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Deșteaptă-te, române!
de Andrei Mureșanu

Deșteaptăte, române, din somnul cel de moarte,
În care teadânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieșteți altă soarte,
La care să senchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Căn aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și căn a noastre piepturi păstrăm cu falăun nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
................................................................................
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostrun vine,
„Viațăn libertate ori moarte!” strigă toți.
.................................................................................
Preoți, cu crucean frunte! căci oastea e creștină,
Devizai libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai binen luptă, cu glorie deplină,
Decât să fi m sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!
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Prezentarea manualului de Istorie 

Manual tipărit 

Numărul unității 
de învățare

Numărul și denumirea 
unității de învățare Titlul lecției

Texte-suport pentru 
informațiile istorice

Explicarea 
unor 

termeni 
noi

Elemente 
introductive 

pentru 
captarea 
atenției

Zonă de 
exerciții

Curiozități

Informații despre 
evenimente 

și personalități 
istorice

Temă  
pentru  
portofoliu

Numărul 
paginii

Competențe generale și specifice, conform programei școlare 
pentru disciplina ISTORIE, clasa a IV-a, aprobată prin OMEN nr. 5003/02.12.2014

   1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate
1.1.  Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare
1.2.  Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu
   2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
2.1.  Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare
2.2.   Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut
2.3.  Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp
   3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
3.1.  Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
3.2.  Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
   4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți
4.1.  Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
4.2.  Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri
4.3.  Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situații care presupun comunicarea
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2 Comunitatea locală și națională

Comunitatea locală și naționalăComunitatea locală și națională

Citește și descoperă!
„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii 
mele, la casa părintească din Humulești (…) parcă-mi saltă și 
acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci 
și părinții, și frații, și surorile îmi erau sănătoși, și casa ne era 
îndestulată și copilele megieșilor erau de-a pururea în petrecere cu 
noi (…) Și-apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu era numai un 
sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi, răzășesc întemeiat în toată 
puterea cuvântului; cu gospodari tot unul și unul, cu   ăcăi voinici 
și fete mândre, care știau a învârti hora dar și suveica (…).”

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
1.  Care erau motivele de bucurie ale autorului?
2.  De ce vecinii erau importanți pentru el?
3.  Cum erau satul și oamenii din comunitatea sa?

Reţine!Reţine!
Grupul de oameni cu interese, 
credințe sau norme de viață co-
mune alcătuiesc comunitatea 
locală. 
În localitățile mici casele sunt 
mai puține, iar oamenii se cu nosc 
foarte bine. În localitățile mari 
oamenii nu pot să-i cunoască pe 
toți locuitorii. 
Într-o comunitate, oamenii se or-
ganizează, as� el încât să se ajute 
între ei și fi ecare să contribuie la 
luarea deciziilor comune.

Exersează!
1.  Compară cele două comunități: cea în care trăia Creangă și cea 

în care trăiești tu și completează tabelul în caiet:

3.  Scrie o listă cu activități pe care le pot face împreună locuitorii 
unei comunități.

4.  Identi� că în ilustrațiile de mai jos instituțiile comunității locale 
și explică rolul � ecăreia. 

Comunitatea este fami-
lia mai mare alături de 
care trăieș� . Descoperă 
caracteris� cile acesteia.

DicţionarDicţionar
co� dian: de fi ecare zi
megieș: vecin
răzășesc: care aparține ră ze-

șilor, țărani liberi, po sesori 
de pământ în Moldova

suveică: piesă de lemn la răz-
boiul de țesut

�
                           

2.  Ține un jurnal timp de o lună. Consemnează toate evenimentele 
care au loc la școală și care crezi că merită să � e amintite într-o 
istorie a școlii din acest an. Compară informațiile tale cu cele ale 
colegilor. De ce lucrurile consemnate de voi sunt diferite? Cum 
ex plici acest lucru?

Teritoriu Locuințe Ocupații Viață
co� diană

Interese 
comune

Comunitatea
lui Creangă

Comunitatea ta

Teritoriu, locuințe și viață co� diană
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Descoperă!
1.  Ce îi unește pe locuitorii unei comunități?
2.  Ce legătură există între comunitate și teritoriul pe care aceasta 

s-a dezvoltat?
3.  Ce îi unește pe locuitorii unei țări?
4.   Găsește trei argumente în favoarea ideii că locuitorii unei țări 

formează o comunitate.
5.   Observă imaginile de mai jos și precizează limitele geogra� ce ale 

teritoriului pe care s-a for mat națiunea română.

