
1. Antichitatea çi cultura ei

1.1. Religie çi culturå în Orientul Antic
1. Topografia Orientului Antic
A) China – 2.  B) Mezopotamia – 7.  C) Iudea – 4.  D) Fenicia – 3.  E) India– 6.

2. Personalitå≈i din Orientul Antic (I)
A) Hammurabi – Darius I.;  B) Darius I. – David;  C) Keops – Hammurabi;  D) Darius I. – Xerxes

3. Personalitå≈i din Orientul Antic (II)
A) Hammurabi  B) Solomon  C) Darius I.  D) Keops

4. No≈iuni legate de Orientul Antic
a) monoteism   b) politeism   c) despotism

5. Termeni istorici-cheie ai istoriei Orientului Antic
Egipt: agriculturå prin iriga≈ie, faraon, mumie
Persia: Xerxes, Darius, dualism religios
poporul evreu: David, Israel, Babilonia 
se exclude: brahmanism

6. Religii çi civiliza≈ii

Fragment Felul religiei Civiliza≈ie Numele zeului O denumire geograficå
A politeistå Mezopotamia Anunakik ex. Tigru, Eufrat
B monoteistå evreiesc Dumnezeu ex. Palestina
C politeistå egiptean Osiris ex. Nil

7. Viziunea religioaså egipteanå

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå credin≈a în via≈a de apoi. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea diferitelor 
in forma≈ii, provenite din sur-
se diferite.

4.4. Diferen≈ierea çi apre-
cierea factorilor, criteriilor 
esen≈iale çi mai pu≈in esen-
≈iale.

Candidatul constatå pe baza imaginilor cå credin≈a 
egiptenilor în via≈a de apoi e oglinditå în obiceiurile de 
înmormîntare. Via≈a de apoi este posibilå numai prin 
påstrarea corpului, de aceea ei au îmbålsåmat decedatul 
(mumia).

Egiptenii çi-au imaginat via≈a de apoi dupå modelul vie≈ii 
de aici. Acest lucru îl dovedeçte çi faptul, cå statuile mici 
açezate în mormînt prezintå scene din via≈a cotidianå; 
sufletul mortului îi aduce sacrificii lui Osiris, care – 
referindu-se la rolul Nilului în circula≈ie – ajunge pe o 
navå în lumea de dincolo. Rangul domnului infernului, al 
lui Osiris este semnalat de o coroanå de faraon. 

Pe baza sursei istorice candidatul poate så tragå 
concluzia cå potrivit credin≈ei egiptenilor decedatul 
trebuie så dea socotealå de faptele sale din aceastå 
lume, iar dacå faptele bune cîntåresc mai mult, va avea 
parte de pace veçnicå.
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4  Antichitatea çi cultura ei

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corec-
tå.

Va eviden≈ia acele fragmente din sursele istorice care 
ne dau informa≈ii despre via≈a cotidianå a egiptenilor 
antici: de ex. cå domnitorul îi judecå pe supuçii såi, dintre 
ocupa≈ii apare creçterea animalelor, numele de materii, 
obiectele apårute în text ne conduc la meserii çi la comer≈, 
iar apari≈ia bårcii soarelui deasupra stelei la naviga≈ie. 
Din punctul de vedere al sarcinii nu este atît de importantå 
descrierea detaliilor cultului mortuar, al zeilor.

Candidatul denumeçte çi foloseçte corect elementele 
viziunii religioase egiptene: Osiris domnitorul lumii de 
jos, sufletul mortului, mumia, etc.

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

8. Dezvoltarea scrisului

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå felurile de scrieri utilizate în Orientul 
antic, circumstan≈ele apari≈iei çi func≈iile lor. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea informa-
≈ii lor provenite din surse 
diferite.

1.3. Interpretarea  documen-
telor iconice dupå puncte de 
vedere stabilite.

1.4. Utilizarea hår≈ilor isto rice 
la acumularea cunoçtin≈elor.

3.7. Cunoaçterea denumirii, 
a ordinei cronologice, pre-
cum çi a celor mai importante 
caracteristici ale marilor 
epoci istorice

Candidatul deduce pe baza sursei istorice scrise 
diferitele func≈ii ale scrisului: textele de cult (de ex. 
pe baza sursei vroiau ca muncitorii så dåltuiascå o 
inscrip≈ie), care adesea erau çi podoaba suprafe≈ei 
unde se aflau (inscrip≈ie cioplitå cu dalta sau pictatå – se 
poate aminti çi pe baza imaginii sau a sursei scrise), acte 
juridice, înregistrarea contractelor (dovedirea proprietå≈ii: 
„î≈i testez”), rezolvarea chestiunilor administrative 
(fragmentul este o cerere). 

Poate deduce func≈iile scrisului çi pe baza imaginilor 
çi poate denumi materiile folosite (care depindeau de 
situa≈ia localå): papirus în Egipt, lut în Mesopotamia. 
Pot fi diferen≈iate tipurile semnelor de scriere: scrierea 
hieroglificå este un sistem de semne care foloseçte una 
sau mai multe consoane, cuvinte çi semne interpretative. 
Scrierea cuneiformå se compunea din semne ale silabelor 
çi ale no≈iunilor, scrierea fenicianå era o scriere cu litere. 
Cu ajutorul hår≈ii potrivite a atlasului istoric pot fi numite 
civiliza≈iile, unde scrierile diferite au luat naçtere. (Egipt, 
oraçe-stat din Sumer , oraçele comerciante feniciene.) 
Din atlasul istoric se poate afla çi faptul, cå în biblioteca 
de la Ninive s-au påstrat 22 de mii de tåbli≈e de lut cu 
scriere cuneiformå.

Candidatul prezintå fundalul istoric al apari≈iei scrisului: în 
societå≈ile din apropierea fluviilor apari≈ia çi dezvoltarea 
scrisului a fost motivatå de înregistrarea recoltei, de 
eternizarea textelor cultice, iar în Fenicia de realizarea 
tranzac≈iilor comerciale.

