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Unitatea I 
1 ➔ r-.._,. ..... 

Alfabetul istoriei - reconstituirea trecutului 
'< .A ~ ;J. 

FISA 1 Izvoare istorice 
• 

I. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Istoria nu se repetă, dar câteodată rimează:' - Mark Twain 

1. Are dreptate autorul, istoria nu se repetă? 

2. Ce crezi că înseamnă faptul că istoria rimează? Eşti de acord cu acest punct de vedere? 

li. Comentează următoarele definiţii acordate istoriei. 
„Istoria este învăţătoarea vieţii:'- Cicero, Oe oratore 

„Eu socot că sarcina de căpetenie a istoriei este de a împiedica uitarea virtuţii:' - Tacitus, Anna Ies 

„Cei ce uită trecutul vor fi obligaţi să-l retrăiască:' - George Santayana 

III. Realizează corespondenţa corectă între coloane. 

Monedă 

Ruine 

Cronică 

Oseminte 

IZVOARE NESCRISE 

IZVOARE SCRISE 

Hartă 

Sabie 

Inscripţie 

Săgeată 



Perceperea timpului şi a spaţiului: cronologia istoriei, 
periodizare, spaţiul istoric FISA2 • 

I. Scrie în tabelul de mai jos, în ordine cronologică, cele cinci epoci istorice. 

Epoca contemporană, Epoca modernă, Antichitatea, Evul Mediu, Preistoria 

Prima epocă A doua epocă A treia epocă A patra epocă 

li. Realizează corespondenţa între anii şi secolele din cele două coloane. 

201 î.H. 

480 î.H. 

311 d.H. 

15 d.H. 

1711 

1475 

sec. al XVIII-iea 

sec. al V-lea î.H. 

sec. al III-iea î.H. 

sec. I d.H. 

sec. al XV-iea 

sec. IV d.H. 

A cincea epocă 

Pictură rupestră din Preistorie, Franţa 

III. Notează în dreptul fiecărui an secolul potrivit. 

Anul Secolul Anul Secolul 

511 d.H. 44 î.H. 

1600 d.H. 513 î.H. 

1821 d.H. 602 d.H. 

2001 d.H. 999 d.H, 

82 î.H. 2022 d.H. 

IV. Scrie în dreptul fiecărui an mileniul potrivit. 

Anul Mileniul Anul Mileniul 

1944 d.H. 1054 d.H. 

1848 d.H. 1330 d.H. 

69d.H. 2100d.H. 

146 î.H. 814 d.H. 

500 d.H. 1475 d.H. 



• 

Unitatea 11 

FISAJ Primii oameni 
• 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Viaţa inteligentă de pe o planetă ajunge la maturitate atunci când izbuteşte pentru întâia oară să priceapă cauza 
propriei sale existenţe. Dacă nişte creaturi superioare din spaţiu vor vizita vreodată Pământul, prima întrebare pe 
care şi-o vor pune, pentru a evalua stadiul civilizaţiei noastre, va fi: Au ajuns să descopere evoluţia? Organisme vii au 
existat pe Pământ, fără să ştie de ce, vreme de peste trei mii de milioane de ani înainte ca adevărul să fi mijit în cele 
din urmă în mintea unuia dintre ele. Numele său este Charles Darwin. [ ... ] Astăzi, teoria evoluţionistă poate fi pusă la 
îndoială tot atât cât şi teoria potrivit căreia Pământul se roteşte în jurul Soarelui:' 

Richard Dawkins, Gena egoistă 

1. Când ajunge la maturitate viaţa inteligentă, conform autorului? 

2. Ce vor întreba extratereştrii, dacă vor vizita vreodată Terra, potrivit autorului? 

3. De cât timp există organisme vii pe Pământ? 

4. Cine a creat teoria evoluţionistă? Cât de sigură este această teorie, potrivit autorului? 



Revolutia neolitică - viata oamenilor: sedentarizare, economie • • 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Paleoliticul este: 

a. Epoca veche a pietrei; 

2. Mezoliticul este: 

a. Epoca veche a pietrei; 

3. Neoliticul este: 

a. Epoca veche a pietrei; 

b. Epoca mijlocie a pietrei; 

b. Epoca mijlocie a pietrei; 

b. Epoca mijlocie a pietrei; 

4. În paleolitic, oamenii îşi procurau hrana prin: 

c. Epoca nouă a pietrei. 

c. Epoca nouă a pietrei. 

c. Epoca nouă a pietrei. 

FISA4 • 

a. cules, vânătoare, pescuit; b. vânătoare, agricultură , păstorit; c. comerţ, pescuit, agricultură . 

5. În paleolitic, uneltele erau confecţionate din: 

a. cupru, piatră , silex; b. piatră , lemn, os; c. bronz, os, lemn. 

li. Completează enunţurile cu informaţiile din lista de mai jos. 

animale, picturi rupestre, mezolitic, nomad, grote şi peşteri. 

1. Descoperirea focului a permis oamenilor să locuiască în __________________ _ 

2. Oamenii din paleolitic şi mezolitic aveau un stil de viaţă __________________ _ 

3. Câinele a fost domesticit în ____________________________ _ 

4. Viaţa spirituală s-a manifestat mai ales prin ______________________ _ 

5. În neolitic, omul a domesticit o serie de ------------------------

III. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. A F 

1. În neolitic, armele şi uneltele erau confecţionate prin şlefuire şi perforare. □□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 

2. Cuprul, aurul şi argintul au fost descoperite în paleolitic. 

3. Viaţa economică a omului în neolitic se baza pe troc. 

4. Oamenii din neolitic confecţionau vase din lut. 

5. O gintă era alcătuită din mai multe triburi. 

Stonehenge, Anglia - monument din perioada neolitică 



• • 

Unitatea 11 

FISA5 • 
Inventarea metalurgiei - tehnologie şi consecinţe asupra 
vietii oamenilor • 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Epoca metalelor se împarte în două mari perioade: 

a. Epoca bronzului şi Epoca fierului; b. Epoca aurului şi Epoca argintului; c. Epoca cuprului şi Epoca zincului. 

2. Bronzul a fost adus în Europa de: 

a. semiţi; b. hamiţi; c. indo-europeni. 

3. Bronzul este un aliaj din : 

a. fier şi aur; b. argint şi cupru; c. cupru şi cositor. 

4. Folosirea bronzului a dus la abandonarea treptată a uneltelor şi armelor din: 

a. piatră; b. fier; c. lut. 

5. Fierul a fost descoperit de: 

a. evrei; b. persani; c. hitiţi. 

li. Completează enunţurile cu informaţiile din lista de mai jos. 

reutilizat, pietrei, mineritul, piatra, metalelor. 

1. Metalurgia reprezintă extragerea şi prelucrarea ____________________ _ 

2. Bronzul este mai rezistent decât ---------------------------

3. Impunerea metalului în faţa pietrei a dus la apariţia unor noi ocupaţii precum __________ _ 

4. Bronzul şi fierul s-au impus treptat în faţa ______________________ _ 

5. Spre deosebire de piatră, metalul poate fi ______________________ _ 

III. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Oamenii au descoperit bronzul înaintea fierului. 

2. Fierul a fost adus în Europa de către triburile indo-europene. 

3. Primele metale au fost descoperite în neolitic. 

4. Fierul s-a impus în faţa pietrei. 

5. Bronzul este un aliaj din cupru şi cositor. 

Fig. 7. Obiecte din Epoca bronzului Fig. 2. Arme şi unelte din bronz Fig. 3. Inel din bronz 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



r ., __, 

Orientul Antic 

Mediul natural si viata cotidiană • • FISA& • 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,Ţinutul asirienilor are parte de ploaie puţină. Această cantitate mică de apă ajută doar ca grâul să prindă rădăcini. 
Odată răsărit, grâul creşte datorită apei din fluviu, care, udându-l, face holda să crească. 

Lucrurile nu se petrec la fel ca în Egipt, unde fluviul se revarsă el însuşi pe câmpuri. Irigaţia însă o aduce omul, cu 
ajutorul unor cumpene, căci întregul ţinut al Babiloniei, ca şi Egiptul, este străbătut de canale. Pe cel mai mare dintre 
aceste canale, îndreptat spre miazăzi, pot naviga corăbii; pornind de la Eufrat, el ajunge la un alt fluviu, Tigrul, pe ale 

cărui maluri a fost construită cetatea Ninivei. 
Dintre toate ţările pe care le cunoaştem, acest ţinut este cu mult mai roditor în ceea ce priveşte plantele zeiţei 

Demetra (zeiţa agriculturii în Grecia Antică), căci aici oamenii măcar nu încearcă să cultive arbori ca smochinul, 
viţa-de-vie, măslinul. Dar cerealele cresc minunat aici şi într-o atât de mare măsură, încât la un bob rodesc cel puţin 
două sute şi când este o recoltă îmbelşugată, se ajunge până la trei sute:' 

Herodot, Istorii 

1. Cum era ţinutul asirienilor? 

2. Ce plantă creştea acolo cu uşurinţă? 

3. De unde provenea majoritatea apei folosite pentru cultivarea grâului? Cum se numeşte procedeul prin care 

recoltele primesc apă pe cale artificială? 

4. Cum erau udate recoltele Egiptului? Dar în Mesopotamia? Cum se numeau cele două fluvii din regiune? 

5. Pe malurile cărui fluviu se afla cetatea Ninive? 

6. Ce plante erau foarte roditoare în ţinutul Mesopotamiei? Ce nu cultivau mesopotamienii? 

7. Câte boabe puteau creşte pe un spic de grâu, conform autorului? 

• 



I 

Unitatea 111 

FISA7 • 
Orasul-stat Babilon • 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Oraşul însuşi este plin de case cu trei şi cu patru etaje. Îl străbat străzi drepte, mai ales cele transversale, care duc 
spre fluviu. La capătul tuturor acestor străzi se aflau, în zidul care mărginea fluviul, nişte porţi mici - tot atâtea la 
număr câte erau şi străzile. Aceste porţi, făcute tot din aramă, duceau pe malul fluviului. [ ... ] În fiecare din cele două 
cartiere ale oraşului se afla - la mijloc - câte o construcţie întărită: într-un cartier era palatul regelui (într-o incintă 
mare şi puternică), în celălalt, templul cu porţi de aramă al lui Zeus - Belos (turnul Babei din Biblie), templu care mai 
dăinuieşte şi în vremurile noastre. El formează un pătrat, fiecare latură având două stadii.[ ... ] În mijlocul sanctuarului 
a fost construit un turn cu ziduri groase, cu laturile de un stadiu. Deasupra turnului acesta se înalţă un alt turn, iar 
pe acesta altul, şi aşa ajung să fie opt turnuri.[ ... ] În jurul acestor turnuri s-a construit - în exterior- o scară în spirală, 
pe unde se poate urca. Pe la mijloc există un loc de făcut popas şi sunt bănci, pentru ca oamenii care urcă să se 
odihnească aşezându-se aici:' 

Herodot, Istorii - Despre oraşul Babilon 
1. Cum arăta oraşul Babilon, în sec. al V-lea î.H., potrivit lui Herodot? 

