
 

                     

CONCURS NAȚIONAL ”CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

FAZA JUDEȚEANĂ – APRILIE 2017    

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                                               40p ( 20 X 2p) 

Alegeți varianta corectă din afirmațiile de mai jos:    
1. Prima capitală a Ţării Româneşti a fost la: 

a) Piteşti                   b) Curtea de Argeş                 c) Târgovişte 

2. Ștefan cel Mare îl învinge în lupta de la Codrii Cosminului pe regele: 

                   a) Ioan Albert           b) Matei Corvin                      c) Cazimir al II-lea 

3. Armata în evul mediu era condusă de un: 

a) principe                b) conte                                   c) voievod 

4. Voievodatele lui Gelu, Glad şi Menumorut sunt atestate în secolul: 

                   a) IX                        b) XI                                       c) XII 

 5. Voievodatul condus de Seneslau se afla la : 

                  a) sud de Carpaţi      b) est de Carpaţi                      c) vest de Carpaţi    

6.Mihai Viteazul a devenit stăpânitor al Transilvaniei, în urma victoriei de la: 

 a) Mirăslău               b) Gurăslău                            c) Șelimbăr 

7. Una din cauzele conflictului dintre Basarab I și Carol Robert de Anjou a fost: 

a) Făgărașul              b) Banatul de Severin             c) Basarabia 

8.Bogdan era voievod din: 

a) Țara Maramureșului b) Țara Făgărașului            c) Țara Zarandului 

9. În anul 1475 Ștefan cel Mare a obținut victoria de la: 

 a) Suceava                b) Vaslui                                 c) Cetatea Albă 

10.  „Diploma cavalerilor ioaniți” este atestată în anul: 

a) 1247                      b) 1241                                   c) 1277 

11. Instituția centrală a statelor medievale românești era: 

                   a) sfatul domnesc     b) adunarea țării                     c) domnia 

12.Al doilea descălecat în Moldova a fost realizat de: 

a) Dragoș                  b) Lațcu                                  c) Bogdan 

13.Fondatorul Dobrogei este considerat:  

a) Dobrotici               b) Balica                                c) Ivanco 

14. Mircea cel Bătrân s-a luptat cu: 

 a) Soliman Magnificul   b) Sinan pașa                    c) Baiazid I 

15. Constantin Brâncoveanu a fost mazilit în anul: 

a) 1711                      b) 1714                                   c)1716 

16. Mitropolia Moldovei a fost întemeiată în vremea lui: 

                   a) Alexandru cel Bun   b) Petru Mușat                   c) Roman I 

17.Iancu de Hunedoara a condus în anul 1456 cruciada de la: 

 a) Belgrad                 b) Varna                                 c) Nicopole 

18.Mircea cel Bătrân este înmormântat la mănăstirea: 

                   a) Cozia                    b) Dealu                                  c) Prislop 

19. Mihai Viteazul a obținut victoria de la Călugăreni în anul: 

 a) 1594                      b) 1595                                  c) 1593 

20. Mircea cel Bătrân i-a învins pe turci în 1395 la: 

                   a) Kossovopolje       b) Nicopole                            c) Rovine 

 



 

 

 

 

SUBIECTUL II                                 20p ( 5 X 4p) 

 

Completați spațiile libere cu răspunsul corect:  
 

1. Șeful cancelariei domnești era ...................................................................................................... 

2. Dimitrie Cantemir a încheiat, în anul 1711 cu țarul Rusiei, Petru cel Mare, tratatul de la 

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

3. Ştefan cel Mare are cea mai lungă domnie în Moldova între anii................................................. 

4. Regalitatea maghiară încerca să înlocuiască voievodatul cu......................................................... 

5. În 1683 austriecii i-au respins pe turci la asediul ........................................................................ . 

 

SUBIECTUL III                 30p 

 

 Citiți cu atenție  textul de mai jos: 

,,Ţinta atacului a fost însuşi sultanul, însă acesta a scăpat, cortul său fiind confundat cu al unui 

vizir. Totuşi efectul psihologic al atacului s-a produs. Mulţi turci au fost ucişi, sultanul, conform 

relatărilor, „a părăsit în ascuns tabăra în chip ruşinos"; convins de sfătuitorii săi să revină, şi văzând 

„marea pierdere suferită de ai săi" a dat ordin de retragere. În apropierea Târgoviştei îl aştepta un 

spectacol care a băgat groaza în oştile sale: o pădure de ţepi în care atârnau o mulţime de turci ucişi  

înainte sau în timpul bătăliei; în faţa acestei privelişti turcii „s-au înspăimântat foarte tare", iar sultanul a 

recunoscut că „nu poate să ia ţara unui bărbat care face lucruri aşa de mari" şi care „ar fi vrednic de mai 

mult".” 

                                                                                      (Atacul de noapte de la Târgoviște, 1462) 

 

Pornind de la sursa dată, răspundeți  următoarelor cerințe: 

 

1. Transcrieți din text două informații referitoare la efectul psihologic al atacului de noapte.     6p                                                                                                                                                                                  

2. Precizați secolul și spațiul la care se referă sursa dată.                                                              6p  

3. Menționați o  cauză și o urmare a bătăliei  descrisă în text.                                                      8p 

4. Prezentați în aproximativ 10-15 rânduri o altă acțiune militară din sec. XIV-XVI decât cea la 

care se referă sursa dată.                                                                                                          10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2017 

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) 

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 

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

 

SUBIECTUL II - 20p ( 5 X 4p) 

1. 4 puncte pentru răspunsul: logofătul 

2. 4 puncte pentru răspunsul: Luțk 

3. 4 puncte pentru răspunsul: 1457-1504 

4. 4 puncte pentru răspunsul: principatul 

5. 4 puncte pentru răspunsul: Vienei 

 

SUBIECTUL III - 30p  

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

al atacului de noapte: mulți turci au fost uciși; sultanul a părăsit tabăra în chip rușinos; a dat ordin de 

retragere                                                                                                          (2x3p= 6p) 

2. Câte 3 puncte pentru precizarea, din text,  a secolului și spațiului istoric: secolul al XV-lea și 

Târgoviște                                                                                                                                (2x3p= 6p) 

3. Câte 4 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei urmări a bătăliei descrise în text: cauze: 

refuzul plății tributului în 1459; atacarea cetăților otomane de la sud de Dunăre în 1461-1462; 

urmări: retragerea lui Vlad Țepeș în Transilvania, ocuparea tronului Țării Românești de către Radu 

cel Frumos; retragerea turcilor spre Dunăre. 

                                                                                                                                                  (2x4p=8p)                                                                                 

4.  Oricare altă acțiune militară din secolele XIV-XVI.  

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  

 

 

 


