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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. Prima cruciadă, iniţiată de papa Urban al II-lea, a început în anul: 

a. 1096;  b. 1099;  c. 1147. 

2. Reprezentanţii stărilor sociale erau membrii Cortesurilor în: 

a. Anglia;  b. Franţa;  c. Spania. 

3. Întemeietorul legendar al Ţării Româneşti este considerat: 

a. Bogdan;  b. Dragoş;  c. Negru Vodă. 

4. Primul împărat din istoria Franţei a fost: 

a. Filip al II-lea; b. Napoleon;  c. Voltaire. 

4 x 5 puncte = 20 puncte 
II. Realizaţi corespondenţa între reformatorii din coloana A şi spaţiile geografice din 

coloana B: 

             A            B 

 

1. Martin Luther     a. Anglia 

 

2. Jean Calvin      b. Elveţia      

     

3. Ulrich Zwingli     c. Franţa 

 

4. Henric al VIII-lea     d. Germania      

     

 

1 2 3 4 

    

4 x 5 puncte = 20 puncte 

 
III. Completaţi textul de mai jos cu termenii din lista dată: 

Marea Schismă a avut loc în anul ........................şi a reprezentat momentul desprinderii Bisericii 

în catolică, în Occident, şi ........................, în Orient, când papa de la ........................  şi împăratul 

de la Constantinopol s-au excomunicat reciproc. În ceea ce priveşte limbile de cult folosite în 

timpul slujbelor, catolicii utilizau ........................ iar ortodocşii slavona şi greaca.  Lista 

termenilor: 1054, 1091, convertire, erezie, latina, ortodoxă, Roma, Worms.  Vaslui. 

4 x 5 puncte = 20 puncte 

 
IV. Citeşte cu atenţie următorul text şi apoi răspunde la cerinţele de mai jos: 

 „Cealaltă clasă este a şerbilor; acest norod nenorocit nu posedă nimic decât cu preţul 

trudei sale. Bani, îmbrăcăminte, hrană, şerbii le procură pentru toţi; niciun om liber nu ar putea 

să se întreţină de n-ar fi şerbii. ... stăpânul este hrănit de şerbi, el care pretinde că este cel care îi 

dă hrană şerbului. Şi şerbul nu vede sfârşitul lacrimilor şi suspinelor sale.” 

(Adalberon din Laon, Despre împărţirea societăţii feudale) 
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1. Transcrie din text categoriile materiale procurate de şerbi. 

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

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

2. Numeşte starea socială din care făceau parte şerbii. 

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

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

3. Precizează o caracteristică a ţăranilor şerbi. 

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

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

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. – a. 1096 

2. – c. Spania 

3. – c. Negru Vodă  

4. – b. Napoleon 

 

Subiectul II (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

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

 

Subiectul III (20 puncte) 

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

1054, ortodoxă, Roma, latina. 

 

Subiectul IV (30 puncte) 

1.  10 puncte pentru următorul răspuns: „ bani, îmbrăcăminte, hrană”. 

2. 10 puncte pentru următorul răspuns: Şerbii făceau parte din categoria ţăranilor dependenţi. 

3. 10 puncte pentru următorul răspuns: Şerbii nu aveau libertatea de a se muta de pe un domeniu 

pe altu, de a se căsători fără permisiunea nobilului, de a-şi lăsa bunurile personale moştenire 

urmaşilor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