În societå≈ile din apropierea fluviilor cunoaçterea scrierii 
a fost sarcina çi privilegiul scribilor, care formau o påturå 
socialå aparte. 
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Antichitatea çi cultura ei  5

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul alege dintre termenii istorici-cheie da≈i pe cei 
mai potrivi≈i pentru prezentarea apari≈iei scrisului (tåbli≈å 
de lut, papirus, preo≈ime, înregistrare, scrierea cu litere, 
scrib, scrierea cuneiformå, inscrip≈ie funerarå, bibliotecå), 
çi numeçte corect tipurile de scriere (hieroglife, scrierea 
cuneiformå, scrierea cu litere semnalînd sunetele). 

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

9. O imagine din Egiptul Antic
a) C;  b) A;  c) B

10. Douå texte din manual despre Egiptul Antic
a) Textul manualului din 1966: A, B, D / Textul manualului din 1998: C, E, F
b) De subliniat: deznådejdea asupri≈ilor; mul≈imile asuprite; exploatarea; lupta dintre clasele sociale; 
asuprirea  c) Manualul scris în socialism trebuia så-i serveascå ideologiei istorice a luptei marxiste 
dintre clasele sociale, manualul scris dupå schimbarea regimului nu a fost obligat de asemenea 
prescrieri (1 punct). Ši rezultatele çtiin≈ei istoriei au schimbat imaginea Egiptului Antic într-una mai 
nuan≈atå (1 punct).  d) Imperiul Vechi çi prima epocå interimarå care îl urmeazå

11. Schimbarea religiei evreilor
1. – D;   2. – A;   3. – B   4. – C;   5. – E;   6. – F

12. Faraonii egipteni

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii Candidatul se concentreazå asupra rolului economic al 
faraonului 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea   informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente, etc.), formu la-
rea concluziilor.

3.7. Cunoaçterea denu miri-
lor epocilor istorice mari çi 
mici, a ordinii çi a tråsåturilor 
celor mai importante.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, folosirea lor corec-
tå.

Candidatul eviden≈iazå în text fragmentele care se referå 
la puterea faraonului, la rolul såu economic: de ex. 
faraonul desemneazå supraveghetori în ≈arå, cerealele 
sînt påstrate în depozite la dispozi≈ia faraonului. Palatele 
domnitorului semnificå centrele vie≈ii economice, 
faraonul este dovada siguran≈ei bunåstårii egiptenilor. 
Pe baza cunoçtin≈elor sale poate så indice çi faptul, 
cå faraonul avea în proprietate visteria, care con≈inea 
stocul metalelor pre≈ioase al ≈årii, de recolta adunatå 
çi împår≈itå ca ajutoare pe timpul foametei. Candidatul 
în concluzie poate observa faptul cå sursa se referå la 
economia centralizatå bazatå pe reîmpår≈ire a culturilor 
antice de iriga≈ie. 

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile temei (de ex. 
faraon, economie regalå, putere nelimitatå, agriculturå 
de iriga≈ie).

5

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie
1

13. Religia monoteistå a poporului evreu
Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul caracterizeazå religia poporului evreu din 

Antichitate pe baza punctelor de vedere date. Se opreçte 
asupra tuturor celor trei puncte de vedere stabilite în 
exerci≈iu.

3



6  Antichitatea çi cultura ei

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente, etc.), formula-
rea concluziilor.

3.7. Så fie capabil så 
caracterizeze diferitele epoci 
istorice din mai multe puncte 
de vedere.

4.1. Så fie capabil så prezinte 
din mai multe unghiuri rolul 
personajelor istorice în de ru-
larea evenimentelor.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul identificå pe baza fragmentelor citate cele 
mai importante puncte de reper ale formårii religiei 
evreieçti (din zeul råzboinic al regiunilor sudice, Iahve, 
din zeul furtunii çi al tunetului (B) în Dumnezeul poporului 
evreu (D), apoi devine creatorul lumii, sus≈inåtorul 
vie≈ilor pe påmînt (A). Accentueazå caracteristicile mo-
noteismului. 

Sursele istorice se referå çi la faptul, cå Dumnezeu 
nu revendicå numai fapte religioase de la credincioçi, 
ci creeazå o rela≈ie personalå cu ei (D), çi le ridicå 
cerin≈e morale (C). Aceastå rela≈ie personalå, alian≈a 
dintre poporul Israelului çi Dumnezeu este un element 
important al credin≈ei evreieçti.

Pe parcursul istoriei sale poporul evreu a trebuit så 
depunå mårturie de existen≈a lui Dumnezeu în fa≈a 
celorlalte popoare.
Candidatul poate så se opreascå asupra faptului, cå 
religia evreiascå nu a avut fondator: fondatorul este 
însuçi Dumnezeu, care çi-a manifestat legile oamenilor 
prin intermediul patriarhilor (Avram, Isac, Iacob), apoi 
prin Moise, iar mai tîrziu i-au continuat misiunea regii çi 
profe≈ii, au înnoit manifestarea lui (F).

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
dezbaterea temei (de ex. monoteism, preot, profet, 
rege, templu, Vechiul Testament). 

9

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

1.2. Apari≈ia democra≈iei în Atena
14. No≈iunile de bazå ale democra≈iei elene
De subliniat: mai democratic, tiranie, ostracismului, pe strategi, arhon≈iei lui, de Marathon.

15. Locurile semnificative ale istoriei elene
În ordinea descrierii din tabel: D – Atena / F – Milet / E – Salamis / A – Pasul Thermopyle

16. Institu≈iile democra≈iei din Atena (I)

Afirma≈ii Text Figurå Ambii Nici 
unul

Demosul avea în Atena o pondere politicå mai mare decît 
aristocra≈ii. X

În fruntea poporului din Atena ståteau func≈ionari desemna≈i 
prin tragere la sor≈i sau aleçi. X

Bogå≈ia çi puterea statului se bazeazå pe munca 
demosului. X

Fiecare cetå≈ean cu drepturi depline are voie så ia parte în 
rezolvarea chestiunilor comune. X

Sistematizarea diurnei a fåcut posibilå çi pentru cei mai 
såraci så ia parte în rezolvarea chestiunilor comune. X
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17. Atena în timpul domniei lui Pericle
a) demosul (mul≈imile)
b) aristocra≈ia
c) din unghiul aristocra≈iei
d) semnificå democra≈ia
e) Fiindcå acesta este un manifest politic, al cårui ≈el este critica çi accentuarea lucrurilor negative.  
f) de ex. comportamentul Atenei în ceea ce priveçte alia≈ii; impunerea demagogiei în adunarea 
popularå

18. Institu≈iile democra≈iei din Atena (II)

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå çi evalueazå func≈ionarea sistemului 
institu≈ional al democra≈iei ateniene. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea informa ≈iilor 
provenite din surse diferite.

