
  

 OLIMPIADA DE ISTORIE   
FAZA LOCALĂ – IANUARIE 2017   

CLASA  a IX-a 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  

 Subiectele se tratează pe foi separate. 
 

 

SUBIECTUL I (40 puncte) 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 
A. “ Păzește-te de cei săraci. Orice nemulțumire înăbuș-o din fașă. Fii fără milă față de 
conspiratori.Sprijină-te pe nobilime și pe armată.. 
Instigatorul este periculos. Nimicește-l, omoară-l, șterge numele său de pe fața Pământului, fă să dispară 
rudele sale! Nimicește amintirea sa și a celor ce-i împărtășesc ideile,a celor ce-l iubesc.Instigator 

înseamnă răzmeriță, semănată între locuitorii orașului, deoarece din pricina lui în armată există 
întotdeauna două grupări(...). 
Ridică în slăvi pe demnitari și ei vor executa ordinele tale fără să crâcnească. Acela care are  de toate în 
casă este un om deștept, căci este bogat și nu-i trebuie nimic.(...) 

Preamărește-i pe demnitarii tăi, preamărește-i pe luptătorii tăi,sporește numărul ostașilor tineri care te 
urmează, dăruindu-le averi, pământ, vite(...). (G.Posener, G.Sauneron,J.Yoyotte, Enciclopedia civilizației 
și artei egiptene)   

 

B. „[Faraonul Sesostris al III-lea] trimise apoi în Marea Roşie o flotă de patru sute de corăbii, fiind cel      

dintâi egiptean care construi corăbii de război. Flota lui Sesostris a pus stăpânire pe insulele din acea  
regiune, cum şi pe întregul litoral al Mării Roşii, până în India. El însuşi a pornit pe uscat cu armata lui   
de pedestraşi, aducând sub porunca-i întreaga Asie. Dar n-a străbătut doar acele ţinuturi pe care mai  
târziu avea să le cucerească Alexandru Macedon, ci a pătruns până la cele neamuri în ţara cărora regele  
macedonean n-a izbutit să-şi pună piciorul. Sesostris a trecut fluviul Gange şi a înaintat prin India până  
la Ocean.”                                                                             (Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică) 

                                                                                   

Pornind de la sursele istorice date, răspundeți următoarelor cerințe:  
1. Menţionaţi, pe baza sursei A,  două informații referitoare la o guvernare eficientă a Egiptului.     8 puncte 

2. Menționați, pe baza sursei B, o informație referitoare la acțiunile militare ale faraonului Sesostris al III-

lea.                                                                                                                                                     4 puncte 

3. Menţionaţi, pe baza textului B, două consecinţe ale acţiunilor lui Sesostris al III-lea.                    4 puncte 

4. Menţionaţi, pe baza sursei A, două fapte istorice referitoare la acțiunile faraonului față de adversari, între 
care există o relaţie de cauzalitate, specificând informaţia cauză şi informaţia efect                       7 puncte 

5. Formulaţi un punct de vedere referitor la monarhia despotică orientală, folosind ca argumente câte o  
informaţie din textul A, respectiv, textul B.                                                                                 7 puncte 

6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la Regatul Dac.                                                               10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUBIECTUL II (50 PUNCTE) 

 

 

   Elaborați, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză despre Civilizația greacă în Antichitate, având în 
vedere: 

 

- menționarea importanței marii colonizări grecești în epoca arhaică a Greciei și precizarea spațiilor istorice 
unde au fost întemeiate coloniile grecești; 

- precizarea modelelor de organizare politică din lumea greacă în antichitate; 

- prezentarea procesului reformator care a asigurat trecerea de la statul aristocratic la democrație în Atena; 

- precizarea a două caracteristici ale democrației ateniene și prezentarea a două fapte istorice care să 
ilustreze  aceste caracteristici; 

- prezentarea a două modele de educație promovate în Grecia antică și precizarea a două valori transmise 

civilizației europene contemporane. 
 

 

 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 
evidenţierea relaţiei cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi 
încadrarea prezentării în limita de spaţiu precizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OLIMPIADA DE ISTORIE 

ETAPA LOCALĂ 21 ianuarie 2017 

CLASA a IX a 

Barem de corectare și notare 

 

SUBIECTUL I:  
1. cate 4 puncte pentru precizarea, pe baza textului A,a unei informații referitoare la o guvernare 
eficientă a Egiptului; (2x4p=8p.) 

 2. 4 puncte pentru o informație referitoare la acțiunile militare ale faraonului Sesostris al III-lea, sursa B;  

3. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza textului  B a oricăror  două consecinţe ale acţiunilor lui 
Sesostris al III-lea. (2x2p= 4 p) 

4. 7 puncte pentru scrierea pe foaie a oricaror    două informații  aflate într-o relație cauză-efect, selectate 

din sursa A.                                                       

5. 3 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la monarhia 

despotică orientală;  

    Câte 2 puncte, pentru selectarea din sursele A și B, a oricăror  două informații care susțin punctual de 
vedere formulat; (2x2p=4p) 

6. câte 2 puncte pentru mentionarea oricăror două fapte istorice din regatul dac;(2x2p=4p) 

    Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat; (2x3=6p.) 

                                                                                                                                 Total 40 de puncte 

SUBIECTUL II: 

Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 

 

 - 3 puncte pentru menţionarea importanței marii colonizări grecești; 
   3 puncte  pentru precizarea spațiilor istorice unde au fost întemeiate coloniile grecești;                                                                     

 - câte 3 puncte pentru precizarea modelelor de organizare politică din lumea greacă în  
     antichitate;                          (3p x 2 = 6p) 

 - câte 1 punct pentru menţionarea marilor reformatori din Atena;                                          (1p x 4=4p)                                                                       

 - câte 2 puncte pentru  prezentarea reformelor  realizate de  fiecare dintre  oamenii politici atenieni 

menționați;                                                                                                                                  (2p x 4 = 8p) 

 - câte 2 puncte pentru precizarea  oricăror două caracteristici ale  democrației ateniene;       (2p x 2 = 4p)                

      - câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două fapte istorice care să ilustreze  aceste caracteristici;          

(3p x 2 = 6p) 

     -   câte 1 punct pentru mentionarea a două modele de educație promovate în Grecia antică;     (1p x 2=2p) 

     - câte 2 puncte pentru prezentarea a două valori transmise civilizației europene contemporane.(2p x 

2=4p)                                                                                                                                             
 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

 1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii; 

 0 puncte pentru text nestructurat; 

 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să probeze înţelegerea 
procesului istoric; 

 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 

 0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 

 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 

 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 



  

 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 

 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.         

                                                                                                        Total 50 de puncte 
 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Total 100 de puncte 

 


