Clasa a VIII – a
Istorie

https://materialedeistorie.wordpress.com

ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI
CONFRUNTARE
Voievozii români în lupta antiotomană
- fişă de lucru Citeşte cu atenţie textele de la mai jos, apoi răspunde cerinţelor.
A. Asupra acestui Mircea, care a început mai înainte război, plecând
împreună cu împăratul romanilor (romano-german) Sigismund, Baiazid al lui
Amurat găsindu-i vină, a pornit cu război (...).. Dar Mircea, strângând cu
grijă oastea ţării şi a pus la adăpost în muntele Braşovului femeile şi copiii.
Mai după aceea însă se ţine şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile
de stejar ale ţării, să nu fie uşor de umblat şi nici lesne de cucerit (...) şi se
lupta cu el în chip strălucit.
(după Laonic Chalcocondilas)
B. Iancu s-a născut din tată român (...); prin destoinicie şi virtute a făcut
cinste neamului său mai presus de aşteptarea tuturor. El (a dat dovadă) nu
numai de înţelepciune, ci şi de o îndelungată experienţă, fiind deprins mereu cu
războaiele.
(după Anton Bonfini)
C. Când tiranul a auzit acestea, i s-a făcut negru
înaintea ochilor şi turbat de mânie şi-a strâns armata de pretutindeni şi, în
vreme de primăvară, a venit la Danubiu (...). Dar vlahul (Vlad Ţepeş) i-a
mutat pe toţi supuşii lui în locuri strâmte de munte şi în locuri acoperite de
păduri; şi câmpuri le-a lăsat pustii şi vitele de tot felul le-a mânat mai
înăuntrul hotarelor; iar însuşi cu armata se aţinea toată ziua în locuri
scutite de sihle şi păduri dese.
(după Mihail Ducas)
1. Rezumă, în câte un singur enunţ, conţinutul fiecăruia dintre texte.
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............................................................................................................................................................
2. Indică o asemănarea între textele A şi C în privinţa tacticii de luptă descrise.
............................................................................................................................................................
3. Precizează o consecinţă a tacticii de luptă utilizate de domnii români, pentru armata otomană.
............................................................................................................................................................