1.9. Sensibilizarea fa≈å de 
amånunte în decursul prelu-
crårii çi analizårii surselor.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul observå cå tråsåtura esen≈ialå a modelului 
atenian al democra≈iei este rolul decisiv al adunårii 
poporului çi îndeplinirea func≈iilor prin tragere la sor≈i sau 
prin alegere. Textul prezintå democra≈ia ca o formå a 
conducerii realizate de oamenii de rînd. Afirma≈iile textului 
– toatå lumea primeçte func≈ii çi toatå lumea îçi poate 
afirma pårerea – sînt confirmate de figurå/imagine.

Conducerea de cåtre oamenii de rînd este doveditå 
de faptul, cå arhon≈ii, care înainte erau func≈ionarii 
conducåtori ai statului, acum erau aleçi prin tragere 
la sor≈i, iar corpul arhon≈ilor, areopagul era competent 
numai în chestiunile dreptului familial.

Candidatul poate constata cå figura e modernå, creatå 
în scopuri didactice, iar textul este descrierea unui 
contemporan, care simpatizeazå cu democra≈ia din Atena. 
Dupå figurå în formularea contemporanului „toatå lumea” 
presupune numai cetå≈enii cu drepturi depline (bårba≈ii 
peste 18 ani nåscu≈i în Atena), fapt care dovedeçte cå în 
mentalitatea epocii nici nu s-a ivit ideea, ca så-i considere 
o parte a democra≈iei çi egalitatea în drepturi a celor fårå 
drepturi de cetå≈enie (de ex. a femeilor).

Candidatul så utilizeze corect no≈iunile necesare pentru 
prezentarea epocii (de ex. demos, adunarea poporului, 
alegere, tragere la sor≈i, arhonte).

10

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

19. Atena çi Sparta

Atena
a prezideazå
b tragere la sor≈i
c tragere la sor≈i
d alegere
e executå dispozi≈iile sale
f tragere la sor≈i

De ∂ncercuit: c, g

Sparta
g veto
h alegere prin aclama≈ie
i alegere
j conduce ca çi comandant al armatei
k controleazå



8  Antichitatea çi cultura ei

20. Legile lui Dracon
a) 2. (în cazuri de crimå este membrul instan≈ei competente)  b) Pedepsele sînt în principiu severe 
(1 punct), înså procedura, în cazul unei crime circumspecte çi fårå premeditare oferå delicventului 
posibilitatea de a fugi sau prin în≈elegere (de fapt, referindu-se la aceasta), putea så se refugieze 
oricine în stråinåtate (1 punct), de aceea legea nu era considerat mai sever, decît exerci≈iul antic 
în general.  c) scopul lui este împiedicarea vendetei (prin asigurarea procedeului legal în caz de 
omor).

21. No≈iunile lumii polisurilor
polis: unitatea politicå conducåtoare de nivelul cel mai înalt în Grecia anticå – stat centralizat pe 
oraç.
arhonte: func≈ionarul conducåtor al oraçelor-stat în polisurile greceçti în republica aristocraticå în 
urma regatului.
tiranie: cuvînt grecesc, semnificå despotism, o formå dictatorialå de stat în Grecia anticå în secolele 
VII-VI î. Hr.
ecclesie:adunare popularå în Atena anticå.

22. Reformele lui Solon çi Clistene
Solon B çi E Împår≈irea func≈iilor dupå clasele de avere.

D çi H În chestiunile comune controversate fiecare are datoria så ia o pozi≈ie.
G çi A Despre exil decid prin ostracism. 
C çi F Împår≈irea Atenei pe baza teritorialå.

23. Formarea democra≈iei în Atena (I)
Sursa A: a) Clistene  b) introducerea ostracismului  c) împiedicarea formårii tiraniei
Sursa B: a) Solon  b) împår≈irea cetå≈enilor din Atena pe baza averii  c) Ši cei mai såraci dispuneau 
de drepturi politice, meçteçugarii mai cu stare puteau så-çi impunå influen≈a.
Sursa C: a) Temistocle  b) construirea unei flote, organizarea apårårii Atenei  c) victoria de la Salamis 
peste persieni, astfel a devenit o putere conducåtoare în lumea elenå / construc≈ia navelor, servirea 
pe nave au fortificat demosul etc.
Sursa D: a) Pericle  b) diurnå pentru participan≈ii la activitatea judecåtoreascå  c) face posibilå 
participarea la chestiunile comune çi celor mai såraci, zdruncinå puterea areopagului.

24. Tirania lui Pisistrate

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå drumul spre putere al lui Pisistrate. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.11. Pårere argumentatå 
despre evenimente çi persoa-
ne care pot fi evaluate în 
mod contradictoriu

4.4. Diferen≈ierea çi apre-
cierea criteriilor, factorilor 
esen≈iali çi mai pu≈in esen-
≈iali.

Candidatul pe baza fragmentelor citate prezintå ajun-
gerea la putere a lui Pisistrate. Poate eviden≈ia cå tocmai 
adunarea poporului a fåcut posibilå înfiin≈area acelui 
corp de gardå, care a fost baza autocra≈iei sale. Poate 
så se opreascå çi asupra faptului, cå Solon i-a aten≈ionat 
pe cei din Atena de pericolul tiraniei.

Poate constata cå Pisistrate aspira la popularitate. Din 
atmosfera surselor, din perioada lungå de guvernare 
çi pe baza cunoçtin≈elor sale poate deduce faptul, cå 
Pisistrate se bucura de o un respect public, la care 
s-a adåugat faptul cå rela≈iile comerciale, construc≈iile 
sprijinite de el au favorizat îmbogå≈irea Atenei. Unul din 
citate se referå la legåturile dintre evolu≈ia economicå, 
impozitele çi prosperitatea statului.

5
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Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corec-
tå.

Candidatul pe baza cunoçtin≈elor proprii poate explica 
apari≈ia tiraniei poate aminti çi alte cauze: de ex. a crescut 
ponderea economicå a demosului, înså era nemul≈umit 
cu influen≈a sa politicå, aristocra≈ia a slåbit economic, 
dar ≈inea invariabil la pozi≈iile sale. Aceastå situa≈ie 
tensionatå a fåcut posibilå introducerea autocra≈iei prin 
trecerea peste legi.