2. Cum arăta Turnul Babei, potrivit autorului? 

Templul Etemenanki (reconstituire) 

3. Templul descris de Herodot, numit în Biblie Turnul Babei, se numea în realitate Etemenanki şi era un zigurat 
dedicat zeului Marduk. De ce crezi că Herodot nu ne-a oferit informaţii mai sigure despre acesta? 



Temple şi piramide FISA8 • 

I. Aşază sub fiecare imagine termenul potrivit din lista de mai jos. 

zigurat, templu, piramidă, piramidă în trepte. 

li. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Construită pentru faraonul Hufu (sau Keops, aşa cum îl numea istoricul grec Manethon), din Dinastia a IV-a, în 
jurul anului 2560 î.H., piramida reprezintă cea mai înaltă realizare a constructorilor de piramide din Regatul Vechi al 
Egiptului.[ ... ] Construirea piramidelor este, în esenţă, un fenomen specific Egiptului Antic, cu toate că există structuri 
piramidale şi în alte părţi , în special în America Centrală , însă acestea din urmă aveau funcţii diferite, formă diferită şi 
cele mai vechi dintre ele au fost construite la cel puţin o mie de ani după ultima piramidă regală egipteană :' 

Peter A. Clayton, Martin J. Price, Cele şapte minuni ale lumii antice- Despre piramida lui Keops 

Cine? ---------------------------------------

Când? ______________________________________ _ 

Ce?---------------------------------------

De ce? --------------------------------------

Cum? ______________________________________ _ 



Unitatea 111 

FISA9 • 
Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu ajutorul unor mici diguri şi o captează fără 

prea multă greutate, spre a o răspândi pe ogoare, când socot lucrul acesta de folos. Fluviul prilejuieşte - în general -

atâtea înlesniri pentru agricultură şi atâtea foloase pentru oameni, încât majoritatea cultivatorilor nu trebuiau decât 

să arunce sămânţa pe locurile care s-au uscat şi să aducă vitele acolo, ca să calce sămânţa în picioare. Iar după 

patru sau cinci luni, ei vin să facă secerişul. Alţii , după ce trec cu nişte pluguri uşoare peste ogoarele care au fost 

udate, strâng cu grămada roadele, fără multă cheltuială şi trudă . Ca să fiu scurt, la toate celelalte popoare, agricultura 

se face cu mari cheltuieli şi osteneli. Numai în Egipt ea se poate face cu mijloace materiale reduse şi cu o muncă 

neînsemnată :' 

Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică 

1. În ce fel şi pentru ce era folosită apa Nilului de către egiptenii din Antichitate? 

2. Cum se realiza însămânţarea grâului în Egiptul Antic? 

3. Prin ce se deosebea cultivarea grâului la egiptenii din Antichitate faţă de alte popoare antice, conform autorului? 



Evreii FISA 10 • 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Domnia a fost atribuită lui Saul, fiul lui Chiş. La primirea veştii, el s-a ascuns, ca să nu pară, după opinia mea, că 

era atât de ahtiat după putere. Căci Saul îşi vădea astfel cumpătarea şi modestia, fiindcă în vreme ce alţii de-abia îşi 

stăpânesc bucuria pricinuită de un succes mărunt şi se ivesc în faţa tuturor, el, care fusese ales să fie rege peste un 

popor numeros, se arăta atât de puţin dispus să se fălească cu noua sa demnitate. [ ... ] Apoi prorocul a spus: Acesta 

este cel pe care Domnul vi l-a dat ca rege. lată cum îi întrece pe toţi şi merită să vă fie conducător! Apoi poporul a strigat: 

Trăiască regele!" 

Flavius Josephus, Antichităţi iudaice 

1. Cui i-a fost atribuită domnia? Al câtelea rege al evreilor a fost Saul? 

2. Cum a reacţionat el la primirea veştii? Cum explică autorul comportamentul lui Sau I? 

3. Crezi că atitudinea lui Saula fost calculată pentru a-i impresiona pe supuşii săi? 

4. Cum 1-a prezentat prorocul pe Saul? Cine 1-a ales de fapt pe Saul rege, conform prorocului? 

5. Cum a fost aclamat Sau I de către popor? 



Unitatea 111 

FISA 11 Chinezii 
• 

I. Aşază termenii din lista de mai jos la locul potrivit. 

Palatul Interzis, împăraţi/or chinezi, 1925, 1987, UNESCO, 72 de hectare, lemn, milioane 

_____________ reprezintă o construcţie de mari dimensiuni, aflată în oraşul Beijing, actuala 

capitală a Chinei. Acest palat a fost reşedinţa _____________ în intervalul 1420-1911. În 1911, în 

urma unei revoluţii, China a devenit republică. În _____ Palatul Interzis a devenit muzeu, iar din ____ _ 

face parte din Patrimoniul _______ . Întregul complex este compus din 980 de clădiri, care se întind pe o 

suprafaţă de __________ . Acestea sunt realizate din _________ şi sunt reprezentative 

pentru arhitectura imperială chineză. Muzeul atrage anual _________ de vizitatori, ceea ce-l face una 

dintre cele mai populare destinaţii turistice din lume. 

Fig. 1-2. Palatul Interzis 

li. Completează următoarele enunţuri cu informaţia corectă. 

1. ___________________________ a fost primul împărat al Chinei. 

2. Principala cereală cultivată de chinezi a fost ______________________ _ 

3. Numele Chinei provine de la numele împăratului ____________________ _ 

4. Pentru protejarea Chinei de invaziile din nord a fost construit 

5. Armata de teracotă trebuia să-l apere pe împărat în viaţa _________________ _ 

6. Confucianismul a fost creat de către învăţatul _____________________ _ 



Inventarea scrierii - de la pictograme la alfabet FISA 12 • 

I. Recunoaşte formele de scriere din imaginile de mai jos. 

feniciană, hieroglifică, cuneiformă, greacă. 

li. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Scrierea cuneiformă a fost inventată de către: 

a) chinezi; b) babilonieni; 

2. Scrierea hieroglifică a fost inventată de către: 

a) chinezi; b) babilonieni; 

3. Scrierea hieroglifică a fost descifrată de către: 

a) Jean-Franc;ois Champollion; b) Heinrich Schliemann; 

4. Alfabetul grec provine din alfabetul: 

a) fenician; 

5. Sumerienii scriau pe: 

a) papirus; 

b) roman; 

b) pergament; 

c) egipteni; 

c) egipteni; 

c) Howard Carter; 

c) ebraic; 

c) tăbliţe din lut; 

d) sumerieni. 

d) sumerieni. 

d) Charles Darwin. 

d) arab. 

d) tăbliţe din lemn. 



• 

Unitatea 111 

FISA 13 • 
Epopeea lui Ghilgameş 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,- O, Ghilgameş, unde rătăceşti la voia întâmplării? Viaţa veşnică , pe care o urmăreşti , n-o vei afla . Când zeii au 

făurit omenirea, au hărăzit oamenilor moartea. Viaţa veşnică au păstrat-o pentru ei! Tu, Ghilgameş, deci, caută să-ţi 

îndestulezi pântecele, zi şi noapte bucură-te şi te veseleşte; fiece zi să fie o sărbătoare, zi şi noapte, joacă şi cântă : 

pune-ţi veşminte frumoase, împodobeşte-ţi părul , spală-te bine cu apă; ia aminte la copilul care te ţine de mână, 

iubita să găsească la pieptul tău plăcere : iată ce li se cuvine muritorilor:' 
Din Epopeea lui Ghi/gameş- Sfatul hangiţei Siduri 

1. Ce caută Ghilgameş? Scopul său este realizabil , după Siduri? 

2. Cine a făcut omenirea? Ce au primit oamenii de la creatorii lor? 

3. Cum trebuie să-şi trăiască viaţa un muritor? 

4. Crezi că îndemnul„Trăieşte clipa'; scris de poetul roman Horaţiu , este ceea ce spune şi Siduri, dar cu alte cuvinte? 
Argumentează! 



Codul lui Hammurabi FISA 14 • 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„ 18. Dacă sclavul acela nu spune cine-i stăpânul , să fie dus la palat, să se facă o cercetare şi să fie înapoiat stăpânului 

său . 19. Dacă omul însă ţine pe acel sclav în casa sa şi sclavul este apoi găsit în această casă, omul respectiv să moară. 

[ ... ] 117. Dacă cineva îşi vinde, din pricina datoriilor, soţia , pe fiul sau pe fiica sa în schimbul unei sume de argint sau 

îi dă ca zălog creditorului său , ei trebuie să slujească doar timp de trei ani în casa cumpărătorului sau a creditorului 

lor; în anul al patrulea trebuie eliberaţi.[ ... ] 205 . Dacă un sclav dă o palmă fiului unui om liber, să i se taie urechea [ ... ] 

282. Dacă un sclav îi spune stăpânului său : ,,Tu nu eşti stăpânul meu, acesta să dovedească totuşi că e vorba de 

sclavul său şi apoi să-i taie sclavului urechea:' 

Din Codul lui Hammurabi - sec. al XVIII-iea î.H . 

1. De ce crezi că în acest cod de legi sunt atât de multe referiri la sclavie? 

2. Conform fragmentului de mai sus, codul oferea drepturi egale tuturor oamenilor? Argumentează! 

3. Potrivit informaţiilor din textul de mai sus, copiii şi soţia erau proprietatea bărbatului? 

4. Cum ţi se pare Codul lui Hammurabi în comparaţie cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), în 
condiţiile în care Codul oferă drepturi doar anumitor oameni, iar Declaraţia oferă drepturi egale tuturor oamenilor? 

