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Evaluare iniţială 

An şcolar 2017-2018 
 

       I. Precizaţi pentru fiecare an în parte secolul corespunzător: 

                    a) Anul 476   ...........................................       

                    b) Anul 1330 ...........................................        

                    c) Anul 1781 ...........................................   

                    d) Anul 1991 ...........................................   

                    e) Anul 2010 ...........................................   

                                                                                                      2 x 5 puncte = 10 puncte 

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

1. Sumerienii au apărut ca popor în: 

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

2. Filip al II-lea a fost regele: 

                a)Atenei;                       b) Macedoniei;         c) Spartei. 

3. În anul 27, la conducerea Romei vine: 

                a) Marcus Antonius;      b) Justinian;             c) Octavianus. 

4. Românii sunt un popor de origine: 

                a) slavă;                          b) greacă;                c) latină. 

                                                                                                       4 x 4 puncte = 16 puncte 

      III. Stabiliţi corelaţia dintre personalitatea culturală din coloana “A” şi afirmaţia 

corespunzătoare din coloana “B”: 

                                         A                                                 B 

                       1. Herodot                                 a) filosof roman, în lucrarea “Poemul naturii”   

                                                                             îi îndeamnă pe oameni să fie fericiţi 

                       2. Lucretius                                b) elevul lui Platon şi profesorul lui  

                                                                              Alexandru cel Mare, filosof                  

                       3. Vergilius                                c) om politic, istoric, opera principală  

                                                                              este “De la întemeierea Romei” 

                       4. Aristotel                                 d) supranumit “părintele istoriei”,  

                                                                              a scris “Istoriile”  

                       5. Titius Livius                           e) cel mai mare poet latin,  

                                                                              a scris epopeea Eneida             

                                                                                                     5 x 4 puncte = 20 puncte 

 

      IV. Precizaţi două cauze şi două urmări ale menţinerii Imperiului Roman de Răsărit 

după în secolul al V-lea. 

                                                                                                    4 x 3 puncte = 12 puncte 

       V. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, 

încercuiţi litera “A”. Dacă apreciaţi că este falsă încercuiţi litera “F”: 

1. Persia a devenit o mare putere în timpul lui Cirus al II-lea.            A             F 

2. Pericle a pus bazele democraţiei greceşti.                                        A            F 

3. Columna lui Traian, din Transilvania, glorifică victoria romanilor din iarna anului 106 cu 

dacii.                                                                                                     A             F 

4. Oraşul Mecca este principalul loc sfânt al arabilor, aici a început Mahomed să propovăduiască 

nouă religie.                                                              A             F 

                                                                                                      4 x 4 puncte =16 puncte 
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        VI. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

       Preoţii trebuie să dea un exemplu de bună purtare, pentru a-i atrage pe credincioşi spre 

biserică. De aceea, trebuie să-şi dea silinţa să-i adune în jurul lor pe copii, nu doar pe cei din 

familiile bogate, ci şi pe cei săraci, şi să înfiinţeze şcoli pentru băieţi. În fiecare mănăstire, 

cărţile religioase să fie corectate, la fel psalmii ori cântările, şi corect copiate de călugări. 

     (decretul lui Carol cel Mare, secolul al VIII-lea) 

       Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1.Precizaţi cine nu putea studia în şcolile despre care vorbeşte textul. 

2. Precizaţi de ce Carol cel Mare este numit părintele şcolilor europene. 

3. Menţionaţi o asemănare şi o deosebire între şcolile din vremea lui Carol cel Mare şi cele din 

zilele noastre. 

4. Cum se numeşte statul condus de Carol cel Mare şi ce titlu poartă conducătorul după 25 

decembrie 800?                                                                                      16 puncte 

 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

              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 (10 puncte) 

Câte 2 puncte pentru răspunsul corect: a V, b XIV, c XVIII, d XIX, e XX                                                      

                   5 x 2p = 10 puncte                     

SUBIECTUL II ( 16 puncte) 

Câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                    4 x 4p = 16 puncte 

               1. c – Mesopotamiat; 

               2. b – Macedonia; 

               3. c – Octavianus; 

               4. c – latină. 

SUBIECTUL III (20 puncte) 

Câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1d, 2a, 3e, 4b, 5c        5 x 4p = 20 puncte 

SUBIECTUL IV (12 puncte) 

Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                     4 x 3p = 12 puncte 

- cauze: poziţia geografică, stabilitatea politică; 

- urmări: ortodoxismul, echilibrul european.  

SUBIECTUL V (16 puncte) 

Câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect : 1A, 2F, 3F, 4A          4 x 4p = 16 puncte 

SUBIECTUL VI (16 puncte)                                                            

1. 4 puncte pentru răspunsul: “Fetele nu puteau studia în şcolile menţionate”. 

2. 4 puncte pentru răspunsul: a luat măsuri în favoarea dezvoltării şcolilor şi a culturii europene 

în general. 

3. câte 3 puncte pentru orice asemănare şi orice deosebire. 

4. 2 puncte pentru răspunsul: Carol cel mare a condus statul franc iar la 25 decembrie 800 

primeşte titlu de împărat. 

 

 

 

 

 

 


