
      

                     OLIMPIADA DE ISTORIE 
               FAZA JUDEȚEANĂ – 19 MARTIE 2022 

                         Clasa a XII-a     Varianta 2 

 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 de puncte) 

 
Citiți cu atenție sursele de mai jos:  

A. .„Asupra acestui Mircea [Mircea cel Bătrân] care a început mai înainte război, plecând cu 
armata asupra barbarilor împreună cu împăratul Sigismund [de Luxemburg], Baiazid 
[sultanul Imperiului Otoman] (...), găsindu-i vină, a pornit cu război şi trecând peste Istru 
[Dunăre] mergea înainte robind ţara. Dar Mircea, strângând cu grijă oastea ţării, nu şi-a 
făcut planul să vină asupra lui să dea lupta (...) însă, se ţinea şi el cu armata pe urma lui 
Baiazid prin pădurile de stejar ale ţării, (...). Şi ţinându-se pe urma lui, săvârşea isprăvi 
vrednice de amintit, dând lupte, când vreo unitate duşmană rupându-se, se îndrepta uneori 
prin ţară după hrană sau la prădat vite; (...). Ţinându-se de urma lui Baiazid, se lupta într-
una cu el, în chip strălucit şi se zice că armata fiind în cale se ţinea strâns în urma ei, 
punând-o la mare suferinţă şi o aducea în situaţii grele şi nu înceta să-i facă stricăciune. De 
aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu părerea să-şi aşeze oastea în tabără. (...) Aşadar, 
Baiazid s-a adăpostit acolo în tabără; a doua zi, însă a trecut armata peste Istru.” 
                                                                                   (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) 
 

B. „După biruinţa de la Războieni, sultanul se îndreptă spre Suceava. Oraşul fu ars, dar 
cetatea [...] a rezistat. Nici cetățile Hotin [...], Neamţ [...] n-au putut fi luate. [...] Cât despre 
Chilia şi Cetatea Albă, se pare că turcii nici n-au mai îndrăznit un asediu, deoarece puternica 
flotă pregătită în acest scop a fost distrusă de o furtună pe Marea Neagră. Prin urmare niciuna 
din cetăţile însemnate ale Moldovei nu putuseră fi cucerite. [...] Sultanul, fără să fi realizat unul 
măcar din scopurile ce-şi fixase, adică înlăturarea [domnitorului], supunerea ţării şi anexarea 
cetăților Chiliei şi Cetăţii Albe, fu nevoit să dea semnul retragerii. Retragerea a semănat mai 
mult cu o fugă, deoarece distanţa până la Dunăre a fost parcursă în trei zile, iar o sumă de 
tunuri au fost abandonate, după cum ne arată o mărturie contemporană. O altă mărturie - 
cronica moldo-germană - afirma că Ştefan [cel Mare] a izbutit, după Războieni, să-şi refacă 
oastea «ca la 16 000 de oameni» şi că armata lui Mahomed a pierdut, în timpul retragerii, 
«mulţi luptători». [...] După retragerea armatei turceşti, Ştefan, pe de o parte, oastea ungară, 
care ajunsese prea târziu spre a se mai lupta cu Mahomed, pe de alta, intrară în Țara 
Românească şi izgoniră pe domnitorul Laiotă [Basarab], punând în locul lui pe Vlad Ţepeş (16 
noiembrie 1476).                                     
 

(C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria Românilor) 
 

C. Noi, Mihai, voievodul (Țării Românești) facem cunoscut că (...) deoarece această provincie 
Țara Românească (este) de mai mult de o sută de ani sub jugul turcesc și este supusă unei 
grele robii, noi sătui de această lungă robie (...)am hotărât să o aducem la starea de mai 
înainte și să cerem ajutorul și ocrotirea majestății sale imperiale. Maiestatea sa imperială nu a 
refuzat să ne primească pe noi și țara noastră în slujba și sub suzeranitatea sa, ba dimpotrivă, 
a fost foarte bucuroasă să ne ajute pe noi cu generozitate.      
(Tratatul dintre Mihai Viteazul și Rudolf al II-lea, conducătorul Imperiului Romano-
German, 1598) 



      

 
 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
 

1. Numiți, pe baza sursei B, conducătorul românilor și un spațiu istoric.            4 puncte 
2. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoarei sursei care susține necesitatea unei 

alianțe cu Imperiul Romano-German, selectând două informații aflate în relație cauză-
efect.                  5 puncte 

3. Formulați, pe baza sursei A și B, o opinie referitoare la acțiunile militare ale românilor, 
susținând-o cu două  informații selectată din aceaste surse.                   10 puncte 

4. Prezentați două acțiuni diplomatice a românilor din  secolele XIV-XVI, cu excepția celor 
precizate în sursele de mai sus.                                                                           6 puncte 

5.   Prezentați evoluția unei  instituții centrale din spațiul românesc în secolele al XIV –lea și al 
XVIII-lea.                   5  puncte  

6. Argumentați printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia acțiunile militare la care 
participă românii se integrează în relațiile internaționale, între secolele al XIV-lea și al XV-
lea.                                                                                                                          10 puncte  

 
 
SUBIECTUL al II-lea                             (50 de puncte) 
 

Elaborați în aproximativ 4-5 pagini un eseu despre Autonomiile locale și instituțiile 
centrale în spațiul românesc în secolele al IX-lea – al XV-lea, având în vedere:  
- prezentarea unei asemănări între acțiunile prin care sunt implicate autonomii locale din spațiul 
românesc în perioada secolelor al IX-lea – al XIII-lea; 
- prezentarea unei asemănări între două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc 
extracarpatic, din prima jumătate a secolului al XIV-lea; 
- prezentarea a două acțiuni militare la care participă românii din spațiul românesc extracarpatic, 
în secolul al XIV-lea;  
- menționarea unei cauze și a unei consecințe a acțiunilor militare la care participă românii din 
spațiul extracarpatic în prima jumătate a secolului al XIV-lea; 
- prezentarea unei constante în desfășurarea acțiunilor unei instituții centrale din spațiul 
românesc în privința stabilirii unor contacte diplomatice în secolul al XV-lea;  
- argumentați prin două fapte istorice, a unui punct de vedere cu privire la organizarea instituțiilor 
centrale după formarea statelor medievale românești. 
 
 
 
Notă! 
Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea 
relației cauză-efect, argumentarea unui punct de vedere ( prezentarea fapteleor istorice 
relevante și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea 
succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu 
precizată. 
 
 
Total test 90 de puncte. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total 100 de puncte 
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