5. Ce fel de pedepse erau aplicate sclavilor? De ce crezi că erau ele exagerat de brutale? 



• • 

Unitatea IV 
1 ➔. 

Civilizatia greacă si sinteza elenistică 
'I' , l' , , 

FISA 15 • 
Mediul natural şi ocupaţiile grecilor 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Grecia Antică este cunoscută sub numele de: 

a. Elada; b. Persia; c. Egipt. 

2. Grecia este situată în partea de sud a Peninsulei : 

a. Hispanice; b. Italice; c. Balcanice. 

3. Civilizaţia greacă a cuprins şi insulele din Marea: 

a. Egee; b. Caspică; c. Neagră . 

4. Civilizaţia greacă a cuprins şi vestul : 

a. Britaniei; b. Asiei Mici; c. Mesopotamiei. 

5. Relieful Greciei este, în general, compus din : 

a. câmpii şi dealuri; b. munţi şi dealuri; c. deşerturi şi stepe. 

li. Realizează legătura corectă între termenii din cele două coloane. 

A B 

Munţii Olimp Sparta 

Epir Atena 

Delfi oracol 

Attica Dodona 

Peloponez ,,casa zeilor" Fig. 7. Muntele Olimp, considerat de grecii din 
Antichitate "casa zeilor" 

III. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Clima mediteraneeană este propice pomiculturii şi viticulturii. 

2. Grecii erau slabi marinari şi pescari. 

3. Principala activitate a grecilor era cultivarea grâului. 

4. Comerţul nu era atractiv pentru greci. 

5. Moneda a încurajat dezvoltarea comerţului. 

Fig. 2. Model pe ceramică neagră, Grecia Antică 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



Ceramica, între utilitate si artă • FISA 11 • 

• Studiază imaginile de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

1. La ce crezi că foloseau vasele din imaginile de mai sus? 

2. Cum crezi că erau confecţionate? Caută detalii online. 

3. Conform imaginilor de mai sus, vasele greceşti aveau doar o valoare practică sau şi una artistică? 

4. Defineşte cuvântul amforă. 

• 



I 

1 ➔. 
Unitatea IV Civilizatia greacă si sinteza elenistică 

'I' , l' , , 

FISA 17 • 
Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului. Războiul Troian 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,Palatul din Cnossos se ridica pe panta unei coline. Aripa în care se afla apartamentul regal avea patru etaje. 
Una dintre intrările principale - rezervată suveranului şi oaspeţilor - apărea la capătul unui drum în trepte, lat de 
5 m şi lung de 80 m, umbrit de un portic. Drumul trecea pe un pod construit pe nouă arcuri impunătoare . La jumătatea 
drumului era un pavilion de primire pentru oaspeţi, cu mai multe încăperi, cu rezervoare mari de apă, cu bazine şi 
băi , cu căzi de teracotă şi cu instalaţii de încălzire a apei. Alături de pavilion, un mic rezervor de apă săpat în stâncă . 

Totul era prevăzut cu un confort necunoscut în nicio altă ţară a epocii; un confort care va reapare numai mult mai 
târziu, în vilele romane:' 

Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, voi. li 

1. De ce fel de confort se bucura suveranul Palatului din Cnossos? 

2. Indică existenţa atâtor surse de aprovizionare cu apă faptul că locuitorii palatului apreciau igiena corporală? 

3. Faptul că un asemenea confort nu se mai găsea în acele vremuri în altă parte ne permite să credem că civilizaţia 
cretană era foarte evoluată? 

4. Unde şi când a fost atins din nou un asemenea grad de confort, conform sursei de mai sus? 



Polisul - organizare internă: Atena şi Sparta. Procesul de colonizare FISA 18 • 

1. Care este natura statului, conform lui Aristotel? 

2. Cum este individul în raport cu statul? 

I. Studiază textul şi imaginea alăturată şi răspunde 
la cerinţe. 

„Aşadar, este clar că statul este din natură anterior 
individului, căci întrucât individul nu-şi este suficient, el 
este faţă de stat ca mădularele unui corp faţă de acesta, 
iar pe de altă parte, dacă nu poate ori nu are trebuinţă 
să se întovărăşească în societate, datorită suficienţei 
sale, atunci nu este membru al statului, ci ori fiară , ori 
un zeu. Aşadar, din natură există în toţi instinctul pentru 
o asemenea comunitate:' 

Aristotel, Politica 

3. Ce spune Aristotel despre un individ care nu are nevoie să trăiască în societate? 

4. De unde au oamenii instinctul de a trăi împreună în societate? 

5. Sparta a fost unul dintre polisurile importante din Grecia Antică? Enumeră şi alte polisuri pe care le consideri 
importante. 



Unitatea IV 
1 ➔. 

Civilizatia greacă si sinteza elenistică 
'I' , l' , , 

li. Citeşte textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A. ,,Nu s-ar putea deci tăgădui că educaţia copiilor trebuie să fie unul dintre obiectivele de căpetenie ale grijii 
legiuitorului. Pretutindeni unde educaţia s-a nesocotit, statul a primit din pricina aceasta o lovitură funestă . Aceasta 
din cauză că legile trebuie să fie în legătură cu principiul Constituţiei şi pentru că moravurile particulare ale fiecărei 
cetăţi asigură păstrarea statului, după cum tot ele i-au hotărât cea dintâi formă. Moravurile democratice conservă 
democraţia; cele oligarhice conservă oligarhia; şi cu cât moravurile sunt mai curate, cu atât statul este mai întărit :' 

Aristotel, Politica 

B. ,,Apoi, luând în mână conducerea poporului, Pericle, care de tânăr se ilustrase prin acuzaţia adusă lui Cimon 
pentru modul cum acesta administrase expediţia din Tasos, constituţia deveni şi mai democratică . Pericle a mai 
redus unele dintre prerogativele Areopagului, şi mai cu seamă a făcut poporul să-şi îndrepte toată atenţia asupra 
flotei, şi pe aceasta s-a bizuit poporul când a acaparat din ce în ce mai mult conducerea treburilor publice:' 

Aristotel, Statul atenian 

C.,,Exista o mare inegalitate între spartani, fiindcă majoritatea populaţiei era nevoiaşă , în timp ce toată averea era 
concentrată în câteva mâini. Prin urmare, pentru a scoate poporul din ghearele aroganţei, luxului, invidiei şi crimei, 
şi pentru a-l ţine la adăpost de nenumăratele dorinţe şi ispite, a impus o nouă împărţire a averilor şi terenurilor prin 
care toţi au devenit egali:' 

Plutarh, Lycurg 

1. Ce spune sursa A despre educaţia copiilor? 

2. Ce pericole pândesc statul care nesocoteşte educaţia tinerei generaţii? 

3. Conform sursei A, educaţia este cea mai bună pavăză pentru democraţie? 

4. Cum aveau să fie pedepsiţi comandanţii persani care nu ar fi reuşit să împiedice fuga grecilor? 



5. Cum i-a convins Temistocle pe ceilalţi greci să lupte la Salamina? 

6. Ce aveau de gând să facă atenienii dacă ceilalţi greci nu le-ar fi ascultat planul? 

7. Ce şanse ar fi avut flota grecilor dacă atenienii ar fi plecat? 

8. Cum s-a încheiat Bătălia de la Salamina? 

9. Ce mare izbândă terestră au obţinut grecii după Bătălia de la Salamina? 

1 O. A mai încercat Xerxes să ocupe Grecia? 



1 ➔. 
Unitatea IV Civilizatia greacă si sinteza elenistică 

'I' , l' , , 

FISA 19 Histria, Tomis si Callatis • • 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Grecii antici numeau Marea Neagră: 

a. Pontus Euxin; b. Mare Nostrum; 

2. Pontus Euxin înseamnă: 

a. Marea Ospitalieră; b. Marea Neospitalieră; 

3. Colonia Histria a fost întemeiată în secolul: 

a. al VI II-iea î.H. b. al VII-iea î.H. 

4. Astăzi, pe locul coloniei Tomis se află oraşul: 

a. Mangalia; b. Tulcea; 

5. Coloniştii care au întemeiat Callatis proveneau din: 

c. Propontida. 

c. Marea Furtunoasă. 

c. al Vl-lea î.H. 

c. Constanţa. 

a. Atena; b. Heracleea Pontică; c. Milet. Fig. 7. Ruinele cetăţii Tomis 

li. Completează enunţurile cu informaţiile din lista de mai jos. 

grâne, miere, sclavi, moneda, scrisul, roata olarului, vinuri, 
ceramică, podoabe, Mangalia, Histria, Tomis, Callatis. 

1. Grecii au întemeiat în Dobrogea trei colonii: ______________________ _ 

2. Pe locul coloniei Callatis astăzi se găseşte oraşul ____________________ _ 

3. Grecii vindeau băştinaşilor ____________________________ _ 

4. Geto-dacii au preluat de la greci __________________________ _ 

5. Geto-dacii vindeau grecilor ___________________________ _ 

III. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Grecii nu au întemeiat colonii în Dobrogea. 

2. Colonia Tomis a fost întemeiată de cartaginezi. 

3. Histria a fost creată de colonişti veniţi din Milet. 

4. Callatis este o colonie din Asia Mică. 

5. Primele monede emise pe teritoriul României au fost bătute de coloniile greceşti din Dobrogea. 

Fig. 2. Drahma histriană 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



Războaiele grecilor: Războaiele Medice. Războiul Peloponeziac FISA20 • 

• Citeşte sursele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A.,,O parte dintre eleni au plecat, dar Leonida şi oamenii din juru-i s-au pregătit să rămână pe loc. Se povesteşte că 
Leonida însuşi i-ar fi trimis pe cei dintâi, dorind ca ei să rămână teferi. El socotea că pentru el însuşi şi pentru spartan ii 
ce se aflau acolo ar fi fost o mare ocară să-şi părăsească poziţia, pentru a cărei apărare veniseră.[ ... ] Leonida căzu în toiul 

bătăliei, după ce luptase cu vitejie. Spartanii se apărară cu săbiile, cu mâinile şi chiar cu dinţii. Dar barbarii i-au copleşit 
cu săgeţile lor, unii atacându-i din faţă, după ce dărâmară zidul de apărare, iar alţii împresurându-i din toate părţile:' 

Herodot, Istorii - Despre Bătălia de la Termopile 

B.,,Tucidide din Atena a scris istoria războiului dintre peloponezi şi atenieni. El s-a pus la lucru de cum a izbucnit, 
pentru că s-a aşteptat să fie mare şi să întreacă prin însemnătate toate războaiele dinainte. Asta o deducea din faptul 
că amândoi potrivnicii l-au început pregătiţi şi din aceea că vedea tot neamul elen punându-se alături de unul din 
ei. Într-adevăr, aceasta a fost cea mai mare zguduire pentru eleni, parte din barbari şi, poate, chiar pentru omenire:' 

Tucidide, Războiul Peloponeziac 

1. De ce au plecat ceilalţi eleni? 

2. De ce au rămas Leonida şi spartan ii pe loc? 

3. Ce s-a întâmplat cu regele Leonid a şi cu spartanii din jurul său? 

4. Crezi că rezistenţa eroică a spartanilor a fost de vreun folos grecilor? Argumentează! 

5. Cine, când şi de ce a scris Istoria Războiului Peloponeziac? 

6. Cum a dedus Tucidide faptul că războiul avea să fie de o mare importanţă? 

7. Pentru cine a fost acest război o mare „zguduire"? Eşti de acord cu afirmaţia autorului? 



• 

Unitatea IV 
1 ➔. 

