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Avizat,  

Examen de corigenţă   

Sesiunea Septembrie 2017 

Proba scrisă  - Varianta 2 

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

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

a. hărţile;  b. monedele;  c. podoabele. 

2. Sumerienii au apărut ca popor în: 

a. Egipt;  b. India;  c. Mesopotamia. 

3. Împăratul care a încercat să refacă unitatea Imperiului Roman a fost: 

a. Carol cel Mare; b. Iustinian;  c. Otto I. 

4. Românii sunt un popor de origine: 

a. greacă;  b. latină;  c. slavă. 

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

                A            B 
 

 1. 786      a. secolul al XIX-lea 

 

 2. 1475     b. secolul VIII     

      

 3. 1859     c. secolul XXI 

 

 4. 2017     d. secolul al XV-lea     

     

 

1 2 3 4 

    

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

 Principatul a reprezentat prima etapă a Imperiului Roman, acesta fiind creat de 

......................... .Epoca inaugurată de Augustus este cunoscută, datorită prosperităţii şi climatului 

de siguranţă instaurat în imperiu, ca .......................... Ea atinge momentul de apogeu în timpul 

împăratului ........................., care cucereşte statul geto-dac, în anul .......................... 

Lista termenilor:101,106, imperator, pax romana, pontifex maximus, princeps, Roma,  

Octavianus, Traianus. 

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

 „Fluviul acesta prilejuieşte atâtea lucruri bune pentru agricultură şi atâtea foloase pentru 

oameni, încât majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce sămânţa pe locurile care s-au 

uscat. Iar după patru sau cinci luni, ei vin înapoi să facă secerişul. După ce trec cu nişte pluguri 

uşoare peste ogoarele care au fost udate, strâng cu grămada roadele, fără multă cheltuială şi 

trudă. La toate celelalte popoare agricultura se face cu mari cheltuieli şi osteneli. Numai în Egipt 

ea se poate face cu mijloace reduse şi cu muncă neînsemnată.” 

(Diodor din Sicilia, Despre Egipt) 
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1. Menţionează numele statului la care se referă textul dat. 

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

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

2. Transcrie din text modalitatea în care egiptenii făceau agricultură. 

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

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

3. Numeşte alte două state ale Orientului Antic, pe lângă cel menţionat de text. 

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

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

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. – c. podoabele 

2. – c. Mesopotamia 

3. – b. Iustinian  

4. – b. latină 

 

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: 

Augustus, pax romana, Traianus, 106. 

 

Subiectul IV (30 puncte) 

1.   10 puncte pentru următorul răspuns: Numele statului menţionat în text este Egipt.  

2. 10 puncte pentru următorul răspuns: “Majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce 

sămânţa pe locurile care s-au uscat. Iar după patru sau cinci luni, ei vin înapoi să facă secerişul. 

După ce trec cu nişte pluguri uşoare peste ogoarele care au fost udate, strâng cu grămada roadele, 

fără multă cheltuială şi trudă.” 

3. 10 puncte pentru următorul răspuns: Alte state ale Orientul Antic a fost Imperiului Persan şi 

statul chinez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


