
 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a VIII-a 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru este de 3 ore. 

 Subiectele se tratează pe foi separate. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (40 puncte)          
Citiți, cu atenție, sursele de mai jos: 
 
A. ,,Lui Bărbat i-a urmat, în preajma anului 1290, probabil Tihomir, tatăl lui Basarab 
Întemeietorul. Ceva mai târziu, prin 1307, este menționat, fără să i se dea numele, un mare voievod 
și domn care conducea un stat puternic pe versantul sudic al Carpaților. Câţiva ani mai târziu, 
documentele îl menţionează pe Basarab, fiul lui Tihomir, ca domn al marelui stat românesc dintre 

Carpaţi şi Dunăre. În 1324, situaţia politică internaţională a domnului român era aceea de vasal al 
regelui Ungariei. Basarab însă nu se complace în această situaţie şi duce o politică externă foarte 
activă. În 1328, dobândeşte o serie de victorii împotriva tătarilor, întinzându-şi stăpânirea spre 
răsărit, până aproape de Chilia, unde făceau un trafic activ negustorii genovezi. La sud de Dunăre 
duce o politică de alianţă cu ţarul bulgar Mihail Şişman ”. 
                                                                            (S. Columbeanu, Cnezate şi voievodate româneşti) 
 

B. ,, La est de Carpați se desfășoară un proces (…) de unificare și emancipare politică. Aici, în 
centrul Moldovei, Ludovic I al Ungariei (….) creează o ,,marcă”, cu centrul la Baia și apoi la Siret, 
destinată să protejeze frontierele estice ale regatului de incursiunile tătare, să blocheze trecătorile 
din Carpații Răsăriteni.(…). În 1359, feudalii locali, nemulțumiți de suzeranitatea maghiară se 
revoltă, proclamând în fruntea lor pe voievodul român Bogdan din Maramureș.(…). Noul voievod  

Bogdan, răspunzând propriei voințe și aceleia a feudalilor de la est de Carpați, îi înlătură pe 
succesorii lui Dragoș și, la fel ca Basarab înainte, în iarna lui 1364-1365 iese victorios în luptele 
împotriva armatelor regelui. Astfel, Moldova, cum se va numi noul stat de la est de Carpați, își 
începe existența istorică”.  

                                                                                                          ( I. Bulei, O istorie a românilor) 

 

Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți, pe baza sursei A, două spații istorice.                     6 puncte 

2. Precizați secolul la care se referă sursa B.                                                                           4 puncte 

3. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul 
fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).            6 puncte 

4. Menționați, pe baza sursei A, statutul politic al lui Basarab I faţă de regalitatea maghiară.                                  
                                                                                                                                                  4 puncte 
5. Prezentați două fapte istorice desfășurate în Transilvania în perioada secolelor XI-XVI.                                     

                                                                                                                                                12 puncte     
6. Formulați o opinie referitoare la consolidarea statelor medievale românești, susținând-o cu 

menționarea a două instituții.             8 puncte 

 

 



 

SUBIECTUL II                                                                                                                  (50 puncte)      

 
Realizați o sinteză, de aproximativ  3-4 pagini, referitoare la Societatea geto-dacă între secolele I 

î.H- II d.H, având în vedere: 
 

- menționarea a două informații despre originea geto-dacilor; 

- prezentarea unei caracteristici a religiei geto-dacilor; 

- menționarea a două acțiuni desfășurate în secolul I î.Hr. care ilustrează relațiile geto-dacilor cu 

lumea mediteraneeană; 
- prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri între acțiunile de politică externă întreprinse de 
Burebista și Decebal, respectiv câte o urmare a fiecărei acțiuni asupra statului dac; 
- formularea unei opinii referitoare la integrarea geto-dacilor în lumea romană; 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a VIII-a  

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 

SUBIECTUL I                                                                                                       40 PUNCTE 

 

1.  Câte 3 puncte pentru selectarea din sursa A a celor două spații istorice;               (3px2=6p) 

2. 4 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B; 
3. 6 puncte pentru scrierea oricăror două informații aflate într-o relație cauză-efect, selectate 

din sursa B;  

4. 4 puncte pentru menționarea pe baza sursei A, a statutului lui Basarab I față de regalitatea 

maghiară;                                                                                        
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în Transilvania în 

perioada secolelor XI-XVI.                                                                                       (2px2=4p) 

Câte 4 puncte pentru prezentarea celor două fapte istorice;                                    (4px2=8p)                    

6. 1 punct pentru formularea oricărei opinii referitoare la consolidarea statelor medievale 
românești; 
1 punct pentru pertinența argumentării opiniei formulate;  
1 punct pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susține opinia formulată; 
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că, etc.), 
respectiv concluzia (așadar, ca urmare, etc.); 

Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două instituții;                                     (2px2=4p)    

 

 

     

SUBIECTUL II                                                                                                               50 PUNCTE 

Informația istorică – 40 de puncte, distribuite astfel: 

1. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două informații referitoare la originea geto-

dacilor;                                                                                                                         2px2=4p                     

2. 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a religiei geto-dacilor; 

3 puncte pentru prezentarea caracteristicii religiei geto-dacilor; 

3. Câte 3 puncte  pentru menționarea oricăror două acțiuni desfășurate în secolul I î. H, care 
ilustrează relațiile geto-dacilor cu lumea mediteranean ;                                            3px2=6p 

4. Câte 2 puncte pentru menționarea unei asemănări, respectiv a unei deosebiri între acțiunile 
de politică externă întreprinse de Burebista și Decebal;                                              2px2=4p 

Cîte 3 puncte pentru prezentarea unei asemănări, respective a unei deosebiri între acțiunile 
de politică externă întreprinse de Burebista și Decebal;                                              3px2=6p       

Câte 2 puncte pentru menționarea  oricăror două urmări;                                          2px2=4p    

Câte 3 puncte pentru prezentarea urmărilor;                                                              3px2=6p      



 

5.  1 punct pentru formularea oricărei opinii referitoare la integrarea geto-dacilor în lumea 
romană; 

1 punct pentru pertinența argumentării opiniei formulate;  
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susține opinia formulată; 
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că, etc.), 
respectiv concluzia (așadar, ca urmare, etc.);                  

 

         Ordonarea și exprimarea ideilor menționate – 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 evidențierea relației cauză-efect care să probeze înțelegerea procesului istoric; 

1 punct pentru prezentarea parțială a relației cauză-efect; 

0 puncte pentru lipsa relației cauză-efect; 

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

1 punct pentru respectarea parțială 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 parțială a limbajului istoric; 
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

1 punct pentru respectarea limitei de spațiu; 
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spațiu. 
 

Total  90 de puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

                                             

 


