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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. Un exemplu de izvor scris, utilizat în cercetarea istorică, sunt: 

a. armele;  b. monedele;  c. podoabele. 

2. Mesopotamia, leagănul civilizaţiei Orientului Antic, este numită şi Ţara dintre fluviile Tigru şi:  

a. Eufrat;  b. Gange;  c. Nil. 

3. Egiptul Antic a fost condus, începând din 3100 î.Hr., de un: 

a. faraon;  b. nomarh;  c. scrib. 

4. Armata macedoneană creată de Filip al II-lea se numeşte: 

a. cohortă;  b. falangă;  c. legiune. 

4 x 5 puncte = 20 puncte 
II. Realizaţi corespondenţa între anii din coloana A şi secolele din coloana B: 

                A            B 
 

 1. 476      a. secolul al XVIII-lea 

 

 2. 1330     b. secolul V      

     

 3. 1781     c. secolul XXI 

 

 4. 2010     d. secolul al XIV-lea     

     

 

1 2 3 4 

    

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

 Întemeiat în secolul I d.Hr., în Palestina, ........................ este religia bazată pe viaţa şi pe 

învăţăturile lui Iisus Hristos. Religia s-a răspândit în cursul aceluiaşi secol prin activitatea 

apostolilor, apoi a ......................... În primele trei secolele, religia creştină a fost interzisă în 

Imperiul Roman, primii creştini fiind ......................... . Împăratul care a acordat libertate cultului 

creştin, în anul 313, a fost ........................ ......................... 

Lista termenilor: creştinismul, Constantin cel Mare, Diocleţian, misionarilor, Matei Corvin, 

păgâne, persecutaţi, zeităţi. 

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

 „Senatul a reprezentat instituţia supremă în perioada republicană, acesta implicându-se în 

toate domeniile vieţii statului roman. Numărul iniţial al senatorilor era de 300. Ei erau numiţi pe 

viaţă şi se bucurau de numeroase privilegii. Atribuţiile Senatului demonstrează puterea pe care 

această instituţie o avea. Senatul avea autoritatea superioară de a sancţiona legile, de a controla 

întreaga administraţie, activitatea judecătorească şi cea financiară, chestiunile militare, cele de 

cult religios, de a asigura păstrarea tradiţiilor romane.” 

(despre Senatul Roman) 
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1. Transcrie din text definiţia dată Senatului Roman. 

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

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

2. Menţionează, pe baza textului, două atribuţii ale Senatului Roman. 

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

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

3. Numeşte o altă instituţie din perioada Republicii Romane. 

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

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

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. monedele 

2. – a. Eufrat 

3. – a. faraon  

4. – b. falangă 

 

Subiectul II (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

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

 

Subiectul III (20 puncte) 

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

creştinismul, misionarilor, persecutaţi, Constantin cel Mare. 

 

Subiectul IV (30 puncte) 

1. 10 puncte pentru următorul răspuns: „Senatul a reprezentat instituţia supremă în perioada 

republicană”. 

2. 10 puncte pentru menţionarea oricăror două atribuţii ale Senatului Roman din perioada 

Republicii.  

3. 10 puncte pentru următorul răspuns: O instituţie diferită de Senat, din viaţa Republicii 

Romane, a fost reprezentată de cei doi consuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


