
CONCURS DE ISTORIE – „Vasile Pârvan” 

 FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

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

 

 
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiect I                       40 Puncte  
1. Selectați litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmațiile de 
mai jos:10X2p=20 puncte 
1. Vikingii au ajuns în jurul anului 1000 în: 
a. China   b. Nordul Africii  c. coasta de nord-est a Americii 
2. Lucrarea scrisă de Marco Polo s-a numit: 
a. Geografia   b. Imago Mundi   c. Milionul 
3. Expediția maritimă în jurul lumii, dintre anii 1519-1522, a fost condusă de: 
a. Bartolomeo Diaz  b. Henric Navigatorul   c. Fernando Magellan 
4.  Harțile țărmurilor purtau denumirea de: 
a. portulane    b. astrolab    c. caravelă 
5. În anul 1519, conchistadorul Hernán Cortés a cucerit statul: 
a. incașilor   b. aztecilor    c. mayașilor 
6. Curentul renascentist a apărut în spațiul: 
a. francez   b. italian    c. spaniol 
7. Opera numităDavid a fost realizată de către: 
a. Leonardo da Vinci  b. Rafael Sanzio   c. Michelangelo Bounarroti 
8. FrescaCrearea lui Adameste o creație a lui: 
a. Michelangelo Bounarroti b. Sandro Botticelli   c. Leonardo da Vinci 
9. Creatorul tiparului cu litere mobile a fost: 
a. Johannes Gutenberg b. Francesco Petrarca   c. Galileo Galilei 
10. În domeniul fizicii un rol important l-a avut umanistul: 
a. Evanghelista Torricelli b. Erasmus din Rotterdam  c. William Harvey. 
 
2.Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciați că un enunț este adevărat, selectați 
litera A, iar dacă este fals, selectați litera F.   10X1p=10 puncte 
 
1. Găsirea unor aliați împotriva otomanilor este o cauză a descoperirilor geografice. A       F 
2. Denumirea de Capul Bunei Speranțe a fost dată de exploratorul Vasco de Gama. A       F 
3. Pedro Cabral a ajuns pe țărmul Braziliei.       A       F 
4. Amerigo Vespucci a fost primul ce a explorat insulele Haiti și Cuba.   A       F 



5. Miguel de Cervantes este un reprezentant al Renașterii literare franceze.   A       F 
6. Cupola este unul dintre elementele arhitecturale ale Renașterii.    A       F 
7. Țărănimea, orășenimea și Biserica au sprijinit monarhia absolutistă.   A       F 
8. Monarhul absolut Petru I cel Mare, a condus statul francez.    A       F 
9. Sultanului otoman, Soliman Magnificul,i s-a spus Legiuitorul.    A       F 
10. Împăratul Carol Quintul a fost contemporan cu sultanul Soliman Magnificul.  A       F 
 
3.Corelează următoarele informații istorice din cele două coloane.    5X2p=10 Puncte 
  A         B 
1. Bartolomeo Diaz     a. Sankt Petersburg 
2. Ludovic al XIV-lea     b. Capul Bunei Speranțe    
3. Michelangelo     c. „Statul sunt eu” 
4. Petru I cel Mare     d. Sala Oglinzilor 
5. Palatul Versailles     e. Pieta 
 

Subiectul II         50 Puncte 

4. Completați fiecare spațiu liber cu termenul corespunzător din lista dată. Termenii aleși 
din listă se folosesc o singură dată în text.                                                                                                                          
10x2p=20 puncte 
 La sfârșitul secolului al ........................................... în multe state din Europa s-au 
instaurat...........................................................................Printre reprezentanți acestui regim putem 
aminti pe ................................................care a domnit în......................................................și 
pe........................................................ care a domnit în ..............................................Unul dintre 
aceștia a hotărâtsă construiască la sfârșitul secolului al XVII-lea o nouă reședință a curții regale, 
anume................................................................., iar celălalt a decis la începutul secolului al 
XVIII-lea să întemeieze o nouă capitală numită........................................................Una dintre 
instituțiile acestui regim a fost............................................................,rolul acestei instituții era 
acela de a ..................................................................... 

Lista termenilor: Ludovic al XIV-lea, monarhii absolute, Paris, XV-lea,emite documente 
de stat, Rusia, Carol al V-lea de Habsburg,republici, Petru I cel Mare, Sankt Petersburg, vota 
impozite, Palatul de la Versailles, Franța, Polonia, Adunarea. 
 

5.Citiți cu atenție textele de mai jos:      30 puncte 
A.,,Indignat de folosirea "indulgenţelor" care îi fac pe creştini să creadă că-şi pot cumpăra 

mîntuirea, Luther se hotărăşte să-şi facă cunoscute ideile. De Ziua tuturor sfinţilor, în 1517, el 
afişează 95 de teze care rezumă esenţa dezaprobărilor sale. În iunie 1520, papa Leon al X-lea 
publică bula Exsurge Domine, care condamnă ereziile lui Luther. Acesta reacţionează dând foc 
bulei papale şi volumelor de drept canonic în piaţa din Wittenberg. Începînd din 1527, Saxa şi 
Hesse aderă la reformă, urmate de numeroase oraşe libere (Nürnberg, Ulm sau Brandenburg). 
Reforma se răspîndeşte apoi în Danemarca, Suedia şi Alsacia. (...) În sfîrşit, în 1525, Luther se 
desparte de Erasmus şi de umanişti: în timp ce aceştia din urmă cred în bunătatea naturală a 



omului şi în posibilitatea de a contribui la mântuirea sa, Luther reafirmă totala neputinţă a omului 
păcătos de a fi mântuit”. 
       (Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei) 

