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1 COMISIA METODICĂ – ISTORIE-GEOGRAFIE – TESTE ISTORIE – clasa a IX-a – prof. IȘTOC FLORIN 

 

Test de antrenament la istorie clasa a IX-a  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  
 

Subiectul I (4x3puncte = 12 puncte) 
Ordonaţi cronologic următoarele fapte istorice:  

1. Mutarea capitalei Imperiului Roman la Constantinopol; 
2. Căderea Imperiului Roman de Apus;   
3. Întemeierea Romei;  
4. Crearea Republicii Romane;  

 

Subiectul al II-lea (4x3puncte = 12 puncte) 
Realizați corespondența dintre coloanele A și B 

         A                                       B 
1. Republica                         a. Formă de guvernare în care Impăratul este trimisul lui D-zeu  
2. Dominatul                         b. Formă de guvernare în care în frunte este un rege 
3. Monarhia Romană            c. Formă de guvernare în care Impăratul este Princeps Senatus 
4. Principatul                         d. Formă de guvernare impusă prin Legile celor 12 Table  

                                                          
 

Subiectul al III-lea (4x3puncte = 12 puncte) 
Încercuiți varianta corectă:  

1. Stilul arhitectonic creat de greci, la care apare în capitel frunze și flori: a. ionic; b. doric;           
c. romanic; d. corintic;  

2. Una din reformele antice din societatea romană a fost libertatea de cult creștinilor, reforma 
care poartă numele: a. Legile celor 12 table; b. impunerea Dominatului; c. Edictul de la Milano; 
d. impunerea ostracismului; 

3. Polis-ul sau orașul-stat grecesc din Peninsula Attika, Atena a fost un model de educatie:         
a. democratic; b. burghez; c. capitalist; d. militar;  

4. Omul de cultură grec, Homer, prezintă în lucrarea Iliada: a. întoarcerea lui Ulise; b. venirea 
dorienilor; c. ocuparea cetății Troia; d. colonizarea Italiei.  

 

Subiectul al IV-lea (3+3+6+6+8+8+8 puncte = 42 de puncte) 
Citiţi cu atenţie textul de mai jos:  

“În privinţa celor necesare vieţii, coloniile din ţinuturile pontice ne dau vite şi sclavi în număr 
foarte mare şi de o calitate mărturisită de toţi ca excelenţă. Dintre articole ne procură din belşug 
miere, ceară şi peşte sărat. În schimb, primesc din prisosul regiunilor noastre ulei şi tot felul de vinuri; 
cu grâu fac comerţ, uneori dându-le la vremea cuvenită, alteori luând de la noi. ” 

Polybios, Istorii 
Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Numiți pe baza texului zona cu care fac grecii comerț.                                                   3 puncte  
2. Numiți altă zonă de colonizare grecească în afara celei din text.                                    3 puncte 
3. Precizați pe baza textului două produse oferite de greci.                                        3+3=6 puncte 
4. Precizați pe baza textului două produse oferite grecilor de băștinași.                     3+3=6 puncte 
5. Numiţi forma de conducere politică creată de romani în antichitate și transmisă până azi şi 

demonstrați-o printr-o reformă.                                                                                3+5=8 puncte 
6. Prezentați o asemănare și o deosebire între cultura a două civilizații antice.          4+4= 8 puncte 
7. Formulați un punct de vedere exemplificat despre implicațiile unei realizări a culturii antice în 

Europa contemporană.                                                                                             4+4= 8 puncte 
 

Subiectul al V-lea (4x2=8 + 1 pentru utilizarea limbajului istoric adecvat, 1 punct respectarea 

succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice, 1 punct pentru prezentarea cauzală a faptelor istorice, 1punct 

pentru încadrarea textului în limita de spaţiu precizată, total 4 puncte) = 12 puncte 
Redactaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, un text cu caracter istoric, în care să integraţi următorii 
termeni referitori la istoria universală: Octavian, 27 î.Hr., principat, dinastie. 
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2 COMISIA METODICĂ – ISTORIE-GEOGRAFIE – TESTE ISTORIE – clasa a IX-a – prof. IȘTOC FLORIN 

 

 

BAREM CORECTARE pentru testul de antrenament la istorie clasa a IX-a  
 

Subiectul I (4x3puncte = 12 puncte) 

R: 3 (753 î.Hr) – 4 (509 î.Hr) – 1 (330) – 2 (476);  
Subiectul al II-lea (4x3 puncte = 12 puncte) 

R: 1- D; 2 – A; 3 – B; 4 – C;    
Subiectul III (4x3 puncte = 12 puncte) 

R: 1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – C;   
Subiectul al IV-lea (3+3+6+6+8+8+8 puncte = 42 de puncte) 
R:  

1. Conform textului numele zonei cu care fac grecii comerț este ” coloniile din ţinuturile pontice”  
                                                  3 puncte  

2. Numele altei zone de colonizare grecească în afara celei din text, este: Peninsula Italică; Sudul 
Franței, Egiptul, etc.                                                                                                         3 puncte 

3. Conform textului două produse oferite de greci sunt: ”ulei şi tot felul de vinuri”      3+3=6 puncte 
4. Conform textului două produse oferite grecilor de băștinași: ”vite şi sclavi,(…) miere, ceară şi 

peşte sărat”                                                                                                              3+3=6 puncte 
5. Numele formei de conducere politică creată de greci în antichitate și transmisă până azi este 

democrația, iar o reformă adoptată de aceștia este adoptarea reformei ostracizării de către 
Clistene, adică eliminarea din Atena a persoanelor periculoase pentru democrație, prin asta 
eliminăm potențialii agresori pentru reformatori.                                                     3+5=8 puncte 

6. O asemănare între civilizația sumeriană și cea egipteană antice, este folosirea scrierii, sau 
caracterul religios, Iar o deosebire între cele două civilizații constă în realizarea Ziguratului în 
cazul sumerienilor și a piramidelor în cazul egiptenilor.                                           4+4= 8 puncte 

7. Consider că civilizația antică a creat valori care s-au transmis până în prezent, un astfel de 
exemplu este inventarea scrierii, chiar dacă modificat se folosește până în prezent. Sau 
inventarea roții, instrument folosit până în prezent.                                                4+4= 8 puncte 

 

Subiectul al V-lea  
1. Se acordă câte două puncte pentru fiecare termen utilizat (4x2=8 puncte) 
2. Câte un punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  
3. Câte un punct pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;   
4. Câte un punct pentru prezentarea cauzală a faptelor istorice;   
5. Câte un punct pentru încadrarea textului în limita de spaţiu precizată.  (total 4 puncte)   

Total 8+4=12 puncte 
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