Reţine!Reţine!
Comunitatea de oameni  apărută 
pe baza unității de limbă, de teri-
toriu, de viață economică și de 
cultură se numește comunitate 
națională sau națiune. 
Comunitatea română se diferen-
țiază de alte comunități prin le-
gile și regulile de viață, prin obi-
ceiuri și tradiții, prin religie, prin 
interesele comune pe care le-au 
avut locuitorii acesteia de-a lun-
gul � mpului, prin  valorile pe care 
le-au apărat.

Exersează!
1.  Scrie în tabelul realizat pe caiet asemănările și deosebirile care 

pot să existe între comunitatea locală și cea națională.

Unitatea 22

Convenția Europeană a stabilit 
drep turile omului:
►  Toate persoanele au dreptul la 

libertate.  
►  Nicio pedeapsă nu poate fi  

aplicată fără un temei legal. 
►  Toate persoanele au dreptul 

la respectarea vieții private și 

de familie, a domiciliului și a 
corespondenței lor. 

►  Fiecărei persoane îi este ga-
rantată libertatea de gândire, 
de conș� ință și de religie. 

►  Fiecare are dreptul să spună 
și să scrie ceea ce gândește, 
să primească sau să transmită 

informații. Acest drept include 
libertatea presei. 

►  Fiecare se bucură de aceste 
drepturi indiferent de culoa rea 
pielii, sex, limbă, con vingeri 
po li� ce, religioase sau ori gine. 

(Texte adaptate din Convenția
Europeană a Drepturilor Omului)

Asemănări Deosebiri

2.  Explică în 3-4 enunțuri ce legătură există între  istoria comunității 
locale și cea a comunității naționale.

3.  Citește drepturile omului și stabilește asemănări între acestea și 
drepturile copilului.

Informează-te de pe internet de-
spre un fes� val. Scrie pe o hâr� e 
A4 care este specifi cul său, cum își 

împart oamenii din comunitatea 
locală sau națională sarcinile și 
cum îl organizează. Folosește fo-

tografi i, fi lmări, înregistrări pen-
tru a reda atmosfera fes� valului. 
Prezintă fi șa în fața colegilor.

Descoperă un fes� val
PortofoliuPortofoliu

Af laAf la�� mai mult! mai mult!

Referințe către resurse din manualul digital:

Simbolul pentru AMII interactiv: această activitate prezintă o simulare interactivă, un joc 
sau o mică provocare în formatul digital.

Simbolul pentru AMII animat: Această activitate conține o prezentare video, un film sau o 
animație.

Simbolul pentru AMII static: această activitate conține una sau mai multe fotografii, desene 
sau scheme în formatul digital.



Conținuturi:

► Noțiuni introducti ve: trecut-prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă istorică), spațiu istoric, 
surse istorice

► Familia: trecutul familiei, sărbători în familie, ti mpul liber, acti vitățile coti diene

► Copilăria de ieri și de azi
Competențe vizate:  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.2; 4.3

11 Pe aripile ti mpului. Pe aripile ti mpului. 
Cum putem cunoaște trecutul Cum putem cunoaște trecutul 

▪  Ce amintiri ai din prima zi 
de școală a clasei a treia? 

▪  Ce schimbări s-au petre-
cut cu tine în decursul 
anului care a trecut? 

▪  Ce se întâmplă cu persoa-
nele și lucrurile din jurul 
nostru în decursul timpului?

▪  Ce îți arată lucrurile din 
trecut?

▪  Compară perechile de 
fotografi i. Ce asemănări 
și deosebiri există între 
acestea?

▪  Cum putem să desco-
perim ce s-a întâmplat în 
trecut? 

▪  De ce trebuie să ne 
cunoaștem trecutul?

▪  Discută cu colegii despre 
fotografi ile de mai jos.

▪  Ce știi despre trecutul 
familiei tale? 

▪  Ce știi despre trecutul 
poporului român din tex-
tele citite de tine la orele 
de Limba și Literatura 
Română?

7
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Trecut – PrezentTrecut – Prezent
Descoperă!
1. Numerotează fotografi ile în ordinea desfășurării eveni men te lor.

2.  Care sunt faptele din trecut care lau ajutat pe copil să devină 
arheolog?

3. Cum iau infl uențat faptele din trecut prezentul?
4.  Ce fapte din trecut țiau determinat prezentul? (de exemplu: 

alegerea școlii, a învățătoarei etc.)