Råspunsul trebuie så se concentreze în primul rînd la 
ajungerea lui Pisistrate la putere çi la construirea puterii, 
nu trebuie så se opreascå asupra descrierii activitå≈ii çi a 
dispozi≈iilor lui Pisistrate.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
descrierea sistemului tiranic al puterii çi al vie≈ii politice 
publice din Atena. 

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

25. Formarea democra≈iei în Atena (II)

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii
Candidatul prezintå cum au condus la creçterea puterii 
economice a demosului çi a rolului såu politic dispozi≈iile 
diferi≈ilor politicieni din Atena.

3

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

3.7. Cunoaçterea denumiri-
lor epocilor istorice mari çi 
mici, a ordinii çi a tråsåturilor 
celor mai importante.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corec-
tå.

Candidatul aranjeazå informa≈iile strînse din surse dupå 
criteriile date. Pisistrate a mårit puterea economicå a 
demosului prin faptul cå agricultorilor le-a dat împrumut, 
dar pot fi amintite çi construc≈iile sale çi rela≈iile 
comerciale cu celelalte polisuri. Solon a mårit rolul politic 
al demosului, care a împår≈it func≈iile pe baza averii, çi 
mai mult Clistene, care a împår≈it locuitorii oraçului din 
punct de vedere teritorial, zdruncinînd astfel puterea 
dinasticå a aristocra≈iei. În consiliul celor cinci sute se 
putea ajunge prin tragere la sor≈i, astfel fiecare cetå≈ean 
putea så ia parte în egalå måsurå la chestiunile comune. 
Programul de construc≈ie navalå (sursa doar indicå flota) 
a lui Temistocle le-a dat de lucru meçteçugarilor.

Candidatul observå cå pe baza dispozi≈iilor citate în 
fragmente evolu≈ia statului din Atena poate fi împår≈itå pe 
etape: republica bazatå pe clasele de avere (timocra≈ie) 
→ democra≈ie. 

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
descrierea formårii democra≈iei din Atena (de ex. tiranie 
– tiran, evaluarea averii, consiliul celor cinci sute, 
adunarea popularå, ostracism). 

9

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

26. Sistemul de stat din Sparta
Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå func≈ionarea statului spartan. 3
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Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea informa ≈iilor 
provenite din surse diferite.

1.11. Formulara unei opinii 
cu privire la evenimente çi 
persoane care pot fi inter-
pretate în mod contra dic-
toriu.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul culege din fragmentele citate institu≈iile 
statului spartan çi le interpreteazå func≈iile (adunarea 
poporului = adunarea armatei, consiliul båtrînilor 
[gerusia], regat ereditar). Pe baza surselor çi a figurii 
prezintå procesul legiuirii. Poate så se opreascå asupra 
faptului cå nici sursele çi nici figura nu amintesc de efori 
(supraveghetori), pentru cå aceastå func≈ie importantå 
nu avea rol în legiuire (execu≈ie, control).

Sursa istoricå aratå foarte bine cå rolul adunårii populare 
din Sparta era limitat. În principiu în chestiunile esen≈iale 
decidea adunarea poporului, dar acest drept era limitat 
de consiliul båtrînilor (gerusia) çi de cei doi regi: numai 
ei puteau så propunå legi çi puteau så ignoreze decizia 
adunårii populare.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
dezbaterea temei (de ex. regat dublu, consiliul båtrînilor, 
adunare popularå, lege, stat oligarhic sau aristocratic).

9

Redactare, corectitudine a 
limbajului Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

1.3. Ascensiunea çi criza republicii romane, formarea autocra≈iei
27. Criza ≈årånimii romane
a) despre ≈årånime
b) Råzboiul: 3., 5.                Concursul economic: 1., 2., 4.
c) Nume: de ex. Scipio        Båtålie: de ex. Zama
Interpretare: Ωåranii romani s-au dus så se lupte pe teritorii îndepårtate în speran≈a pråzii çi a 
îmbogå≈irii, înså prada çi påmînturile cucerite au fost luate de conducåtori, de distinçi. Ωåranii au 
devenit såraci.
d) Provincia cea mai vesticå: Hispania, cea mai sudicå: Africa (în locul Cartaginei)

28. Intensificarea conflictului generat de problema agrarå
a) Denumirea: senat  Rolul: a guvernat provinciile, a avut o influen≈å decisivå în ceea ce priveçte 
închirierile din påmînturile comune de pe teritoriile cucerite.
b) Denumirea: ordinul cavaleresc Rolul: prin intermediul reformelor a ob≈inut o influen≈å politicå (ei au 
primit dreptul judecå≈ii), çi pentru cå veniturile statului proveneau din arendarea impozitelor ob≈inutå 
de ei, prin influen≈a lor måritå s-au micçorat plå≈ile lor în trezorerie, care s-a golit.
c) Denumirea: optima≈ii  Rolul: fiind conducåtorii armatei çi ai statului ei au primit cea mai mare parte 
din påmînturile comune.
d) Denumirea: plebeii  Rolul: stratul lor cel mai larg, ≈åranii, au devenit såraci în råzboaie. Preten≈ia 
lor cea mai importantå a fost ca så poatå închiria çi ei påmînturile comune.
e) Denumirea: proletarii
Rolul: au primit påmînt pe baza reformelor Gracchilor, astfel au ajuns în conflict cu proprietarii pînå 
atunci ai påmînturilor.

29. Råzboaiele Romei

Litera care indicå 
locul Denumirea locului

Litera care 
indicå descrierea 

evenimentului

Ordinea descrierii 
urmårii

a Cannae B 2.
b Zama E 4.
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Litera care indicå 
locul Denumirea locului

Litera care 
indicå descrierea 

evenimentului

Ordinea descrierii 
urmårii

c Pharsalos C 5.
d Actium D 1.
e Capua A 3.

30. Sulla
a) consul, dictator, tribun popular, praetor, questor
b) refuzå
c) Fragmente de text:  1. „Ca så råmînå aparen≈a constitu≈iei vechi…”  2. „A anulat legi çi a introdus 
noi legi.”  3. „…fiecare, care aspira la putere çi-i påsa de originea lui, ocolea de acum încolo aceastå 
func≈ie.”

