
CONCURS DE ISTORIE – „Vasile Pârvan” 

 FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

Proba scrisă – online – ISTORIE – Clasa a V-a 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiect I                   40 Puncte  

 

1.Încercuiți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

afirmațiile de mai jos:                                             10 X 1p=10 puncte 

 

1. Revoluția neolitică a presupus: 

     a. apariția scrisului b. sedentarizarea populației c. producerea uneltelor din fier 

2. Monedele sunt studiate de sțiința auxiliară a istoriei numită  

     a. numismatică b. epigrafie c. paleografie 

3. Trocul a constat în:  

     a. utilizarea monedei b. schimbul de produse contra produse c. navigația pe Nil 

4. Burebista a fost :  

     a. un general roman b. regele Daciei c. fiul lui Alexandru Macedon 

5. Pe țărmul de est al Mării Mediterane au locuit în Antichitate: 

     a. grecii b. tracii c. fenicienii 

6. Marele zid a fost construit în:  

     a. China b. Egipt c. Mesopotamia 

7. Yahve a fost: 

     a. stat antic în nordul Africii b. monedă chineză c. divinitate a evreilor 

8. Polis-ul a fost:  

     a. orașul-stat în Grecia antică b. piramidă în trepte c. unealtă agricolă 

9. Pericle a fost: 

     a. filozof  b. conducător al Atenei c. zeu indian 

10. La egipteni zeul suprem se numea: 

     a. Amon-Ra b. Enlil c. Zamolxe. 

 

2. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciați că un enunț este adevărat, încercuiți 

litera A, iar dacă este fals, încercuiți litera F.                          10 X 2p=20 Puncte 

 

1. Semiluna fertilă a fost o regiune în Orientul antic.                                             A    F  

2. Monoteismul a fost credința în spiritele strămoșilor.            A  F 

3. Babilonul a fost un tip de piramidă.                                    A  F 

4. Romulus a întemeiat Roma.                          A  F 

5. Dacii și geții au fost popoare diferite.                                                                 A             F 



6. Histria a fost un râu în Mesopotamia.                                                                 A      F 

7. Decebal a fost primul mare rege dac.                                    A  F 

8. Plebeii au fost o populație de barbari.                         A  F 

9. Purpura a fost produsă de către fenicieni.                                               A  F 

10. Senatul era o instituţie importantă în Roma Antică.                                          A            F 

 

 

3. Stabiliți corespondența între următoarele informații istorice din coloana A și B.         

                                                                                                                         5 X 1p=5 Puncte 

                                                                                                             

A            B 

     Hammurabi                          Edictul de la Milano (Mediolanum) 

     Adunări ale poporului              Monoteism 

     Forul     Cod de legi 

     Evreii                Comiții 

     Constantin cel Mare               Piață publică 

 

 

4. Stabiliți corespondența între izvoarele scrise și nescrise în coloanele de mai jos: 

                                                                                                                           5 X 1p=5 Puncte 

 

A                                                               B 

a.Corabie                                                             1.  izvor scris 

b.Monedă                                                             2. izvor scris 

   c.Amforă                                                              3. izvor scris 

   d.Inscripție pe metal                                            4. izvor nescris 

e.Inscripție pe tăbliță de lut                                 5. izvor nescris 

 

Subiectul II                                                                     50 Puncte  

 

5. Completați fiecare spațiu liber din textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista dată. 

Termenii aleși din listă se folosesc o singură dată în text.   

                                                                                                                                           20 puncte 

 

 Primul faraon a fost ...................................... pe la anul ............................. Civilizația care 

a apărut în regiunea străbătută de râul Iordan a fost cea ............................... care a creat prima 

religie ......................................... Marea colonizare a fost opera polisurilor numite 

……..…………………. care au întemeiat polisuri numite………………….. Democrația a fost 

creată în ........................................ și consta în ........................................ Printre scrierile din 

antichitate putem numi din partea evreilor...................................., iar din partea 

grecilor............................ 