Civilizatia greacă si sinteza elenistică 
'I' , l' , , 

FISA21 Bătălia de la Maraton 
• 

• Studiază textul şi imaginile de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

Fig. 7. Fidipide aduce la Atena vestea victoriei Fig. 2. Hopliţi greci în formaţie de luptă 

,,În Bătălia de la Maraton, au murit dintre barbari cam la şase mii patru sute de bărbaţi, iar dintre atenieni - o sută 

nouăzeci şi doi, prin urmare, cam atâţia au căzut din ambele tabere:' 
Herodot, Istorii 

1. De ce crezi că îi numeşte Herodot pe persani barbari? Superioritatea grecilor faţă de persani era doar militară? 

2. Câţi persani au murit? Dar greci? Sunt cifrele veridice având în vedere disproporţia dintre pierderile celor două 

tabere? Putem să-l acuzăm pe Herodot de părtinire? 

3. Cine a fost Fidipide? Ce veste a adus el la Atena? Ce probă olimpică a fost creată în amintirea sa? 



Alexandru Macedon si sinteza elenistică • FISA22 • 

I. Studiază textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A. ,,A cerut să i se aducă din sanctuar sarcofagul cu resturile pământeşti ale lui Alexandru cel Mare. După ce 1-a 
contemplat, şi-a arătat aprecierea pentru el punând pe sarcofag o coroană de aur şi presărând flori. Apoi a fost 
întrebat dacă vrea să vadă şi mormintele Ptolemeilor, dar a răspuns : «Am vrut să văd un rege, nu cadavre.»" 

Suetonius, Istoria celor doisprezece Caesari - Augustus la mormântul lui Alexandru cel Mare 

B.,, ... Alexandru, înainte de a muri la Babilon, otrăvit de un sfetnic al său .. :' 
lordanes, Getica 

1. Cine a cerut săi se aducă sarcofagul lui Alexandru cel Mare, potrivit sursei A? 

2. Unde a fost înmormântat Alexandru cel Mare? A fost descoperit mormântul său? Caută detalii online. 

3. Cum şi-a arătat Augustus aprecierea faţă de Alexandru cel Mare, potrivit sursei A? 

4. De ce crezi că îl aprecia Augustus pe Alexandru cel Mare? 



• • 

1 ➔. 
Unitatea IV Civilizatia greacă si sinteza elenistică 

'I' , l' , , 

5. Unde a murit Alexandru cel Mare, conform sursei B? 

6. Cât de credibilă crezi că este varianta otrăvirii sale? Cine ar fi avut interes ca el să moară? 

Fragment dintr-un mozaic roman 
reprezentându-/ pe Alexandru cel Mare 

li. Studiază imaginea alăturată şi răspunde la cerinţe. 

1. Când a avut loc Bătălia de la lssos, împotriva cui a luptat 
Alexandru acolo şi cine a câştigat? 

2. Cum se numea celebrul cal al lui Alexandru cel Mare, prezent şi în acest mozaic? 



Frumos şi cunoaştere în lumea greacă FISA2J • 

I. Pune următorii termeni sub imaginea corespunzătoare: Stilul doric, Stilul ionic, Stilul corintic. 

li. Pornind de la cele două imagini, enumeră elementele componente ale unui teatru grecesc. 

• 



I 

1 ➔. 
Unitatea IV Civilizatia greacă si sinteza elenistică 

'I' , l' , , 

FISA24 • 
Acropola ateniană 

I. Încercuieşte monumentele de mai jos care NU se află pe Acropola din Atena. 

COLOSSEUM PARTENON EREHTEION 

COLUMNA LUI TRAIAN TEMPLUL ATENEI NIKE 

PIRAMIDA LUI KEOPS PROPILEE GRĂDINILE SEMIRAMIDEI 

MAUSOLEUL DIN HALICARNAS 

TEATRUL LUI HERODES ATTICUS 

TEATRUL LUI DIONYSOS 

PANTHEON 

li. Rescrie enunţurile astfel încât ele să exprime un adevăr. 

1. Clădirile de pe Acropola din Atena au fost ridicate de perşi. 

2. În anul 490 î.H., perşii conduşi de împăratul Darius au distrus Acropola . 

3. Acropola a fost înfrumuseţată prin grija lui Temistocle. 

4. Lucrările din timpul lui Pericle au fost conduse de Praxiteles. 

5. Fidias nu a apucat să lucreze la monumentele de pe Acropola din Atena . 

6. În Epoca contemporană, monumentele Acropolei ateniene au devenit lăcaşe de cult creştine ori musulmane. 



Moştenirea lumii greceşti FISA25 • 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Doritorul este o sculptură realizată de: 

a. Policlet; b. Myron; c. Praxiteles. 

2. Discobolul este o sculptură realizată de: 

a. Policlet; b. Myron; c. Praxiteles. 

3. Zeus din Olimpya este o sculptură realizată de: 

a. Policlet; b. Myron; c. Fidias. 

4. Cel mai important autor de comedii a fost: 

a. Eschil; b. Aristofan; c. Sofocle. 

5. Prima prezicere a unei eclipse de soare a fost realizată de: 

a. Pitagora; b. Thales din Milet; c. Euclid. 

li. Realizează corespondenţa corectă între termenii din cele două coloane. 

A B 

Euclid 

Arhimede 

Eratostene 

Aristarh 

Hipocrate 

medicină 

mişcarea de revoluţie 

Ciurul lui Eratostene 

pârghia 

Elementele 

III. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Pitagora a determinat, cu ajutorul umbrelor, înălţimea Piramidei lui Keops. 

2. Euripide a fost un dramaturg grec din Antichitate. 

3. Pitagora din Samos a creat teorema cu acelaşi nume. 

4. Eratostene din Alexandria a dovedit că Pământul este plat. 

5. Hipocrate a fost un renumit matematician. 

Discobolul 
(reproducere) 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



Unitatea IV 
1 ➔. 

Civilizatia greacă si sinteza elenistică 
'I' , l' , , 

FISA2' • 
Jocurile Olimpice în Antichitate 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Cele mai cunoscute jocuri greceşti au fost cele: 

a. Istmice; b.Olimpice; c. Panelenice. 

2. Prima Olimpiadă s-a desfăşurat în anul: 

a. 776 î.H. b. 753 î.H. c. 622 î.H. 

3. Jocurile Olimpice se desfăşurau la: 

a. Atena; b. Sparta; c. Olimpya. 

4. Jocurile Olimpice se desfăşurau pe parcursul a: 

a.4 zile; b. 5 zile; c. 6 zile. 

5. În timpul Jocurilor Olimpice încetau: 

a. războaiele; b. legăturile comerciale; c. munca. 

li. Completează enunţurile cu informaţiile din lista de mai jos. 

Teodosius I, o coroană din ramuri de măslin, pentatlonul, Zeus, patru ani. 

1. Jocurile Olimpice aveau loc la fiecare ________________________ _ 

2. Participanţii depuneau un jurământ în faţa statuii lui ___________________ _ 

3. Una dintre probele Jocurilor Olimpice era ______________________ _ 

4. Învingătorii primeau drept răsplată o ________________________ _ 

5. Jocurile Olimpice au fost interzise de împăratul roman __________________ _ 

III. Stabileşte valoarea de a adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Ultimele Jocuri Olimpice au avut loc în anul 392 d.H. 

2. Jocurile Olimpice au fost reluate în anul 1896. 

3. Jocurile Olimpice au fost reluate la propunerea lui Pierre de Coubertin. 

4. La actualele Jocuri Olimpice participă doar sportivii greci. 

5. Maratonul nu este o probă olimpică. 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
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Lumea "'romană 

Fondarea Romei: istorie şi legendă FISA27 • 

• Citeşte sursele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A. ,,El a poruncit ca numele tuturor romanilor să fie înregistrat, iar averile lor să fie preţuite pe temeiul unui 
jurământ cerut de lege şi pe care trebuiau să-l facă declaranţii, jurând cum că vor face preţuire potrivit adevărului şi 
cât se poate de cinstit.[ ... ] Romanii trebuiau să treacă în registre numele tatălui, să-şi arate vârsta, să-şi declare soţia şi 

copiii, să spună în ce trib al Romei sau în ce sat din regiune locuieşte fiecare. Se hotăra ca acela ale cărui declaraţii nu 
ar fi avut loc în condiţiile cerute de legi să fie pedepsit prin confiscarea bunurilor, biciuit şi vândut ca sclav. Această 
lege a dăinuit la romani multă vreme:' 

Dionysios din Halicarnas, Antichităţile romane- Despre reformele regelui Servius Tullius 

B. ,,Senatul are, mai întâi, dreptul de a dispune de vistieria statului. El hotărăşte, deopotrivă, ce va trebui să intre şi 
să iasă din tezaur. Fără o hotărâre a senatorilor, cvestorii nu pot întrebuinţa nimic din vistierie, chiar pentru nevoile 
mărunte ale republicii, făcând excepţie doar cheltuielile care privesc pe consuli. [ ... ] Cât priveşte o cheltuială foarte 
importantă şi care le întrece pe toate celelalte, anume aceea pe care cenzorii o fac din cinci în cinci ani ca să înalţe sau să 
repare clădiri publice, Senatul trebuie s-o aprobe şi pe aceasta, dând învoire consulilor să întrebuinţeze banii respectivi:' 

Polibius, Istorii - Despre puterile Senatului roman 

1. Cum se numeşte astăzi măsura prin care sunt număraţi locuitorii unei ţări? Caută detalii online! 

2. Ce date trebuiau să treacă romanii în registrul public? 

3. De ce crezi că avea nevoie statul roman de respectivele informaţii? Care era utilitatea lor? 



Unitatea V Lumea romană 
T .A ~ 

4. Cum erau pedepsiţi cei care refuzau să ofere informaţiile cerute? 

5. Care era cea mai importantă îndatorire a Senatului? 

6. Consulii puteau cheltui sume din vistierie fără aprobarea Senatului? 

7. Cine aproba ridicarea sau repararea clădirilor publice? 

8. Crezi că e o soluţie bună ca toate cheltuielile publice să fie aprobate de un organism compus din mai multe 
persoane, aşa cum era Senatul? Argumentează! 