B. “Reforma lutherană atrage după sine şi alte mişcări reformatoare. Este cazul reformei 
propăvăduite la Zürich de umanistul şi elenistul Ulrich Zwingli. Zwinglianismul vede în Sfântul 
Duh marea cale către mântuire şi refuză total prezenţa reală a trupului şi sîngelui lui Hristos în 
Euharistie (Frângerea pâinii). Anabaptismul este un alt curent reformator. El se bazează pe 
credinţa în apropierea Judecăţii de Apoi.(...) Acest curent nu are nici teologie, nici teoretician şi 
respinge Bisericile, lumea, regulile şi autorităţile. Acesta apare în Saxa către 1520 şi serveşte 
drept suport religios revoltei ţăranilor din 1524. El se extinde în Ţările de Jos şi în Westfalia. Pe 
urmele lutheranismului, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, o mare parte a lumii germanice 
este cucerită de Reformă. Exact în acel moment apare un alt curent, mai reformator încă : 
calvinismul. Jan Calvin publică în orasul Basel,Instituţia religiei creştine (1536).(...) Primele ţări 
europene în care îşi face apariţia sunt Franţa (mai ales în bazinul parizian şi în sud), apoi Ţările 
de Jos cu numeroase comunităţi în Flandra, Anvers, în Olanda.” 

      (Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei) 
 
Pornind de la aceste surse, răspundeți  următoarelor cerințe: 

1. Precizați secolul la care face referire sursa A.     2 puncte 
2. Numiți un conducător al Bisericii Catolice din sursa A.              2 puncte 
3. Menționați care era scopulindulgențelor.     2 puncte 
4. Dați exemplu din sursa B de două culte protestante.    2 puncte 
5. Caracterizați un cult protestant din sursa B.     4 puncte 
6. Scrieți din sursa A atitudinea lui Leon al X-lea față de ideile lui Luther. 3 puncte 
7. Menționați unde se răspândește calvinismul.     3 puncte 
8. Scrieți din sursa A o diferență între ideile lui Luther și umaniști.  6 puncte 
9. Numiți lucrarea scrisă de Calvin și spațiul unde este editată   4 puncte 
10. Scrieți din sursa A două spații unde s-a răspândit mișcarea protestantă.  2 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. 
 

SubiectulI                     (40 de puncte) 
1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.   20puncte 
1-c; 2-c; 3-c; 4-a; 5-b; 6-b; 7-c; 8-a; 9-a; 10-a 

2. Se acordăcâte 2 puncte pentru fiecare afirmație corectă.  10 puncte 
1-A; 2-F; 3-A; 4-F; 5-F; 6-A, 7-A; 8-F; 9-A; 10-A 

3. Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare corelare corectă.   10 puncte 

1-b; 2-c; 3-e; 4-a; 5-d 

SubiectulII                     (50 de puncte) 
4. Se acordă câte 2 puncte pentru completarea spațiului liber cu termenul corespunzător. 

   20  puncte 
- XV-lea, monarhii absolute, Ludovic al XIV-lea, Franța, Petru I cel Mare, Rusia, 

Palatul de la Versailles, Sankt Petersburg, Adunarea, vota impozite. 
*De menționat că ordinea celor doi monarhi poate fi și Petru I cel Mare și Ludovic 
al XIV-lea, considerându-se răspunsul ca fiind corect. 

5.    Se acordă 30  puncte desfășurate astfel: 
1. 2 puncte pentru secolul XVI-lea 
2. 2 puncte pentru numirea conducătorului ai Biserici Catolice: papa Leon al X-lea. 
3.  2 puncte pentru menționarea scopului indulgențelor anume: îi fac pe creştini să 
creadă că-şi pot cumpăra mântuirea 
4. câte 1 punct pentru fiecare din cele 2 exemple de culte protestante: 
Zwinglianismul, Anabaptismul, Calvinismul. Oricare dintre exemple se pot considera 
corecte. 
5. 4 puncte pentru caracterizare. Se consideră corectă oricare dintre următoarele 
variante:Zwinglianismul vede în Sfântul Duh marea cale către mîntuire şi refuză total 
prezenţa reală a trupului şi sîngelui lui Hristos în Euharistie (Frângerea 
pâini)sauAnabaptismul se bazează pe credinţa în apropierea Judecăţii de Apoi. Acest 
curent nu are nici teologie, nici teoretician şi respinge Bisericile, lumea, regulile şi 
autorităţile. 
6. 3  puncte pentru răspunsul: În iunie 1520, papa Leon al X-lea publică bula 
Exsurge Domine, care condamnă ereziile lui Luther. 



7. 3  puncte pentru menționarea locului răspândirii cultului: Primele ţări europene în 
care îşi face apariţia sunt Franţa (mai ales în bazinul parizian şi în sud), apoi Ţările de 
Jos cu numeroase comunităţi în Flandra, Anvers, în Olanda. 

 8. 6 puncte pentru răspunsul: Luther reafirmă totala neputinţă a omului păcătos de 
a fi mântuit, umaniștiicred în bunătatea naturală a omului şi în posibilitatea de a contribui la 
mântuirea sa. 
 9. 4 puncte pentru răspunsuri, astfel: 2 puncte pentru numirea lucrării Instituția 
religiei creștine; 2 puncte pentru precizarea locației: orașul Basel. 
 10. câte 1 punctpentru numireacelor 2 spații, oricare dintre locații este considerată 
corectă: Saxa şi Hesse, oraşe libere (Nürnberg, Ulm sau Brandenburg), Danemarca, Suedia şi 
Alsacia. 
  