 

Lista termenilor: puterea poporului, Biblia, metropole, Atena, Menes, colonii, evreiască, 3.100 

î.Hr., monoteistă, Odiseea 

 



6. Citiți cu atenție sursele de mai jos:                                   30 puncte 

 

         A. (…) Ei trăiau ca într-o tabără, având bine statornicit și felul lor de viață și îndeletnicirile 

cu treburile obștești și, îndeobște, ei socoteau că nu sunt ai lor ci sunt ai patriei; și, dacă nu li se 

orânduise altceva de făcut, ei supravegheau copiii și-i învățau ceva folositor sau învățau ei înșiși 

ceva de la bătrâni. Era, într-adevăr, belșugul de răgaz unul dintre lucrurile frumoase și fericite pe 

care le-a pregătit Lycurg pentru cetățenii săi, cărora nu le-a îngăduit de loc să se îndeletnicească 

cu vreun meșteșug pentru bani; ei n-aveau deloc nevoie de bani, care se strâng cu greu și cu multă 

bătaie de cap, de vreme ce bogăția la ei nu trezea niciun entuziasm și nu avea nicio trecere. (…)  

 Iar hiloții lucrau pentru ei, plătind dajdia (darea) pomenită.  

(…) Procesele la ei, cum era firesc, lipseau ca și banii, deoarece la ei nu era nici prisos de 

belșug, nici lipsă, ci egalitate de bunăstare și viața înlesnită era adusă de viața modestă. Coruri și 

dansuri și petreceri și îndeletniciri cu vânătoarea și exerciții în gymnazion tot timpul dăinuiau la 

ei, când nu erau plecați la război.”                                          

                                                                                              (Plutarh, Lycurg) 

 

B. „ (…) În primul rând, susțin că-i drept ca tocmai sărăcimea și oamenii de rând de la 

Atena să fie favorizați față de oamenii de neam și avuți, ținând seama că demos-ul furnizează forța 

navală și a adus, deci, cetății puterea (…) Așa stând lucrurile, e firesc ca funcțiile publice să fie 

accesibile oricui - fie cele trase la sorți, fie cele comportând alegerea prin vot - și ca dreptul la 

cuvânt să aparțină oricui dorește, fără vreo restricție. (...). Oamenii de rând recunosc astfel că, 

evitând să exercite ei înșiși atari magistraturi și lăsându-le în seama cetățenilor de vază, își asigură 

propriile avantaje.” 

                                                                          (Pseudo-Xenofon, Statul atenienilor) 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

 

a. Precizați, din sursa A un motiv datorită căruia cetățenilor nu li s-a îngăduit deloc să se 

îndeletnicească cu vreun meșteșug.                                                                                  5 puncte 

b. Numiți din sursa B modalitatea prin care oamenii de rând își asigurau propriile avantaje. 

                                                                                                        5 puncte 

c. Menționați, din sursa A, două ocupații ale cetățenilor.        10 puncte 

d. Menționați, în afara celor două texte, un reformator care a contribuit la realizarea democrației 

și menționați o reformă realizată de acesta.                                                                     10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împarțirea la 10 a punctajului 

total obținut pentru lucrare. 

 

Subiectul  I                   (40 de puncte) 

1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.        10 puncte 

1-b; 2-a; 3-b; 4-b; 5-c; 6-a; 7-c; 8-a; 9-b; 10-a. 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.        20 puncte 

1-A 2-F, 3-F; 4-A; 5-F; 6-F; 7-F; 8-F; 9-F; 10-A. 

3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare corelare corectă.          5 puncte 

Hammurabi-cod de legi; Adunări ale poporului-comiții; forul-piața publică; evreii-

monoteism; Constantin cel Mare-Edictul de la Milano 

4. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect          5  puncte 

Izvor scris: b, d, e; Izvor nescris: a, c. 

 

Subiectul II                    (50 de puncte) 

 

5. Se acordă cate 2 puncte pentru completarea spațiului liber cu termenul corespunzător. 

 Menes, 3100 î.Hr., evreiască, monoteistă, metropole, colonii, Atena, puterea poporului, Biblia, 

Odiseea                 20 puncte   

 

6. Se acordă 30 puncte desfășurate astfel: 

 

a. 5 puncte pentru motivul : „… ei n-aveau deloc nevoie de bani”; 

b. 5 puncte pentru modalitatea : „… evitând să exercite ei înșiși atari magistraturi”; 

c.  Câte 5 puncte pentru fiecare ocupație corectă : „petreceri și îndeletniciri cu 

vânătoarea și exerciții în gymnazion” sau alte ocupații menționate în text; 

d.  Câte 5 puncte pentru menționarea numelui reformatului, respectiv pentru menționarea 

unei reforme a acestuia ; sugestie de răspuns : Clistene, arhonte al Atenei în secolul al 

VI-lea î.Hr, a împărțit populația Atenei în 10 triburi, eupatrizii pierzându-și influența. 

 

  