Statul roman: războaie şi expansiune teritorială FISA28 • 

• Citeşte sursele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 
A.,,Se spune că Cezar era de statură înaltă , cu pielea albă şi era vânjos; era împlinit la faţă şi ochii îi erau negri şi vioi; 

[ ... ] Era cel mai desăvârşit călăreţ şi militar, rezistând la eforturi neînchipuit de mari. Parcurgea distanţe foarte lungi 
cu o iuţeală de necrezut: făcea în fiecare zi câte 100 OOO de paşi. E greu de spus dacă dădea mai multă dovadă de 
prevedere sau de îndrăzneală în campaniile sale; niciodată nu-şi ducea armata fără a cerceta mai înainte drumurile, 
dacă nu cumva era primejdia vreunei capcane duşmane. Iar în Britania a debarcat doar după ce s-a informat despre 
porturi, navigaţie şi posibilităţi de acostare. [ ... ] În felul acesta, şi-a făcut o armată foarte credincioasă şi vitează :' 

Suetoniu, Vieţile celor doisprezece Cezari 

B. ,,Când se aşeză pe scaun, conspiratorii îl înconjurară părând că-şi fac datoria. Imediat, Cimber, care-şi luase 
asupră-şi primul rol, se apropie de el, ca pentru a-l ruga ceva. În momentul când Cezar refuză cu un gest amânând 
chestiunea pe altă dată , acesta îi smulse toga de pe amândoi umerii. Atunci, Cezar strigă : Dar ăsta e un act de violenţă. 

Îndată unul din cei doi Cassius îl răni pe la spate, ceva mai jos de gât, cu pumnalul, Cezar străpunse cu condeiul 
de scris braţul lui Cassius. Încercând să se ridice, fu împiedicat de altă lovitură . Când văzu că din toate părţile este 
ameninţat de pumnale, îşi acoperi capul cu toga. [ ... ] După asasinat, toţi au fugit. Cadavrul a rămas întins puţin timp, 
până când cei trei sclavi l-au aşezat într-o lectică cu un braţ atârnându-i în jos şi l-au adus acasă . [ ... ] Niciunul dintre 

asasinii lui n-a supravieţuit mai mult de trei ani şi niciunul n-a murit de moarte bună:' 

Suetoniu, Vieţile celor doisprezece Cezari 
1. Ce spune autorul despre calităţile fizice ale lui Cezar? 

2. Ce fel de comandant militar era Cezar, potrivit lui Suetoniu? 

3. Ce fel de armată şi-a creat Cezar? 



Unitatea V Lumea romană 
T .A ~ 

4. Cum a fost asasinat Cezar? 

5. Cum s-a comportat Cezar în faţa asasinilor? 

6. Ce s-a întâmplat cu trupul său? 

7. Ce soartă au avut asasinii lui Cezar? 

Asasinarea lui Cezar - pictură de Vincenzo Camuccini 

• 



Decăderea Imperiului Roman FISA29 • 

I. Completează rebusul de mai jos, conform indicaţiilor, pentru a afla numele ultimului împărat al întregului 
Imperiu Roman. 

1. Fiul cezarului Constanţiu . 

2. A condus imperiul alături de Diocleţian . 

3. A creat tetrarhia . 
4. Victorie categorică a lui Constantin cel Mare contra 
lui Maxenţiu . 

8 

6 

7 

2 

3 

4 

5 

A 

■ 
B 

li. Citeşte sursa de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

5. Supranumele ultimului împărat din dinastia 
constantiniană . 

6. Împărat care a murit luptând cu goţii. 
7. Primul împărat al Imperiului Roman de Apus. 
8. Primul împărat al Imperiului Roman de Răsărit. 

,,În ziua de 24 august a anului 41 O d .H., marea Romă, cea al cărei nume răscolea spaime din fruntariile Europei 

până-n ţinuturile asiaţilor, Roma cea temută, în care timp de opt secole nu călcase picior de cuceritor străin , fu 

încovoiată de un rege obscur, mai degrabă şef de ceată decât suveran: Alaric I a ajuns, în 395 d .H., rege al vizigoţilor:' 

lohanna şi Nicolae Şarambei, 99 de personalităţi ale lumii antice 

1. Ce s-a întâmplat cu Roma în anul 41 O d.H.? 

2. Ce a reprezentat Roma timp de mai multe secole? 

3. Ce se poate spune despre cuceritorul Romei? 



• • 
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FISA JO • 
Viata cotidiană în lumea romană • 

• Citeşte sursa de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,La şcoala retorului, tânărul cetăţean se forma pentru rolul lui de bază. I se propuneau procese fictive şi tratându-le, 
el învăţa, în acelaşi timp, regulile fundamentale ale dreptului. Cunoaşterea juridică şi câştigarea abilităţii în oratorie 
erau strâns legate. Noi ştim însă de la Cicero că un orator desăvârşit trebuie să posede o vastă cultură generală. 
Spiritele superioare nu se mulţumeau să posede numai tehnica. Elocinţa nu era un scop în sine. [ ... ] De aceea, nu 
rareori studiile erau completate prin audierea cursurilor filosofilor. Pentru aceasta, adesea, tânărul roman mergea la 
Atena, Pergam, Alexandria sau Rodos, într-unul din centrele unde trăiau şi dădeau lecţii filosofi celebri:' 

Pierre Grimai, Viaţa în Roma Antică 

1. Care era rolul de bază al unui cetăţean din înalta societate? 

2. Ce trebuia să deţină un orator desăvârşit? 

3. Ce este elocinţa? Caută detalii online! 

4. Unde erau completate studiile? De ce acolo? 

5. Ce este un filosof? Caută detalii online! 

6. Cine a fost Cicero? Caută detalii online! 



Oraşul şi monumentele publice FISA31 • 

• Identifică construcţiile romane din imaginile de mai jos. 

• 
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FISAJ2 • 
Colosseumul şi gladiatorii 

• Studiază imaginile de mai jos şi răspunde la cerinţe. 
~ ·~• : ·1J ,--. .., 

Fig. 7. Mozaic reprezentând gladiatori răpuşi în luptă (sec. al /V-lea d.H.) 

Fig. 2. Un retiarius, gladiator înarmat cu o plasă şi un 
trident, luptă împotriva unui secutor, înarmat cu sabie şi scut 

1. Ce erau gladiatorii? Cum devenea o persoană gladiator? 

2. Cum se sfârşea de obicei o luptă între gladiatori? 

3. Ce era un retiarius? Dar un secutor? 

4. În ce scop se desfăşurau luptele cu gladiatori? 

Fig. 3. Gladiator victorios - pictură din sec. al XIX-iea 



Pompei FISAJJ • 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Ruinele oraşului Pompei se află lângă apele golfului: 

a) Biscaya; b) Napoli; c) Corint. 

2. Ruinele oraşului Pompei se găsesc la poalele vulcanului: 

a) Etna; b) Stromboli; c) Vezuviu . 

3. Erupţia care a distrus oraşul Pompei s-a produs în data de: 

a) 24 august 79 d.H.; b) 24 august 78 d.H.; c) 24 august 80 d.H. 

4. Oraşul Pompei a fost distrus în timpul domniei împăratului: 

a) Vespasian; b) Titus; c) Domiţian. 

5. Pe lângă Pompei au fost distruse şi aşezările: 

a) Herculaneum şi Stabiae; b) Herculaneum şi Cumae; c) Herculaneum şi Brundisium. 

6. Primele săpături arheologice au început în secolul: 

a) al XX-iea; b) al XIX-iea; c) al XVIII-iea. 

7. Astăzi, ruinele oraşului Pompei formează: 

a) o arie naturală protejată; b) un muzeu în aer liber; c) părţi ale unei proprietăţi private. 

li. Identifică în imaginile de mai jos elementele principale ale arhitecturii provinciale romane. 

Fig. 1-2. Vila Vettii, Pompei, Italia 
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FISAJ4 Armata romană 
• 

• Citeşte sursa de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Aici nu se poate să nu admirăm perspicacitatea romanilor care s-au preocupat să aibă slujitori pricepuţi nu numai 
la nevoile vieţii zilnice, ci şi la treburile războiului. [ ... ] Nicio harababură nu le destramă obişnuitele rânduri de luptă , 

nicio spaimă nu-i face să-şi piardă capul, nicio oboseală nu-i istoveşte; aceasta le dă mereu certitudinea victoriei 
asupra unor adversari care nu sunt niciodată pe măsura lor. N-ar fi o greşeală să se spună că exerciţiile romanilor sunt 
bătălii nesângeroase, iar bătăliile nişte exerciţii sângeroase. Nici în cazul unui atac prin surprindere, duşmanul nu-i 
poate dovedi:' 

Flavius Josephus, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor 

1. Ce crede autorul că trebuie să admirăm la romani? 

2. Cum se comportau armatele romane pe câmpul de luptă? 

3. Pe ce se baza superioritatea romanilor asupra adversarilor lor? 

4. Cum erau exerciţiile romanilor? 

5. Cum erau bătăliile romanilor? 

6. Era de vreun folos atacarea romanilor prin surprindere? 



Zeii romanilor. Templele FISA35 • 

• Completează casetele de mai jos cu informaţiile potrivite. 

LI J....:...up~i....:...te:...:..:r,--=z....:...eu....:...1-========.JI LI S....:...a..:....:tu.:..:...rn:...:..:'--=z....:...eu....:...1-========.JI LI M....:...:a.:..:...rt.:....:e:....:, z::...:e....:...u.:....:I ========! 