31. Iulius Caesar
Se vor înscrie, în ordine: Spartacus / Pompei / consul / primul triumvirat / consul / provincie / de 
duratå (longeviv) / Roma / 48 î. Hr.

32. Reformele Fra≈ilor Gracchus

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii Candidatul evalueazå în primul rînd realitatea reformelor 
Fra≈ilor Gracchus. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.11. Formulara unei opinii 
cu privire la evenimente çi 
persoane care pot fi inter-
pretate în mod contra dic-
toriu.

3.6. Plasarea în timp çi spa ≈iu 
a unor evenimente istorice 
concrete.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corec-
tå.

Culege din sursele istorice acele elemente care dovedesc 
cå una din rezolvåri o reprezintå reforma agrarå (de ex. 
erau condamna≈i la trîndåvie, pentru cå påmîntul era deja 
în mîinile boga≈ilor, au cumpårat çi påmînturile såracilor 
în parte prin convingerea lor, iar în parte prin råpire 
violentå), çi acei factori care au împiedicat reîmpår≈irea 
påmînturilor teritoriilor cucerite (proprietarii posedå 
påmîntul lor de prea mult timp, s-au instalat, au construit 
acolo etc.)

Candidatul pune în cumpånå factorii care ajutå la 
succesul reformelor çi care îl împiedicå, iar pe baza 
cunoçtin≈elor sale poate aduce argumente în favoarea 
vreunuia (sau pentru ambii factori).Trebuie så eviden≈ieze 
cå în fa≈a moçiei mari, care func≈iona economic prin 
munca sclavilor, moçiile mici, nåscute în urma împår≈irii 
påmînturilor, ar fi fost din nou sortite desfiin≈årii.

Recunoaçte cå situa≈ia prezentatå în sursa istoricå s-
a format în urma cuceririi depresiunii Mårii Mediterane 
(dupå råzboaiele punice), la mijlocul secolului II. î. Hr. 
Poate så se refere la faptul cå pînå la urmå criza nu 
s-a rezolvat prin reforma agrarå, ci la urma urmei prin 
formarea autocra≈iei.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
prezentarea epocii (de ex. marea proprietate funciarå 
sclavagistå, proletar, reformå agrarå, legea agrarå a lui 
Licinius, demagogie).

10

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1
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33. Consecin≈ele råzboaielor de cucerire

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul vorbeçte pe baza figurii çi pe baza textului din 

manual despre criza republicii. 4

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.3. Compararea informa≈iilor 
provenite din surse diferite.

1.5. Culegerea de informa≈ii 
çi tragerea concluziilor din 
tabele statistice simple, dia-
grame, grafice, cronologii.

3.6. Plasarea în timp çi spa≈iu 
a unor evenimente istorice 
concrete.

3.7. Cunoaçterea denumirilor 
epocilor istorice mari çi mici, 
a ordinii çi a tråsåturilor celor 
mai importante.

4.1. Clasarea cunoçtin≈elor 
conform rela≈iei cauzå/efect.

2.1. Identificarea no≈iunilor is-
to rice, utilizarea lor corectå.

Candidatul culege din figurå çi din textul manualului 
çi interpreteazå consecin≈ele råzboaielor de cucerire 
(problema påmîntului, falimentarea ≈årånimii, criza 
armatei, formarea marilor proprietå≈i funciare sclavagiste 
etc.). Indicå çi elementele care se gåsesc în doar unul 
dintre documente, de ex. detalierea crizei armatei 
(disciplinå militarå, completare), formarea marilor 
moçii. Semnaleazå cå perioada dezbåtutå este mijlocul 
secolului al II-ea î. Hr., epoca crizei republicii, al cårei 
precedent îl constituie råzboaiele de cucerire ale Romei.

Candidatul prezintå componentele crizei în corela≈ia 
cauzelor çi urmårilor. (de ex. în falimentarea ≈åranilor 
mici proprietari a avut un rol important nu numai serviciul 
militar, ci çi concursul proprietå≈ilor mari funciare scla-
vagiste, care func≈ionau mai eficient, dispunînd din 
belçug de for≈å de muncå). Se referå çi la faptul cå criza 
a avut çi urmåri militare çi politice.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile epocii (de ex. 
cucerire, provincie, arendarea påmînturilor comune, 
optima≈ii).

12

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 5

34. Augustus çi Caesar

Nu 
Augustus Argumentare

C Fiindcå unul dintre sprijinii cei mai importan≈i ai puterii lui Augustus era corpul de gardå 
supus lui.

E Fiindcå Augustus a men≈inut formalitå≈ile republicane vechi, n-a primit func≈ii definitive.
F Fiindcå Octavianus nu i-a iertat pe Brutus çi Cassius, ci i-a ucis.
G Fiindcå Augustus n-a avut func≈ia de dictator.

35. Sistemul principatului (I)
acordå atribu≈ia : A;         administreazå: E;         înregistreazå membrii: B;         putere nelimitatå de 
comandant: D;         examineazå: C

36. No≈iunile istoriei romane
a) provincia: provincie în afara Italiei, care apar≈ine de Imperiul Roman. În fruntea ei ståtea un loc≈iitor 
numit, locuitorii ei plåteau impozit Romei. În timpul principatului provinciile vechi au apar≈inut mai 
departe de senat, cele noi înså au fost puse sub conducere imperialå.  
b) principat: este o formå de stat în Imperiul Roman care påstreazå institu≈iile, formele republicii, 
dar în esen≈å este monarhicå. Augustus l-a înfiin≈at, care ca „primul cetå≈ean” al satului (princeps) a 
concentrat toatå puterea în mîinile sale.
c) dictator: un magistrat înfiin≈at în 510 î. Hr. , func≈ionabil exclusiv în cazul unui pericol extraordinar 
în Roma. Persoana numitå de senat dispunea de putere deplinå. Îi era acordatå o perioadå de 
maximum jumåtate de an de func≈ionare. În perioada crizei republicii puteau så-i extindå puterea pe 
o perioadå nelimitatå.