Exersează!
1. Răspunde la următoarele întrebări: 
a.  De ce sunt importante informațiile pe care le deții despre trecut?
b.  Cum influențează acestea prezentul?
c.  La ce servește cunoașterea istoriei?

2.  Explică următoarele cuvinte care aparțin istoricului Nicolae 
Bălcescu: „Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Întrînsa, ea 
își vede trecutul, prezentul și viitorul.”

3.  Privește fotografi a de mai jos și enumeră elementele din tre cut și 
din prezent (arhitectură, vestimentație etc.) ob servate.

Se spune că nu ști i 
exact cine ești  dacă 
nu îți cunoști  trecutul. 
Discută cu colegii 
pe baza fotografi ilor 
de mai jos pentru a 

înțelege legătura dintre trecut și 
prezent.

Reține!Reține!
Faptele care au avut loc în viața 
ta de școlar, până în prezent, fac 
parte din trecutul tău. Același 
lucru se petrece și la nivelul unei 
comunități sau al unui popor. 
Cunoașterea trecutului familiei, 
localității, poporului, omenirii 
consti tuie un izvor prețios de 
învățăminte. Știința care se 
ocupă cu studierea trecutului 
omenirii din cele mai vechi ti m-
puri până în prezent se numește 
istorie.

Joc!Joc!
Cuti a ti mpuluiCuti a ti mpului
Aduceți la școală diferite obiecte 
adunate de la bunici sau de 
acasă și puneți-le într-o cuti e. 
Extrageți, pe rând, câte un obiect 
și descrieți-l. Așezați obiectele 
descrise de la cel mai vechi la cel 
mai nou.

Fii creativ!Fii creativ!
Realizează un desen despre 
orașul tău/localitatea ta în care 
să îmbini elemente din trecut 
și din prezent. Prezintă în fața 
colegilor lucrarea.
Poți reda în lucrare ele men te 
de arhitectură, vesti mentație, 
mijloa ce de transport etc.

Unitatea 11
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Surse istoriceSurse istorice
Citește și descoperă!
Scos la lumină în anul 1980, tezaurul de la Hinova, județul 
Mehedinți, fascinează prin multitudinea și varietatea obiectelor de 
aur des coperite. Greutatea totală a tezaurului este de apro xi mativ 
5 kilo grame, iar vechimea lui de aproximativ 3 0003 200 de ani. 
Tezaurul este format din 9 639 de piese și conține: o diademă de aur,
14 brățări diferite ca model, 92 de pandantive, 762 de mărgele, 
8 765 de paiete, 4 inele din aur și alte obiecte mărunte.

1. Ce obiecte au fost descoperite la Hinova?
2. Ce informații istorice pot oferi aceste obiecte?
3. Unde crezi că se păstrează obiectele descoperite?

Exersează!
Citește informațiile de la rubrica Reține!, copiază în caiet tabelul 
de mai jos și grupează sursele istorice reprezentate de imaginile 
următoare:

Izvoare
scrise

Informații 
oferite

Izvoare 
nescrise

Informații 
oferite

Documentele familiei 
mele
Identi fi că documentele pe care 
le deține familia ta (de exemplu, 

acte de naș tere, de botez, 
diplome etc). Realizează un 
portofoliu care să cuprindă copii 
ale acestor documente, în care 

să arăți importanța acestora și 
modul în care trebuie păs trate.

Pentru a scrie istorie, 
oa menii de știință 
studiază urmele 
trecu tului și adună 
informații.

Reține!Reține!
Pentru a scrie istorie, oamenii de 
știință folosesc informațiile oferite 
de urme ale trecutului, adică de 
izvoare sau surse istorice. 
Acestea sunt de două feluri:
►  Izvoare nescrise: oseminte, 

clădiri, ruine, vase, mobilier, 
unelte, arme, podoabe;

►  Izvoare scrise: inscripții pe 
pie tre și pe vase, monede, 
do  cumente, scrieri istorice 
și scrieri lite rare cu conținut 
istoric. Mărturiile trecutului 
sunt păstrate în muzee, bib
lioteci și arhive. 

Con struc țiile vechi sunt îngrijite 
și consolidate. Ele poartă numele 
de monumente isto rice.
Istoria se reconsti tuie pe baza 
unor surse istorice. Toate infor-
mațiile cuprinse într-o carte de 
istorie se fundamentează pe 
dovezi ofe rite de diverse izvoare 
istorice. Sursele sau izvoarele 
istorice pot să ofere informații 
despre oameni, bunuri mate-
riale, evenimente, fenomene 
naturale, diverse acti vități, obi-
ceiuri, tradiții și multe altele.

