
  

Clasa a IX-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Timpul de lucru este de două ore 

SUBIECTUL I 40 de puncte 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

 

A„ Civilizația egipteană s-a dezvoltat pe un teritoriu mic. […] În epoca neoliticului triburile nord-

africane de vânători nomazi au migrat populând Delta şi, progresiv, valea Nilului, regiuni care le 

ofereau posibilități optime pentru o viață agricolă. […] În această lungă perioadă numită <pre-

dinastică> s-au produs diferențierile sociale în clase, teritoriul Egiptului a fost împărțit în 42 de unități 

teritoriale, economice, administrative şi politice (numite nome), iar comunitățile gentilice s-au 

organizat în două mari state separate […] Unificatorul celor două state […] a fost regele din Egiptul de 

Jos, Menes. […] În cursul unei lungi domnii – de 60 de ani, se pare, - Menes a pus să se sape primele 

mari canale de irigație şi la granița dintre cele două state a construit Memfis. A condus cu succes o 

expediție contra Libiei, a dat regatului său un corp de legi şi a construit mai multe temple.” (Ovidiu 

Drimba, Istoria Culturii şi civilizației) 

 

B .„Cât despre romani, după părerea lor, cel mai cuminte lucru pe care îl aveau de făcut era să 

ducă lupta chiar în preajma Cartaginei, să nu înfrunte primejdia apelor în jurul insulelor, ci să-i 

combată pe cartaginezi chiar la ei acasă (...) Cartaginezii, temându-se ca oraşul lor să nu fie cucerit, 

trimiseră un sol la consulul roman pentru a obţine retragerea acestuia în condiţii convenabile ambelor 

părţi (...) Ajungând la convingerea că un astfel de tratat îi va duce în treptat spre pieire sigură, 

cartaginezii au preferat să continue războiul”. (Cassius Dio, Istoria romană) 

 

C. „Războaiele de cucerire duse de romani în afara peninsulei au avut consecinţe economice şi 

sociale considerabile. Mai întâi, dacă prădăciunile cauzate de armatele cartagineze şi de populaţiile 

răsculate împotriva hegemoniei romane au afectat profund agricultura romană, Roma a cunoscut de la 

începutul secolului al III-lea î.Hr. un imens aflux de bogăţii (...) Clasele înstărite au fost marile 

beneficiare ale cuceririlor. Nobilimea a acaparat comanda armatelor, guvernările din provincie, toate 

surse de enorme profituri. În schimb, clasa proprietarilor mici şi mijlocii, care constituia osătura 

societăţii romane a dispărut aproape peste tot. Plebea urbană şi-a pierdut în puţină vreme virtuţile 

civice care o caracterizau în primele secole ale Republicii. Alături de plebe se afla mulţimea de sclavi. 

Erau, în general, mai dur trataţi decât la Atena, frecvent supuşi pedepselor corporale şi crucificaţi în 

caz de greşeau grav.” (Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. I) 

 

Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe: 

 

1. Menționați câte un spațiu istoric la care fac referire sursele A, B și C.                                    3 puncte 

2. Precizați, pe baza sursei A, două caracteristici a civilizației egiptene în perioada predinastică.  

         4 puncte 

3. Precizați, atât din sursa A, cât și din sursa B, a câte o informație referitoare la politica externă ce 

privesc ostilitățile militare.                                                                                                           4 puncte 

4. Selectați din sursa B, două informații aflate în relație cauză-efect, precizând rolul fiecărei informații. 

                                                                                                                                                      7 puncte 

5. Prezentați, pe baza sursei C, trei consecințe ale expansiunii romane asupra diverselor categorii 

sociale de la Roma, respectiv să menționați clasa socială care a beneficiat de pe urma cuceririlor 

romane.                                                                                                                                         6 puncte 



6. Formulați pe baza cunoștințelor un punct de vedere referitor la organizarea social-politică a 

Egiptului Antic, folosind ca argument o informație din sursa A.                                                 6 puncte 

7. Prezentați alte două fapte istorice referitoare la evoluția Romei antice în secolele I-III d.Ch, în afara 

celor la care se referă sursele date, B respectiv C.                                                                      10 puncte 

 

 

SUBIECTUL II (50 puncte) 

 

Elaborați un eseu (utilizând cel mult 600 de cuvinte) cu titlul ,,Democrația în polis-ul grec atenian’’ 

având în vedere: 

 1. Precizarea principalilor reformatori ai societății grecești 

 2. Prezentarea a două dintre măsurile adoptate de doi dintre acești reformatori de la sfârșit de 

secol VI, respectiv secolul V î.Hr, referitoare la democrația ateniană. 

 3. Menționarea unei caracteristici a modelului democrației ateniene  

 4. Prezentarea unui fapt istoric relevant din a doua jumătate a secolul V î.H.r. referitoare la 

lupta pentru dominație asupra lumii grecești a Atenei și identificarea unei consecințe a faptului 

istoric. 

 5. Formularea unei opinii referitoare la preluarea valorilor democrației ateniene in lumea 

contemporană. 

Notă!  

Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea 

relației cauză – efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea 

eseului în limita de spațiu precizată. 

 

Total test 90 de puncte. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total 100 de puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