Antichitatea çi cultura ei  13

d) consul: o func≈ie de conducere în republica romanå, care a fost ocupatå anual de cîte douå 
persoane. L-au ales din 510 î. Hr. Sarcina lor era convocarea adunårii populare, conducerea 
dezbaterilor acestora, executarea hotårîrilor luate, judecåtoria, conducerea armatei.

37. Politica externå a lui Augustus
a) Legendå: verde mai închis: Extinderea Imperiului Roman la ajungerea la putere a lui Augustus; 
verde mai deschis: Cuceririle lui Augustus; semn al båtåliei: Actium (31 î. Hr.) – Octavianus îl învinge 
pe Antonius.
b) Augustus a ≈inut cont de siguran≈a Imperiului Roman çi de crearea påcii. (1 punct) În råzboaiele 
sale s-a stråduit la rezolvarea problemelor, çi vroia så formeze o grani≈å bazatå pe hotarele naturale 
(Rinul, Dunårea). (1 punct)

38. Sistemul principatului (II)

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul caracterizeazå sistemul principatului. 3

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea informa≈iilor 
provenite din surse diferite.

1.7. Reprezentarea schema-
ticå a rela≈iilor sociale çi a 
structurilor de guvernare.

3.7. Cunoaçterea denumirilor 
epocilor istorice mari çi mici, 
a ordinii çi a tråsåturilor celor 
mai importante.

4.13. Recunoaçterea rolurilor 
unor persoane, partide, gru-
påri în evolu≈ia unor eveni-
mente istorice.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul comparå figura structurii çi autobiografia. 
Textul sugereazå respectul tradi≈iilor republicane, în 
acelaçi timp se poate constata pe baza textului çi a 
figurii, cå Augustus a pus institu≈iile republicii în slujba 
autocra≈iei sale – de ex. a cumulat func≈iile care îi asigurau 
putere (consul, imperator, propraetor, tribun). Deçi n-a 
primit titlul de dictator, a de≈inut func≈iile importante ale 
republicii nu numai un an, ci un timp mai îndelungat. 
„Îngrijirea de provizii în timpul marii foamete” a fåcut 
posibilå dispunerea de Egipt çi de trezorerie, ceea ce 
candidatul poate citi de pe figurå.

Figura accentueazå çi faptul, cå baza puterii lui August 
sînt garda de corp, armata çi controlul Egiptului (çi al 
celorlalte provincii imperiale).

Sursa istoricå e çi mårturia faptului, cå principatul a 
pus capåt epocii råzboaielor civile çi al crizei republicii 
prelungite de decenii.

Concluzia finalå a candidatului poate fi faptul cå pe lîngå 
påstrarea aparen≈elor republicii, Augustus çi-a construit 
dictatura. Sistemul de guvernare construit de Augustus a 
fost în vigoare pînå în secolul al III-lea d. Hr.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile epocii (de ex. 
princeps, hotare naturale, Pax Romana). 

9

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

39. Propaganda lui Augustus

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå çi evalueazå mijloacele propagandei 

lui Augustus. 3

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

Candidatul examineazå sursele ca mijloace ale propa-
gandei, se opreçte asupra faptului, cum au servit 
propaganda diferitele mijloace: banii, prin simbolica lor 
perceputå de to≈i indiferent de limba maternå, au ajuns în 9
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Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.2. Compararea informa≈iilor 
provenite din surse diferite.

1.3. Interpretarea documen-
telor istorice dupå criterii sta-
bilite.

1.11. Formulara unei opinii 
cu privire la evenimente çi 
persoane care pot fi inter-
pretate în mod contra dic to-
riu.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

toate provinciile imperiului. Pe inscrip≈ia din Ancara (care 
se putea citi în mai multe oraçe importante ale imperiului) 
pe la sfîrçitul vie≈ii sale Augustus çi-a însumat domnia, çi-a 
justificat faptele. Statuia prin simbolul artei çi al imaginilor 
a legitimat originea divinå a lui Augustus. Poezia lui 
Ovidiu citeazå cultul zeului Mars Ultor (råzbunåtorul 
Mars) – Augustus çi-a stabilit originea provenind de la 
zeul acesta. (Candidatul poate så aminteascå pe baza 
cunoçtin≈elor sale, cå autorul poeziei, Ovidiu, care 
împreunå cu Vergilius, Hora≈iu, Livius a fost membrul 
acelui cerc spiritual format în jurul lui Augustus, care la 
ini≈iativa lui Maecenas a creat o legåturå strînså între 
politicå çi literaturå.) 

Candidatul poate aminti cå propaganda era mijlocul 
important în exerci≈iul puterii: a slujit legitimarea dictaturii. 
Unul dintre temele importante este originea lui Augustus. 
Pozi≈ia statuii, figura açezatå la piciorul lui çi pe platoça 
sa indicå originea sa divinå. O altå temå importantå este 
„politica pacificatoare” a lui Augustus. Aceasta avea 
un con≈inut dublu: pe o parte accentua semnifica≈ia 
cuceririlor sale (text, bani), iar pe de altå parte accentua 
cå scopul lui era asigurarea påcii, ceea ce poate fi 
dovedit de schema hår≈ii, pentru cå scopul cuceririlor era 
ajungerea la grani≈e naturale, çi astfel asigurarea ocrotirii 
imperiului.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile epocii principatului 
(de ex. institu≈ii ale republicii, propagandå, magistra≈i, 
hotare naturale, legitimare).

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

1.4. Credin≈a, arta çi çtiin≈a lumii antice
40. Religia egipteanå, elenå çi cea creçtinå timpurie
a) Compara≈ia religiei elene çi a creçtinåtå≈ii timpurie: 1., 3., 5., 6.
b) Compara≈ia religiei elene cu religia egipteanå anticå: 2., 4.

41. Arhitectura oraçelor romane

Numårul imaginii Litera care indicå sursa Denumirea tipului de clådire
1. D conductå de apå
2. C baie
3. A templu
4. B teatru

42. Construc≈ia urbanå romanå
a) pe båi, temple, statui, basoreliefuri
b) serbare, recunoaçtere
c) Unul: organizarea unor spectaculozitå≈i, jocuri de circ, împår≈ire de cereale, celålalt: construc≈ii, 
ridicarea unor clådiri comune çi statuilor. El îl considerå mai pre≈ios pe cel din urmå.
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43. Continuitatea artei antice
a) de ex. statuia ecvestrå a lui Marcus Aurelius   b) de ex. arcul de triumf al lui Septimius Severus         
c) de ex. columna lui Traian   d) de ex. Parthenonul    e) de ex. statuia Pantheonului   f) de ex. teatrul 
de la Epidaur

44. Jocurile olimpice odinioarå çi aståzi

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul comparå jocurile olimpice antice çi moderne. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.4. Utilizarea hår≈ilor istorice 
la acumularea cunoçtin≈elor.

