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Avizat,  

Examen de corigenţă   

Sesiunea Septembrie 2017 

Proba scrisă  - Varianta 1 

 
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 

1. Marea Schismă a Bisericii Creştine a avut loc în anul: 

a. 755;   b. 1054;  c. 1122. 

2. Stilurile gotic şi romanic au apărut în: 

a. Anglia;  b. Franţa;  c. Spania. 

3. Martin Luther a iniţiat Reforma religioasă în: 

a. Elveţia;  b. Franţa;  c. Imperiul Romano-German. 

4. Ziua Naţională a SUA este data votării Declaraţiei de Independenţă, care a avut loc pe: 

a. 4 iulie 1776; b. 14 iulie 1789; c. 10 august 1792. 

4 x 5 puncte = 20 puncte 
II. Realizaţi corespondenţa între navigatorii din coloana A şi principalele descoperiri 

geografice din coloana B: 

             A            B 

 

1. Bartolomeo Diaz     a. a descoperit America 

 

2. Vasco da Gama     b. a început prima expediţie în jurul   

       lumii, demonstrând sfericitatea Pământului 

3. Cristofor Columb     c. a ajuns în extremitatea sudică a Africii 

 

4. Fernando Magellan     d. a descoperit drumul spre India prin  

       ocolirea Africii pe la sud. 

 

1 2 3 4 

    

4 x 5 puncte = 20 puncte 
III. Completaţi textul de mai jos cu termenii din lista dată: 

Termenul de cruciadă este folosit şi pentru a desemna ........................ militare, organizate la 

sfârşitul secolului al XII-lea şi la începutul secolului al XIII-lea, pentru creştinarea popoarelor 

baltice. Cruciadele târzii sunt numite luptele ........................ ale armatelor creştine, în secolele al 

XIV-lea şi al XVI-lea. Unul din domnii Ţărilor Române care s-a luptat cu turcii a fost 

........................ ........................, acesta învingându-i pe otomani la 10 ianuarie 1475 în lupta de la 

......................... 

Lista termenilor: antiotomane, cruciade, expediţii, descoperiri, Matei Corvin, Rovine, Ştefan cel 

Mare,  Vaslui. 

4 x 5 puncte = 20 puncte 
IV. Citeşte cu atenţie următorul text şi apoi răspunde la cerinţele de mai jos: 

 „Casa lui Dumnezeu, pe care oamenii o cred una, este deci împărţită în trei: unii se roagă, 

alţii luptă, alţii, în sfârşit, muncesc. Aceste trei părţi care trăiesc laolaltă nu suferă să fie 

despărţite: slujbele aduse de una sunt condiţia împlinirii celorlalte două, fiecare la rândul ei se 

însărcinează să aducă uşurare întregului. Astfel, această întreită îmbinare nu este mai puţin unită 

şi astfel a putut legea să triumfe şi lumea să se bucure de pace.” 

(Adalberon din Laon, Despre împărţirea societăţii feudale) 
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1. Transcrie din text îndatoririle ce trebuiau îndeplinite de categoriile sociale. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. Numeşte stările sociale ale căror îndatoriri sunt precizate în text. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. Precizează cum se numeşte raportul existent între cele trei stări sociale. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3 x 10 puncte = 30 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total 100 puncte. 

Timp de lucru: 50 de minute 

Succes! 
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Barem de evaluare şi de notare 

 
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 

 

Subiectul I (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:     

1. – b. 1054 

2. – b. Franţa 

3. – c. Imperiul Romano-German  

4. – a. 4 iulie 1776 

 

Subiectul II (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1 - c ; 2 - a ; 3 - b ; 4 -d . 

 

Subiectul III (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare termen completat corect în următoarea ordine: 

expediţii, antiotomane, Ştefan cel Mare, Vaslui. 

 

Subiectul IV (30 puncte) 

1.  10 puncte pentru următorul răspuns: „unii se roagă, alţii luptă, alţii, în sfârşit, muncesc”. 

2. 10 puncte pentru următorul răspuns: Stările sociale ale căror îndatoriri sunt prezentate în text 

sunt clerul, nobilimea, orăşenii şi ţăranii. 

3. 10 puncte pentru următorul răspuns: Raportul existent între cele 3 stări sociale este unul de 

dependenţă personală reciprocă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