LI V:....:e....:...st.:..:::a:....:, z::...:e::....:.iţ..:::..a ========.JI LI l::...:un....:...:o....:...n....:...a:....:., z::...:e:....:..iţ.:::...a =======JI LI D:....:.i::...:an..:..::a::__, z::...:e:..:.2iţ:..:::.a-========-.J 

LI N....:...e:..!::p....:..:tu:::..:_n:.:__, =--:ze::...:u....:...I =======JI LI C::...:e:..:_re::...:s:....:, z::...:e::....:.iţ-=-a========.JI LI M_:____:__::_:er--=c::...:ur:....:, z::...:e:.-=u.:....:I =======-J 
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FISAN Crestinismul 
• • 

• Studiază sursa de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Dar fiindcă foarte mulţi au rămas în aceeaşi stare şi am văzut că aceştia nu îşi mai arată faţă de zei cultul şi 

respectul cuvenit şi nu îl mai cinstesc nici pe Dumnezeul creştinilor, ţinând seama de infinita noastră bunătate şi 
luând în considerare obiceiul nostru statornic potrivit căruia noi obişnuim să acordăm iertare tuturor, am decis că 
iertarea noastră trebuie să acţioneze şi în cazul lor, ca să poată exista din nou creştini şi să-şi ridice lăcaşurile lor de 
adunare, aşa încât să nu mai întreprindă niciun act contrar ordinii stabilite:' 

Lactanţiu, Despre moartea persecutorilor- Despre Edictul de toleranţă de la Serdica 

1. Pe ce se întemeiază decizia împăratului Galerius de a nu-i mai persecuta pe creştini? 

2. Ce fel de atitudine pretindea Galerius că manifesta faţă de supuşii săi? 

3. Ce drept primeau creştinii? 

4. De ce primeau creştinii respectivul drept? 



Romanizarea FISA37 • 

• Citeşte sursa de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,Integrarea indigenilor, asimilarea lor, nu a reprezentat niciodată programul vreunui împărat ori al Senatului. 
Cucerirea unor teritorii nu însemna anexarea învinşilor la poporul roman biruitor. Prin urmare, o populaţie se 
romanizează pentru că doreşte acest lucru. În privinţa limbii, situaţia este similară. [ ... ] Roma nu a impus latina decât 
în două sectoare, unde omogenitatea lingvistică era o condiţie implicită a funcţionării lor: în tribunal şi în armată (în 
aceasta din urmă, folosirea latinei nici n-a fost exclusivă). Prin urmare, expansiunea latinei nu s-a produs datorită unei 

voinţe politice. Când două limbi vin în contact, se impune cea care are prestigiu mai mare. Aşa se explică de ce latina 
învinge peste tot în cuprinsul Imperiului Roman, înlocuind treptat idiomurile populaţiilor băştinaşe, cu excepţia 
Greciei şi a Răsăritului grecofon. A vorbi latineşte prezenta avantaje pentru cei cuceriţi, era limba administraţiei, 
fiscului, armatei, comerţului:' 

M. Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României 

1. Conform sursei de mai sus, romanizarea a fost un proces intenţionat? 

2. Care erau sectoarele în care Roma a impus limba latină? De ce? 

3. Cum se impune o limbă în detrimentul alteia? 

4. În care părţi ale imperiului nu a reuşit latina să se impună? De ce? 

5. Ce avantaje prezenta folosirea limbii latine? 
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FISAJ8 • 
Getii si dacii. Rânduieli, obiceiuri, credinte • • • 

I. Citeşte textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A.,,lată în ce chip se consideră tracii nemuritori: Ei nu cred că mor, ci că cei care au decedat se duc la zeul Zamolxis; 
unii dintre ei mai dau acestui zeu numele Gebeleizis. La fiecare cinci ani, ei trimit câte unul dintr-înşii, desemnat de 

sorţi, ca sol, la Zamolxis şi-l însărcinează cu toate câte le cer fiecare. [ ... ] Tot aceşti traci, când fulgeră şi tună, aruncă 
săgeţi în sus spre cer, ca să ameninţe divinitatea, căci ei nu cred că există o altă divinitate decât a lor:' 

Herodot, Istorii 

B. ,,Apoi, când au ieşit din semănături, Alexandru luă în persoană comanda cavaleriei aşezate la aripa dreaptă, 
iar comanda falangei orânduite în careu o dădu lui Nicanor. Geţii, cari adunaseră o armată de vreo 4 OOO de călăreţi 
şi mai bine de 1 O OOO de pedestraşi, nu au rezistat însă nici măcar primului atac al călărimii - pentru că nu se 
aşteptaseră defel la îndrăzneala lui Alexandru care, fără să facă pod peste apă, trecuse aşa de uşor, într-o singură 

noapte, peste lstru, cel mai mare dintre toate râurile, iară de altă parte şi încheietura falangei era înspăimântătoare 
şi atacul cavaleriei irezistibil:' 

Arrianus, Expediţia lui Alexandru cel Mare în Asia 

1. Care era viziunea tracilor asupra morţii, potrivit sursei A? 

2. Cum se numea zeul suprem al tracilor? Gebeleizis este un alt zeu, conform sursei A? 

3. Cum credeau tracii că pot comunica cu Zamolxis/Gebeleizis? 

4. Ce făceau tracii atunci când ploua şi fulgera, după sursa A? 



5. Cum şi-a organizat Alexandru cel Mare trupele? 

6. Ce efective aveau trupele geţilor? 

7. Cum s-au comportat războinicii geţi? Cum explică sursa B succesul macedonenilor? 

li. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

• Coiful de la Coţofeneşti, jud. Prahova, a fost descoperit întâmplător 
în 1928, de către un copil. Este făcut din aur pur, cu multă măiestrie, 
şi cântăreşte aproape un kilogram. Probabil, cei doi ochi, de deasupra 
deschiderii, după cum au speculat unii istorici, aveau un rol spiritual 
apărându-l pe proprietar de magia inamicului. Astăzi, artefactul, care 
datează din sec. al IV-iea î.H., se află la Muzeul Naţional de Istorie a 
României. 

1. Unde şi când a fost descoperit coiful? Din ce perioadă datează? 

2. Ce rol aveau cei doi ochi? Unde se află coiful astăzi? 

Coiful de la Coţofeneşti, jud. Prahova 
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FISAJ9 • 
Burebista si Decebal. Războaiele daco-romane • 

I. Citeşte textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A. ,,Decebal, temându-se ca nu cumva romanii, încurajaţi de această victorie [de la Tapae], să pornească asupra 
reşedinţei sale, tăie arborii de primprejur şi pe trunchiuri puse arme, pentru ca romanii, crezând că sunt militari, să se 
retragă; ceea ce s-a şi întâmplat:' 

Cassius Dio, Istoria romană 

B. ,,Decebal fu biruit prin forţă , dar era cât pe aci să omoare prin viclenie şi înşelăciune pe Traian; căci trimise în 
Moesia nişte dezertori însărcinaţi să-l ucidă, fiindcă el era totdeauna accesibil, iar atunci mai ales din cauza nevoilor 
războiului , primea fără deosebire pe oricine voia să-i vorbească . Dar ei nu putură să reuşească , fiindcă unul dintre ei, 
fiind bănuit şi arestat, descoperi, prin tortură , tot complotul :' 

Cassius Dio, Istoria romană 

1. Conform sursei A, cum 1-a păcălit Decebal, în anul 88 d.H., pe generalul roman Tettius lulianus? 

2. De ce a recurs Decebal la această stratagemă? 

3. Ce spune sursa B despre felul în care a fost biruit Decebal? 

4. Ce era pe punctul să realizeze Decebal, potrivit sursei B? 

5. Cum a intenţionat Decebal să-l asasineze pe împăratul Traian? 



6. Ce împrejurări făceau planul realizabil? 

7. De ce a eşuat planul lui Decebal? 

8. Având în vedere informaţiile din cele două surse, crezi că Decebal a fost un mare conducător militar? 

li. Studiază imaginea de mai jos, caută informaţii suplimentare online, şi răspunde la cerinţe. 

1. Când a fost inaugurat monumentul? Cu ce scop a fost construit? 

2. Unde se află localizat? Ce fel de scene sunt sculptate pe el? 

Columna lui Traian, Roma (Italia) 
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Unitatea VI I Civilizatia islam 
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FISA40 • 
Apariţia Islamului - credinţa musulmană. 
Expansiunea militară şi culturală a Islamului 

• Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

,,Guvernatorul arab Musa ibn Nusair îşi luase drept locotenent un şef berber pe nume Tariq ibn Ziyad. În anul 711, 
acest personaj, aflat în fruntea unei trupe de berberi musulmani, a invadat teritoriul iberic, unde statul vizigot dădea 
semne de slăbiciune. După ce a debarcat în golful Algesiras, în apropierea promontoriului stâncos ce avea să-i poarte 
numele, Djabal Tariq (Gibraltar), el 1-a învins pe regele Rodrigo, urcat de curând pe tron, apoi a ocupat oraşele Sevilla, 

Cordoba şi Toledo, înainte de a-şi continua înaintarea către nord. Aflând despre aceste victorii fulgerătoare, Musa s-a 
grăbit săi se alăture luiTariq, cu un contingent mai numeros, compus din arabi şi berberi. Luând în stăpânire podişul 
Extremadura, unde unele oraşe încercaseră să opună rezistenţă, el a zdrobit resturile armatei vizigote în septembrie 
713, la Salamanca, şi s-a instalat la Toledo, unde a emis o monedă consacrând anexarea Spaniei de către Imperiul 
Islamic:' 

Dominique Sourdel, Istoria arabilor 

1. Cine era Tariq ibn Ziyad? 

2. Ce a făcut el? 

3. De ce a atacat regatul vizigot? 

4. Unde a debarcatTariq? 

5. Ce rege a fost învins de Tariq? Ce oraşe a ocupat liderul berber? 



6. Cum a reacţionat Musa la aflarea succeselor lui Tariq? 

7. Ce zonă a fost luată în stăpânire de Musa? 

8. Ce a însemnat baterea monedei de aur? 

Strâmtoarea Gibraltar văzută dinspre Europa 
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FISA41 • 
Formarea popoarelor europene. Etnogeneza românească 

I. Încercuieşte doar acele popoare care NU sunt de origine neolatină. 

GERMANII 

FRANCEZII 

RUŞII 

BULGARII 

MAGHIARII 

ITALIENII 

ROMÂNII 

POLONEZII 

li. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. În 41 O d.H., Roma a fost jefuită de: 

a. goţi; b. huni; 

2. În anul 455, Roma a fost jefuită de: 

a. huni; b. roxolani; 

3. Regatul Vandal a fost creat de către: 

a. Teodoric I; b. Genseric; 

4. Statul bulgar a fost creat de: 

a. Asparuh; b. Vladimir; 

c. roxolani. 

c. vandali. 

c. Alaric. 

c. Vayk. 

