Marelui Han. Caraibienii sunt dovada că se află foarte aproape de China.”                                                                                                                              

                                                                                                                                                       (2x3p= 6p) 

2.Câte 3 puncte pentru precizarea, din text,  a celor două bogății (oricare dintre următoarele):   cartofi 

dulci, fasolea, aur, mirodenii.  

                                                                                                                                                       (2x3p= 6p) 

 

3.Câte 4 puncte pentru menționarea a  doi navigatori, oricare dintre următorii: Bartolomeo Diaz, Vasco da 

Gama, Fernando Magellan,Pedro Alvares Cabral          

                                                                                                                                                       (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  

 

 

 

 


