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CIVILIZAŢII PREISTORICE ŞI ANTICE
Evaluare sumativă
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Mezoliticul este caracterizat de:
a. descoperirea focului;
b. folosirea microlitelor;
c. şlefuirea uneltelor.
2. Primul stat geto-dac s-a format în secolul I î. Hr. sub conducerea lui :
a. Burebista;
b. Deceneu;
c. Diurpaneus.
3. Campania militară a lui Decebal împotriva generalului roman Tettius Iulianus a avut loc în:
a. 87 î. Hr.;
b. 88 î. Hr.;
c. 89 î. Hr.
4. Provincia Dacia romană era administrată de un:
a. dac liber;
b. general roman;
c. legatus Augusti.
5. Împăratul care a decis retragerea administraţiei romane din Dacia este:
a. Aelius Catus;
b. Aurelian;
c. Domiţian.
5 x 3 puncte = 15 puncte
II. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:
1. La sfârşitul neoliticului se desfăşoară procesul de ............................., în urmă căruia se
formează popoarele Antichităţii.
2. Religia geto-dacilor era politeistă, cel mai important zeu fiind ............................. .
3. Statul lui Burebista se întindea în nord până la ............................. ............................. .
4. După cucerirea Daciei de către romani, capitala provinciei s-a numit .............................
............................. ............................. .
4 x 5 puncte = 20 puncte
III. Scrieţi în tabelul de mai jos, perechile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B:
A
1. Burebista
2. Decebal

B
a. abadonează provincia Dacia
b. iniţiază procesul de colonizare în provincia romană
Dacia
c. istoric grec din Antichitate
d. mare preot în cadrul statului dac
e. conduce statul dac între 87-106 d. Hr.
f. unificatorul triburilor geto-dace

3. Deceneu
4. Herodot
5. Traian

1

2

3

4

5

5 x 3 puncte = 15 puncte
IV.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. Geto-dacii sunt creatorii civilizaţiei fierului pe teritoriul ţării noastre .
A F
2. De la coloniştii greci dacii au învăţat să folosească roata olarului.
A F
3. Burebista s-a amestecat în războiul civil dintre Cezar şi Hadrian, promiţând ajutor militar celui
din urmă.
A F
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4. Prin tratatul de pace încheiat, în anul 89, între Decebal şi Diocleţian, regele geto-dac devenea
“client al Romei”.
A F
5. Contopirea atributelor unor zei diferiţi, inclusiv ale celor locali, într-un singur cult se numeşte
sincretism religios.
A F
3 x 5 puncte = 15 puncte
V. Citiţi cu atenţie textele de mai jos.
A. Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista la înălţat atât de mult prin exerciţii, cumpătare şi ascultare de porunci, încât în câţiva ani a creat
un stat puternic şi a supus geţilor aproape pe toţi vecinii. Ba a ajuns să fie temut chiar şi de
romani…ajungând până în Macedonia şi Iliria; a pustiit pe celţii care erau amestecaţi cu tracii
şi ilirii şi a nimicit pe de-antregul pe boii aflaţi sub conducerea lui Critasiros şi pe taurisci.
(Strabon, Geografia)
B. Decebal era foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să
aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, era
un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere.
Din această pricină, multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani.
(Dio Cassius, Istoria romană)
Pornind de la aceste texte, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Transcrieţi, din textul A, numele conducătorului geto-dac şi metodele prin care acesta a
ridicat la luptă poporul său.
4 puncte
2. Menţionaţi, pe baza textului B, cum este caracterizat Decebal.
3 puncte
3. Indicaţi, pe baza textelor, două asemănări între politica dusă de Burebista, respectiv de
Decebal.
6 puncte
4. Prezintă condiţiile păcii încheiate între Decebal şi Traian în 102.
12 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 (15 puncte)
Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
5 x 3 p = 15 puncte
1. b - folosirea microlitelor
2. a - Burebista
3. b - 88 î. Hr.
4. c - legatus Augusti
5. b - Aurelian
SUBIECTUL II ( 20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
4 x 5 p = 20 puncte
1. indo-europenizare
2. Zalmoxis
3. Carpaţii Păduroşi
4. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
SUBIECTUL III (15 puncte)
Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1f, 2e, 3d, 4c, 5b.
5 x 2 p = 10 puncte
SUBIECTUL IV (15 puncte)
Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1A, 2A, 3F, 4F, 5A
5 x 3 p = 15 puncte
SUBIECTUL V (25 puncte)
1. 4 puncte pentru răspunsul: Numele conducătorului geto-dac din text este Burebista,
acesta reuşind să ridice la luptă poporul prin exerciţii, cumpătare şi ascultare de porunci.
2. 3 puncte pentru răspunsul: Decebal este caracterizat ca fiind “foarte priceput la planurile
de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman
şi a se retrage la timp.”
3. câte 2 puncte pentru fiecare asemănare: ambii conducători au ajuns să fie temuţi de către
romani; atât Burebista cât şi Decebal erau iscusiţi în arta războiului.
4. câte 2 puncte pentru fiecare prevedere a păcii:
 Ţara Haţegului, Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi sud-estul
Transilvaniei sunt ocupate de romani;
 predă armele şi maşinile de război, meşterii şi instructorii militarii;
 nu mai avea voie să primească fugari din imperiu;
 trebuia să dărâme zidurile cetăţilor;
 să renunţe la politica externă;
 să aibă aceiaşi prieteni şi duşmani ca Roma.