5. Jurământul de la Strasbourg datează din anul: 

a. 801; b. 814; c. 842. 

6. Maghiarii au sosit în Europa sub conducerea lui : 

a. Arpad; b. Ştefan; c. Vayk. 

7. Regele maghiar Vayk s-a creştinat în anul: 

ENGLEZII 

CEHII 

OLANDEZII 

SPANIOLII 

DANEZII 

SÂRBII 

GRECII 

FINLANDEZII 

PORTUGHEZII 

a. 1001; b. 1 OOO; c. 999. Fig. 7. Asedierea Romei de către vizigoţi (4 7 O d.H.) 

III. Completează enunţurile cu informaţiile din lista de mai jos. 

VIII-IX, 602 d.H., romanică sau neolatină, al XVIII-iea, al /V-lea, prietenilor, Hadrian. 

1. Armatele romane din Asiria, Mesopotamia şi Armenia au fost retrase de împăratul ________ _ 

2. Hadrian nu a retras armatele din Dacia datorită ____________________ _ 

3. Donariul de la Biertan datează din secolul ______________________ _ 

4. Donariul de la Biertan a fost descoperit în secolul 

5. Poporul român este de origine 

6. Majoritatea slavilor au trecut la sud de Dunăre în anul 

7. Etnogeneza românească s-a încheiat în secolele 



IV. Încercuieşte mai jos cele trei popoare care au contribuit la etnogeneza românească. 

ROMANII MAGHIARII 

GETO-DACII FRANCEZII 

SLAVII BULGARII 

V. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Dacia a devenit provincie romană în anul : 

a. 105; b. 106; 

2. Romanii au abandonat Dacia în anul : 

a. 268; b. 271; 

3. Abandonarea Daciei s-a realizat în timpul împăratului : 

a. Gallienus; b. Claudius al II-iea; 

4. Geto-dacii au fost: 

a. romanizaţi; b. germanizaţi; 

5. Romanii au retras din Dacia: 

a. nobilii şi preoţii; b. armata şi administraţia; 

Fig. 2. Fragment din 
Gesta Hungarorum 

GERMANII RUŞII 

GALII VIZIGOŢII 

POLONEZII GRECII 

c. 107. 

c. 273. 

c. Aurelian . 

c. grecizaţi. 

c. coloniştii şi administraţia . 

Fig. 3. Donariul de la Biertan 
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FISA42 • 
Europa creştină în mileniul I 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Cele două centre de putere din Biserica Creştină erau: 

a. mitropolitul şi papa; b. papa şi patriarhul; c. episcopul şi papa. 

2. Bulgarii s-au creştinat în anul: 

a. 864; b. 988; c. 1 OOO. 

3. Ruşii s-au creştinat în anul: 

a. 864; b. 988; c. 1 OOO. 

4. Ungurii s-au creştinat în anul: 

a. 864; b. 988; c. 1 OOO. 

5. Marea Schismă s-a produs în anul: 

a. 1053; b. 1054; c. 1055. 

li. Rescrie enunţurile astfel încât să exprime un adevăr. 

1. Reşedinţa patriarhului se afla la Roma. 

2. Reşedinţa papei se afla la Constantinopol. 

3. Otto I a fost încoronat împărat în anul 800. 

4. Statul papal a fost creat în secolul al X-lea cu ajutorul longobarzilor. 

5. Avansul musulmanilor în Imperiul Bizantin a şubrezit poziţia papei. 

Bazilica Sfântul Petru din Roma, Italia 



1. De ce a venit Carol cel Mare la Roma? 

Crestinarea francilor. Carol cel Mare • FISA43 • 

• Analizează imaginea şi textul de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

„Venind deci el la Roma pentru a restabili pacea foarte tulburată 
a Bisericii, şi-a petrecut acolo toată iarna. Vreme în care a primit şi 
titlul de împărat şi august. Lucru căruia i-a fost, la început, atât de 
potrivnic, încât spunea că n-ar fi intrat în biserică în acea zi, deşi era 
zi de mare sărbătoare, dacă ar fi putut cunoaşte dinainte intenţiile 
papei:' 

Eginhard, Viaţa lui Carol cel Mare 

2. Ce titluri a primit Carol cel Mare? Când le-a primit? 

3. Ce atitudine a avut la început faţă de titlurile primite? 

4. Ce ar fi făcut dacă ar fi ştiut intenţiile papei? 

5. Cât de credibilă e varianta că nu-şi dorea titlurile de împărat şi august? 



• 
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FISA44 • 
Imperiul Bizantin 

• Citeşte textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A.,,lustinian n-a fost om, ci duh necurat în chip de om, cum am mai spus: e lucru dovedit şi poate judeca oricine 

după mulţimea răutăţilor pe care le-a adus pe capul oamenilor, deoarece prin mărimea şi întinderea copleşitoare 

a faptelor iese la iveală puterea celui care le făptuieşte . Cred că numărul celor ucişi de dânsul nu poate fi cunoscut 

de nimeni cu de-amănuntul, nici chiar de Dumnezeu; căci mai degrabă ar număra cineva tot nisipul mărilor decât 

jertfele acestui împărat:' 

Procopius din Caesarea, Istoria secretă 

B.,,Opera politică a lui Iustinian este dominată, de departe, de marea încercare de recucerire a Occidentului roman 

de sub tirania barbară . Ea se înscrie în efortul de reconstituire a vechiului orbis Romanus, dislocat în jumătatea sa 

vestică de clanurile germanice un secol mai devreme. Împăratul aruncă în luptă imensul tezaur adunat de politica 

chibzuită a lui Anastasius şi superioritatea în oameni, în organizare şi în tehnică militară a imperiului său :' 

Stelian Brezeanu, O istorie a Bizanţului 

1. Cum îl descrie sursa A pe împăratul Iustinian (527-565)? 

2. Ce a adus Iustinian pe capul oamenilor, potrivit aceleiaşi surse? 

3. Ce spune sursa A cu privire la numărul oamenilor ucişi de Iustinian? 

4. Cine poate cunoaşte numărul celor ucişi? 



5. Care este marea realizare politică a lui Iustinian, după sursa B? 

6. Ce voia să reconstituie împăratul? 

7. Cine distrusese unitatea lumii romane? 

8. Ce aruncă în luptă împăratul? 

9. Care sunt avantajele de care dispunea Iustinian? 

1 O. Pornind de la cele două surse, cum ai descrie domnia lui Iustinian? 



• • 
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FISA45 • 
Viata cotidiană în Evul Mediu • 

I. Citeşte textele de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

A. ,,Nici corespondenţa sau ştirile nu circulau mai repede. O scrisoare a papei Grigore al VII-iea, emisă la Roma la 
8 decembrie 1075, a ajuns la Goslar (regiunea Hartz) abia la 1 ianuarie 1076. Moartea lui Frederic I Barbarossa în Asia 

Mică, în a treia cruciadă , nu a fost cunoscută în Germania decât patru luni mai târziu şi abia după patru săptămâni 
au aflat englezii că regele lor Richard Inimă de Leu fusese făcut prizonier în Austria (veste adusă de un curier special, 
care circula mai repede) :' 

Coord. Alexandru-Florin Platon, O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu 

B. ,,Asupra acestor oameni, seniorul exercită o serie de drepturi şi de monopoluri, al căror produs, ridicat de o 
cohortă de agenţi proveniţi dintre servitorii săi, constituie cel mai important venit al său; drepturi pentru justiţie, 

supravegherea drumurilor sau a pieţelor, folosirea morilor şi a altor echipamente colective, corvezi pentru întreţinerea 
fortăreţei, contribuţii arbitrare precum birul ... În chiar momentul dispariţiei sclaviei antice, o mare parte a populaţiei 
se găseşte astfel înglobată într-o nouă stare de dependenţă ereditară, şerbia:' 

Coord . Jean Carpentier, Fran<;ois Lebrun, Istoria Franţei 

1. Cât de repede circulau ştirile în Evul Mediu, conform sursei A? 

2. De ce crezi că circulaţia persoanelor şi a informaţiilor se realiza greu în Evul Mediu? 

3. Ce drepturi avea seniorul asupra ţăranilor pe care îi domina? 

4. De unde provenea cea mai mare parte a veniturilor seniorului? Cine colecta aceste venituri? 



5. Conform sursei B, şerbia este o formă de sclavie ereditară? 

li. Studiază pictura de mai jos şi enumeră pericolele care pândeau umanitatea în Evul Mediu. 

Triumful Morţii, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân 

• 
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FISA4' Domeniul feudal 
• 

• Studiază imaginea şi enumeră drepturile şi îndatoririle celor mai importante categorii sociale din Evul Mediu. 

I l t 
Omag iu 

\ 
\ 

CAVALERII [VASALI Al SENIORILOR) 

0 

Proiecţie 

l Plă le5'c r~nt a 

ŢĂRAN I (ŞERBI) 

Piramida claselor sociale în Evul Mediu 

Adăpost 

l 

REGELE: _______________________________ _ 

SENIORII : -------------------------------------

CAVALERII : ______________________________ _ 

ŢĂRANII : _______________________________ _ 



Oraşul medieval - spaţiu al libertăţii. 
Oraşele italiene şi oraşele germane 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Dispariţia Imperiului Roman de Apus a dus la: 

a. dezvoltarea economiei; b. decăderea oraşelor; c. decăderea Bisericii. 

2. Revitalizarea oraşelor din Occident s-a produs începând cu: 

a. secolul al IX-iea; b. secolul al X-lea; c. secolul al XI-iea. 

3. Oraşele medievale erau denumite: 

a. comune sau burguri; b. oraşe sau comune; c. municipii şi oraşe . 

4. Principalul mijloc de apărare al oraşului medieval era: 

a. cavalerul; b. şanţurile; c. zidurile. 