3.6. Plasarea în timp çi spa≈iu 
a unor evenimente istorice 
concrete.

3.7. Så fie capabil så carac-
terizeze din mai multe aspecte 
diferite epoci istorice.

4.9. Prezentarea antece-
den   telor istorice ale eve ni-
mentelor actuale.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul çtie cå primele jocuri olimpice au fost orga-
ni zate în 776 î. Hr. Pe baza hår≈ii atlasului istoric poate 
constata cå Olimp s-a aflat în Peninsula Pelopones çi 
a fost unul dintre locurile de cult cele mai semnificative 
ale lumii elene antice: aici a stat sanctuarul lui Zeus çi o 
statuie al lui Zeus. (Poate så çtie cå grecii au organizat 
astfel de concursuri çi în alte oraçe.)

Jocurile olimpice din epoca modernå, reluate în 1896, 
sînt organizate în spiritul revocårii tradi≈iilor antice.

Candidatul poate compara jocurile antice cu cele din 
epoca modernå. Adunå din textul istoricului punctele de 
vedere ale compara≈iei (diletantism çi profesionalism, ar-
mo nia corporalå çi spiritualå ca scop, convie≈uirea paçnicå 
dintre na≈iuni). Poate formula çi independent puncte de 
vedere (de ex. cercul participan≈ilor, stabilitatea probelor 
de concurs, a locurilor, sau varierea lor, regulile, premiile). 
Este importantå accentuarea asemånårii scopurilor (de 
ex. ideea påcii) çi a diferen≈ierii lor (antichitate: un scop 
cultic – prezentarea admira≈iei lui Zeus, azi: concursul 
paçnic dintre na≈iuni).

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
prezentarea temei (de ex. sanctuar, stadion, luncå sfîntå, 
denumirea probelor de concurs).

10

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

45. Plimbare într-un oraç roman antic

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte

În≈elegerea sarcinii
Candidatul prezintå arhitectura urbanå romanå çi clådirile 
caracteristice ale oraçelor. Din particular (Aquincum) 
deduce generalul (oraçele romane).

4

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.4. Compararea informa-
≈i ilor provenite din surse di-
ferite.

3.1. Identificarea scenelor 
istorice pe baza diferitelor 
hår≈i.

Candidatul poate afirma pornind de la hartå cå Aquincum 
este un oraç tipic provincial, de-a lungul grani≈ei (provincia 
Pannonia, Dunårea). Poate vorbi despre formarea ora-
 çului (Augustus – cucerire, Caracala – acordarea dreptului 
de cetå≈enie).

Citeçte de pe harta oraçului açezarea clådirilor comune, 
le numeçte func≈iile: forumul este un centru de comer≈ çi 
centrul vie≈ii publice, båile sînt scenele igienei, sportului çi 
a amuzamentului, amfiteatrul a slujit petrecerea mul≈imii, 
sanctuarele sînt scenele vie≈ii religioase în apropierea 
centrului. Poate observa re≈eaua de drumuri çi conducta 
de apå.

12
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Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
3.6. Plasarea în timp çi 
spa ≈iu a unor evenimente 
istorice concrete.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corec-
tå.

Comparînd harta cu sursele textuale poate constata cå au 
contribuit mai mul≈i factori la dezvoltarea oraçelor romane: 
politica imperialå, interesele militare ale imperiului a 
pretins o re≈ea deaså de drumuri, accesibilitatea oraçelor, 
infrastructura lor (conductele de apå, drumuri de piatrå) a 
mårit puterea de atrac≈ie a oraçelor, cetå≈enii înståri≈i au 
dorit så contribuie la înfrumuse≈area oraçului concurînd. 
Între≈inerea oraçului, dezvoltarea infrastructurii era 
supravegheatå de consiliul oraçului.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
dezbaterea temei (de ex. imperiu, provincie, conductå 
de apå, infrastructurå, amfiteatru).

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 5

46. Doi istorici din Antichitate (I)
Tucidide: A-B-E-F-G         Livius: C-D-H-I

47. Doi istorici din Antichitate (II)
a)        1. – T;           2. – T;         3. T;         4. – T;          5. –L;          6. – nici unul
b)

Istoric Scopul istoriografiei Revendicårile ridicate fa≈å de istoric
Tucidide „descoperirea adevårului” „Adevårul såu så fie controlabil” 

Så scoatå la ivealå adevårul pe baza 
dovezilor çi prin temeinicie necesarå.

Liviu „putem observa morala a celor mai diferite 
evenimente, ca pe un monument care se 
aflå departe, çi putem alege ce så urmåm în 
interesul nostru çi al statului” sau: (Aç dori ca 
fiecare cititor al meu så fie atent la) „ce fel 
de moravuri existau çi ce fel de bǎrba≈i çi-au 
remarcat çi au mårit puterea lor prin virtute în 
timp de pace, cît çi în timp de rǎzboi. ”

„Toate acele evenimente mai mult în-
fru muse≈ate cu istorisiri poetice decît 
bazate pe date istorice, pe care tradi≈ia 
le povesteçte despre timpurile dinaintea 
fondårii sau planului fondårii Oraçului, 
nu inten≈ionez så le confirm sau så le 
contest.”

48. Savan≈ii greci din Antichitate

Om de çtiin≈å Temå Text din manual Citat
Herodot 4. F IV.
Tucidide 1. B V.
Socrate 3. D II.
Platon 2. C VI.
Aristotel 5. A III.

49. Aristotel
a) Cu rela≈ia (raportul) teoriei çi practicii 
b) Štiin≈a veche greacå a fost o çtiin≈å teoreticå (speculativå) (1 punct); între teorie çi practicå n-a 
existat o rela≈ie (1 punct)
c) cu metafizicå (filozofie), logicå, politicå, fizicå, eticå



Antichitatea çi cultura ei  17

50. Doi savan≈i din Antichitate (III)

Criterii de evaluare Rezolvare optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul comparå opiniile lui Tucidide çi Livius despre 

scrierea istoriei. 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.8. Prezentarea felului în 
care se reflectå în sursa 
examinatå, situa≈ia personalå 
a autorului.

