
 

 

          OLIMPIADA DE ISTORIE 
FAZA JUDEȚEANĂ – 19 MARTIE 2022 

                            Clasa a VIII-a    Varianta 1 
 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) 

Citiţi cu atenţie următoarele surse istorice: 
 
A. „Acest Radu Negrul vodă, fiind în Țara Ungurească (Transilvania) voevod, mare herțeg (duce) pre 

Amlaș și pre Făgăraș, rădicatu-s-au de acolo cu toată casa lui și cu mulțime de năroade: români, 
papistași (catolici), sași (…) pogorându-se pre apa Dâmboviței au început a face țară nouă. Făcut-au 
întâi orașul ce-i zic Câmpulungul. Acolo au zidit și o beserică de piatră, mare și frumoasă. De acolo, 
au mai descălecat și la Argeș, făcând iarăși oraș mare și s-au pus scaonul de domnie, făcând curți de 
piatră și case domnești și altă beserică mare și frumoasă.” 

(Letopisețul Țării Românești) 
 

B. ,,Bela (…) regele Ungariei, îi dăm și îi dăruim lui (marele maestro al ioaniților) (…) întreaga țară a 
Severinului, împreună cu munții ce țin de ea și cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum și cu 
cnezatele lui Ioan și Farcaș, până la râul Olt, afară de pământul cnezatului voievodului Litovoi, pe 
care îl lăsăm românilor așa cum l-au stăpânit aceștia până acum (…). Pe lângă acestea, am dăruit 
(…) toată Cumania, pe lângă râul Olt și munții Transilvaniei (…)  în afară de țara lui Seneslau, 
voievodul românilor, pe care le-am lăsat-o acelora, așa cum au stăpânit-o și până acum….” 

    ( Diploma ioaniților ) 
 

C. „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 fruntea ei îl așeză pe nobilul român Dragoș din Maramureș. Zona se dezvoltă 
economic. Sunt atestate târgurile Baia (1334), Siret (1340), Suceava (1345), de-a lungul drumului 
comercial dintre Marea Neagră și Principatul Haliciului.” 

(Ion Bulei, O istorie a românilor) 
Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți, pe baza sursei C, două spații istorice.                                                                4 puncte        
2. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect)                                                           5 puncte                               
3. Formulați, pe baza sursei B, o opinie referitoare la rolul  primelor forme de organizare statală din 

spațiul românesc, susținând-o cu o informație selectată din această sursă.                         6 puncte                                    

4. Prezentați două asemănări în procesul de formare a statelor medievale românești, una la care se referă 
sursa C și alta diferită de cea la care face referire sursa.                                                          10 puncte                               

5. Prezentați o instituție centrală din spațiul românesc în secolele XIV-XV.                         5 puncte                                    
6. Formulați o opinie referitoare la consolidarea statelor medievale românești, susținând-o cu 

menționarea a două fapte istorice.                                                                10 puncte 
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SUBIECTUL  al II -lea          (50 de puncte) 

Citiți, cu atenție, sursele istorice de mai jos: 
A. „În 1711, Dimitrie Cantemir, pe care turcii, crezându-l credincios lor, îl puseseră pe scaunul  

Moldovei cu puțin timp înainte, prevăzând războiul împotriva Rusiei, semnează cu Petru cel Mare un 
adevărat pact de alianță și de protectorat. Înfrângerea de la Stănilești – cu greu de închipuit pentru 
armatele care-l învinseseră nu demult pe Carol XII la Poltava - spulberă speranțele lui Cantemir și îl 
silesc să se exileze în Rusia. […] 

Mai puțin norocos decât el, Constantin Brâncoveanu, care se menține pe tronul Țării Românești 
douăzeci și cinci de ani, datorită iscusinței și generozității lui, dar pe care turcii, după fuga lui 
Cantemir, îl bănuiesc de uneltire cu rușii și cu imperialii, este decapitat la Constantinopol, în 1714, 
împreună cu cei patru fii ai săi și cu boierul Ianache Văcărescu. […] 

Poarta  și-a pierdut încrederea în domnitorii autohtoni. Pe viitor, domnii țărilor române nu vor 
mai fi aleși, ci numiți direct de către Poartă. ” 

 ( Neagu Djuvara, Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii modern, 1800-1848)) 

B. „Privită în general, perioada fanarioților este o perioadă de regres. Sub raport politic, se înregistrează 
incontestabil, în toate privințele, o scădere. Armata națională e foarte redusă, iar domnii ajung niște 
simpli funcționari ai sultanului, care-i schimbă des; presiunea fiscal se accentuează; atmosfera morală 
e grea, intriga, mita și bacșișul au tot mai mare preț, în schimb, caracterele, devin din ce în ce mai 
rare. Sunt și unele aspect pozitive: se desființează  străvechea instituție a rumâniei – țăranii devin 
legal liberi, chiar dacă exploatarea lor, lipsindu-le pământul, continua de către stăpânii moșiilor pe 
care sunt așezați.” 

( Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor) 

Pornind de la aceste surse, rezolvaţi, în aproximativ trei-patru pagini, următoarea situaţie - problemă: 

A reprezentat secolul fanariot o perioadă de decădere socio-economică și politică pentru spațiul 
românesc ? 

În elaborarea răspunsului aveţi în vedere: 
- utilizarea câte unei informații din sursa A și din sursa B; 
- prezentarea unui alt fapt istoric referitor la spațiul românesc, desfășurat în prima jumătate a secolului al 

XVIII-lea, în afara celor la care se referă sursele A și B;  
- prezentarea a două schimbări produse în spațiul românesc, în  perioada regimului fanariot,  în afara celor la 

care fac referire sursele A și B; 
- menționarea a două acțiuni desfășurate în spațiul românesc, în secolul al XVIII-lea și a unei asemănări 

între acestea; 
- formularea unei opinii referitoare la situaţia - problemă data, susţinerea acesteia prin utilizarea a două 

informații din sursa B și prin prezentarea unui fapt istoric din secolele al XVIII - XIX-lea.  
 
Notă! 

 Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației 
cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea în limita de 
spațiu precizată. 
 

Total test 90 de puncte. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total 100 de puncte 