5. Meşteşugarii înfiinţau asociaţii numite: 

a. sindicate; b. cooperative; c. bresle. 

li. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Oraşele s-au eliberat prin răscumpărare sau luptă . 

2. Autonomia oraşelor era garantată printr-o Chartă socială . 

3. Cruciadele nu au avut niciun rol în eliberarea oraşelor. 

4. Liga Hanseatică era alcătuită din oraşe din jurul Mării Mediterane. 

5. Sursa bogăţiei veneţienilor a fost comerţul cu Orientul. 

III. Rescrie enunţurile false de la exerciţiul li astfel încât ele să exprime un adevăr. 

FISA47 • 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 

• 
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FISA48 • 
Cavalerism si onoare • 

• Studiază textul şi imaginile de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

Turnirurile erau întreceri între cavalerii medievali, care îşi etalau în faţa unui public numeros priceperea şi 

îndemânarea militară. Totodată, turnirurile erau o modalitate prin care cavalerii se antrenau pentru viitoarele conflicte 
armate, dar şi obţineau prestigiu graţie victoriilor. În anumite perioade din Evul Mediu Occidental, turnirurile au 
fost extrem de populare. La ele participau chiar şi capetele încoronate. În secolul al XV-iea, prinţul francez Rene 
d'Anjou a scris Cartea turnirurilor, în care relatează felul în care erau organizate turnirurile în diverse ţări şi sugerează 
propriile opţiuni asupra acestui subiect. În 1559, regele Franţei, Henric al II-iea (1547-1559), a decedat în urma unei 
răni căpătate în timpul unui turnir. Acest fapt a contribuit decisiv la decăderea acestui sport periculos. 

Fig. 7. Imagine din Cartea turnirurilor Fig. 2. Turnirul care i-a fost fatal lui Henric al II-iea 

1. Ce erau turnirurile? La ce serveau ele? Cum se desfăşurau? 

2. Cât de populare erau? Cine lua parte ele? S-au scris cărţi despre ele? 

3. Cum şi-a găsit sfârşitul Henric al II-iea, regele Franţei? La ce a dus asta? 



Cruciadele FISA49 • 

• Citeşte textele de mai jos, studiază imaginea şi răspunde la cerinţe. 

A.,,Tuturor celor care vor muri pe drum, pe uscat sau pe mare, ori în luptă contra păgânilor, li se vor ierta numaidecât 
păcatele . Asta le-o garantez prin puterea Domnului cu care sunt învestit. [ ... ] Domnul ne va copleşi cu reproşuri 
dacă nu-i ajutăm pe cei care sunt creştini ca noi. Permiteţi ca aceia care multă vreme au purtat războaie nedrepte 
împotriva credincioşilor pentru propriul folos să pornească acum contra necredincioşilor pentru a obţine victoria 
într-un război care trebuia început demult:' 

Din discursul papei Urban al II-iea ţinut în Conciliul de la Clermont (1095) 

B.,,Sarazinii s-au adunat în jurul Sfintei Cruci, a regelui [Guy de Lusignan] şi a tuturor celorlalţi şi au distrus Biserica. 

Ce ar mai fi de spus? Sarazinii au triumfat asupra creştinilor şi au făcut cu ei ceea ce au dorit. Vai de mine! Ce pot să 
spun? Ar fi mai potrivit să ne tânguim şi să plângem decât să spunem ceva. Ar trebui să descriu cu păcătoasele-mi 
buze cum preţioasa Sfântă Cruce, pe care a murit Mântuitorul, a căzut în mâinile necredincioşilor? " 

Cucerirea Ţării Sfinte de către Saladin - Despre Bătălia de la Hattin (4 iulie 1187) 

Înfrângerea cruciaţilor în Bătălia de la Hattin 

,1 

' ~ . . ' ,. 
\ t \, \ 

;, l . ' ' ~. ' / , . 
~ } (rJ r'/ \' • .. "' \ ~ ;l ' . 

t.. .1 ''1' . 11!•' ' ··--· ··- - ·-· - -- -·- . -- - ., - .. . ·- -~ . " -~: !..,: ... .• 

1. Ce a promis papa Urban al II-iea tuturor celor care aveau să plece în cruciadă , conform sursei A? 

2. În numele cui a făcut papa respectiva promisiune? 

• 
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3. Ce aveau să păţească creştinii din Vest dacă nu i-ar fi ajutat pe cei din Răsărit? 

4. De ce le cerea papa creştinilor să nu mai lupte între ei? 

5. Care a fost rezultatul Bătăliei de la Hattin, potrivit sursei B? 

6. Ce reprezintă Sfânta Cruce şi cum s-au folosit cruciaţii de ea? Caută detalii online. 

7. Care este starea de spirit a autorului anonim a sursei A? 

8. Ce s-a întâmplat cu Ierusalimul după Bătălia de la Hattin? 



Catedrale si universităti • • FISA50 

• Studiază imaginile de mai jos şi răspunde la cerinţe. 

Fig. 7. Biserica Saint Gertrude Fig. 2. Catedrala Sf. Mihail 
(Nivel/e, Belgia) - stil romanic (Alba Iulia, România) - stil romanic 

1. Prin ce se distinge stilul romanic? 

2. Dar stilul gotic? 

Fig. 3 Domul din Milano 
(Italia) - stil gotic 

3. De unde vine numele stilului gotic? Enumeră trei capodopere ale acestui stil. 

4. Unde şi când a apărut stilul gotic? 

• 

• 
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Statele medievale: Franţa, Anglia, Imperiul Romano-German 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. Imperiul Carolingian s-a destrămat în anul: 

a.814; b.843; 

2. Succesorul regelui francez Ludovic al V-lea a fost: 

a. Carol cel Mare; b. Carol cel Pleşuv; 

3. Procesul de centralizare în Franţa a început în timpul regelui: 

a. Filip al II-iea August; b. Filip al IV-iea cel Frumos; 

4. Războiul de 100 de ani s-a desfăşurat între anii: 

a. 1300-1400; b. 1337-1453; 

5. Wilhelm de Normandia a devenit rege al Angliei în urma bătăliei de la: 

a. Poitiers; b. Azincourt; 

6. Magna Charta Libertatum a fost emisă în anul: 

a. 1199 b. 1215 

7. Dinastia Tudor a fost creată de regele: 

a. Henric al VII-iea; b. Henric al VI II-iea; 

li. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Adunarea Stărilor Generale a fost creată în anul 1302. 

2. Războiul de 100 de ani a fost câştigat de Anglia . 

3. Parlamentul englez a fost înfiinţat în anul 1215. 

4. Războiul celor Două Roze s-a desfăşurat în intervalul 1455-1485. 

5. Otto I a fost încoronat împărat în anul 800. 

6. Frederic al II-iea a supus nordul Italiei. 

7. În 1356, s-a decis ca împăraţii germani să fie aleşi de opt electori. 

c. 896. 

c. Hugo Capet. 

c. Carol al Vlll-lea . 

c. 1400-1500. 

c. Hastings. 

c. 1216 

c. Iacob I. 

Fig. 1-2. Scene din Bătălia de la Hastings (1066), tapiseria de la Bayeux 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



Lumea românească si statele medievale în secolele XIV-XV. 
· Târgovişte, Suceava FISA52 • 

• Studiază următorul text şi răspunde la cerinţe. 

,,În acelaşi an în care a murit nevrednicul de amintire Felician, adică în anul Domnului 1330, regele şi-a adunat 

o mare oaste - nu însă toată puterea sa armată, căci trimisese soldaţi la hotarele ţării în diferite expediţii împotriva 
numeroşilor săi duşmani - şi la îndemnul voievodului ardelean Toma şi a lui Dionisie, fiul lui Nicolae, nepotul lui 
lvanca, s-a dus în persoană, în luna lui septembrie, prin Severin în ţara voievodului românilor, Basarab, ţară care nu 

poate fi locuită de un popor neobişnuit cu ea, ca să alunge din acea ţară pe Basarab, sau cel puţin să dea în posesiune 
ţara aceluia unuia dintre curtenii săi, cu toate că voievodul plătise întotdeauna cu credinţă darea cuvenită maiestăţii 
sale regelui:' 

Cronica pictată de la Viena - Despre campania lui Carol Robert de Anjou în Ţara Românească 

1. În ce an şi cu ce armată a pornit regele maghiar împotriva Ţării Româneşti? 

2. La îndemnul cui şi cu ce scop a lansat această campanie? 

3. Cine conducea Ţara Românească şi în ce relaţii se găsea acesta cu Regatul Ungar? 

4. Ce spune cronica despre Ţara Românească şi locuitorii săi? 

• 
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Diversitatea culturală în lumea românească: Braşov şi Cluj 

I. Alege varianta corectă de răspuns. 

1. În timpul stăpânirii maghiare, Transilvania devenit un spaţiu: 

a. militar; b. comercial; c. multicultural. 

2. Maghiarii i-au colonizat în Transilvania pe: 

a. secui şi saşi; b. ruşi şi bulgari; c. polonezi şi italieni. 

3. În final, secuii s-au aşezat în: 

a. nord-vestul Transilvaniei; b. sud-estul Transilvaniei; c. sud-vestul Transilvaniei. 

4. În Bătălia de la Vaslui, Ştefan cel Mare a fost ajutat de: 

a. saşi; 

5. Oraşul Sibiu a fost întemeiat de: 

a. maghiari; 

b. tătari; 

b. saşi; 

6. Autonomia saşilor a fost garantată de regele maghiar: 

c. secui. 

c. secui. 

a. Ştefan cel Sfânt; b. Andrei al II-iea; c. Carol Robert de Anjou. 

7. Oraşul Braşov a fost atestat documentar pentru prima dată sub numele Corona în anul: 

a.1234; b.1291; c.1299. 

li. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 

1. Braşovul s-a dezvoltat datorită negustorilor. 

2. Negustorii braşoveni au primit numeroase privilegii din partea bulgarilor. 

3. Primul document scris în limba română este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung. 

4. Scrisoarea lui Neacşu era adresată judelui Sibiului. 

5. Iniţial, pe locul oraşului Cluj se găsea aşezarea romană Apulum. 

6. Clujul a fost devastat în anul 1241 de către turci. 

7. Locuitorii Clujului au participat la Răscoala de la Bobâlna. 

Fig. 7. Biserica Neagră, Braşov Fig. 2. Biserica medievală Sfântul Mihail, Cluj-Napoca 

A F 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
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