3.6. Plasarea în timp çi spa≈iu 
a unor evenimente istorice 
concrete.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor corectå.

Candidatul constatå cå Tucidide, istoric grec, a tråit în 
secolul V î. Hr., iar Titus Livius, istoric roman este con tem-
poran cu Augustus.

Alege din cele douå surse istorice acele indicii, care se 
referå la opiniile proprii ale istoricilor despre munca lor (de 
ex. Tucidide – descoperirea adevårului, explorarea faptelor 
pe baza celor mai clare dovezi çi printr-o întemeiere proprie; 
Livius – „aceastå materie cere o muncå nemaipomenitå”, 
nu inten≈ioneazå nici så confirme, nici så conteste 
istorisirile auzite). Constatå asemånårile dintre principiile 
celor doi istorici (de ex. respectul dovezilor) çi diferen≈ele 
(de ex. îçi trateazå în mod diferit sursele, pre≈uiesc diferit 
utilitatea prelucrårilor mitologice, artistice).

Candidatul poate indica faptul, cå Tucidide a fost martorul 
ocular al råzboiului peloponesiac, prezintå evenimentele 
ca un contemporan. Aceasta face posibil så facå rost 
primul de date çi fapte importante, în acelaçi timp fiind 
contemporan, cu greu putea så întrevadå toate corela≈iile 
çi så råmînå obiectiv. Livius a întreprins rezumarea 
întregii istorii romane. Scopul lui nu era în primul rînd 
reconstruc≈ia fidelå a realitå≈ii istorice, ci prezentarea unor 
exemple morale. Putea så ajungå la sursele importante 
ale istoriei oraçului, înså recunoaçte el însuçi cå a introdus 
în lucrarea sa çi istorisiri mitologice.

Candidatul utilizeazå corect no≈iunile necesare pentru 
prezentarea temei (de ex. surså istoricå, critica izvoarelor, 
istoriografia, råzboiul peloponesiac, råzboaie civile)

5

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 1

51. Panonia

Criterii de evaluare Solu≈ia optimå Puncte
În≈elegerea sarcinii Candidatul prezintå procesul romanizårii prin exemplul 

Panoniei. 3

C
O
M
P
E
T
E
N
Ω
E

1.1. Culegerea informa≈iilor 
din surse istorice (obiecte, 
documente etc.), formularea 
concluziilor.

1.2. Compararea informa-
≈iilor provenite din surse 
diferite.

Pe baza schi≈ei de hartå constatå cå cele douå forme 
ale romanizårii, construirea vilelor çi inscrip≈iile latine 
nu sînt repartizate în mod egal pe teritoriul provinciei. 
În unele regiuni înså råspîndirea celor douå fenomene 
este identicå. Poate deduce cå aceste regiuni semnificå 
împrejurimile oraçelor romane.

9
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Criterii de evaluare Solu≈ia optimå Puncte
3.1. Identificarea scenelor 
istorice pe baza diferitelor 
hår≈i.

3.3. Localizarea pe hartå a 
diferitelor regiuni constituite 
pe parcursul evolu≈iei isto-
rice

3.7. Cunoaçterea denumi-
rilor epocilor istorice mari çi 
mici, a ordinii çi a tråsåturilor 
celor mai impor tante.

2.1. Identificarea no≈iunilor 
istorice, utilizarea lor co rec-
tå.

Candidatul comparå harta cu sursa textualå çi 
confirmå afirma≈iile acesteia: prezen≈a culturii romane 
(romanizarea) nu s-a extins în toatå provincia. Pe baza 
hår≈ilor atlasului istoric çi pe baza cunoçtin≈elor sale poate 
constata cå pe teritoriile neatinse de vile çi inscrip≈ii au 
tråit probabil cel≈ii.

Candidatul numeçte pe baza schemei hår≈ii çi pe baza 
atlasului istoric cîteva oraçe romane: de ex. Carnuntum, 
Aquincum, Savaria, Sirmium.

Poate constata cå Panonia a fost împår≈itå în douå 
provincii: Panonia Superioarå çi Panonia Inferioarå. 
Pe scurt face cunoscut, cum a devenit Panonia parte a 
Imperiului Roman: cucerirea lui Augustus, construc≈ia 
limesului, rangul de municipiu conferit oraçelor etc.

Candidatul descrie pe baza surselor istorice no≈iunea 
romanizårii, defineçte componentele ei principale (uti li-
zarea limbii latine, preluarea obiceiurilor, urmarea stilului 
arhitectonic etc.). Utilizeazå corect no≈iunile epocii (de 
ex. provincie, barbari, cel≈ii, limes, municipiu).

Redactare, corectitudine a 
limbajului

Ra≈ionament clar, corectitudine a limbajului, ortografie 4

1.5. Apari≈ia çi råspîndirea creçtinismului
52. Apari≈ia creçtinismului
De completat în ordine: În Palestina / în secolul I. d. Hr.. / monoteist / Pe Isus Hristos / Biblia (Noul 
Testament) / episcopi / bisericå

53. Creçtinismul çi alte religii
a) creçtinå         b) islam         c) romanå anticå         d) budism

54. Compararea religiei romane cu religia creçtinå

Afirma≈ii Creçtinåtate Religia romanå
Este o religie monoteistå. X
Ridicå cerin≈e morale severe pentru oameni. X
Tezele importante ale religiei sînt rezumate de scrieri sfinte. X
Scopul prezentårii ceremoniilor religioase este cîçtigarea 
bunåvoin≈ei zeului(lor).

X

Au preluat de la multe alte popoare respectul diferi≈ilor zei. X
Pe parcursul ceremoniilor apare o rela≈ie spiritualå profundå 
între zeu(i) çi omul.

X

55. Primii creçtini

Fapte (exemple) Påreri (exemple)
Obiçnuiesc så se adune; cîntå; „..ca så consume 
împreunå cina lor comunå çi nevinovatå,” s-a 
råspîndit aceastå supersti≈ie

Se poate opri råspîndirea religiei; se poate 
desfiin≈a.