PortofoliuPortofoliu

11 Pe aripile ti mpului. Cum putem cunoaște trecutul 
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Timpul și spațiul istoricTimpul și spațiul istoric
Descoperă!
1.  Identifi că obiectele din imaginile de mai jos și explică felul în 

care acestea funcțio nează.
Reține! Reține! 
Orice acti vitate se desfășoară 
în   tr-o anumită perioadă de ti mp. 
Unitatea prin cipală de mă      su  ra-
 re a ti mpului istoric este anul. 
Pentru perioade mai lungi de 
ti mp se folosesc: deceniul (10 
ani), secolul (100 de ani), mile-
niul (1000 de ani). 
Momentul fix în timp care 
mar chează un eveniment 
important de la care se începe 
numărătoarea anilor se numește 
eră. Omenirea a folosit mai 
multe asemenea ere. Astăzi, 
majoritatea omenirii socotește 
anii pornind de la nașterea lui 
Iisus Hristos, consi de rată ca 
marcând anul zero. Avem, astf el, 
două mari perioade de ti mp: era 
înainte de Hristos (î.Hr.) și era de 
după Hristos (d.Hr.).
Pentru datarea unui eveni-
ment, ca dată istorică, uti lizăm  

Aplică!Aplică!
►  Cum este marcată astăzi 

ziua de lucru la școală, într-o 
fabrică sau în agricultură?

►  De ce crezi că oamenii au 
nevoie de semnale care să le 
indice timpul?

Istoria se ocupă de tre-
cut, iar trecutul înseamnă 
ti mp. Amin  tește-ți ce ai 
învățat despre mă su rarea 
ti mpului la mate ma tică!

►  În trecut, ti mpul era legat de 
mersul soa re lui pe cer sau de 
clopotele mă năsti rilor, care 
bă teau din trei în trei ore. 

►  Pentru țărani, negustori, 
meș teșugari ziua începea la 
răsă ritul soarelui. 

  Dicționar  Dicționar
cronologie: ști ința care stu diază 

datarea eveni men telor și 
documentelor în vederea 
stabilirii succesiunii aces-
tora în ti mp.


                           

Reține!Reține!

cronologia.
Spațiul istoric este mediul 

na tu ral cunoscut și stă  pânit de 
oameni. Spațiul în care s-au 
petrecut faptele isto rice se 
regăsește pe hărțile istorice. Isto-
ria poate să pre zinte evenimente 
care s-au pe trecut în tr-un spațiu 
foarte exti ns (pe un conti nent sau 
la nivel mon dial) sau să studieze 
o comunitate, o regiune, o țară 
de la ori gini până în prezent.
În funcție de dezvoltarea ome   nirii 

și anumite trăsături carac teristi ce, 
istoria este împărțită în epoci:
►  Preistoria, cea mai veche 

perioadă din istorie, care a durat 
patru milioane de ani;

►  Anti chitatea, care a durat apro-
xi ma ti v 4 000 de ani;

►  Evul Mediu, care a cuprins 
aproape 1000 de ani;

►  Epoca Modernă, cu o durată de 
circa 300 de ani;

►  Epoca Contemporană, care a 
înce put în secolul XX. 

2.  Explică ce fac oamenii pentru a reține un eveniment important 
pe trecut întro anumită perioadă de timp. Găsește exemple în 
familia ta, în orașul sau localitatea în care trăiești.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Exersează!
1.  Compară o hartă geografi că și una istorică. Care sunt asemănările 

și deosebirile dintre acestea?
2.  Ce știi despre istoria localității în care trăiești?
3.  Din ce an datează primele însemnări despre aceasta?

►  Pentru meșteșugari, munca 
era ritmată de bătaia unui 
clopot care anunța: începutul 
zilei de muncă, întreruperea 
lucrului pen  tru masă, reluarea 
aces tuia, încetarea zilei de 
muncă.

Unitatea 11
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Ghid de învățare efi cientă – Axa ti mpului Ghid de învățare efi cientă – Axa ti mpului 
Descoperă!
Ai învățat la matematică despre axa numerelor. Axa timpului este 
o linie asemănătoare celei matematice pe care trebuie să fi xezi 
evenimentele istorice, în ordinea desfășurării lor sau, cu alte 
cuvinte, în ordine cronologică. Axa timpului te ajută să înțelegi 
succesiunea evenimentelor și legăturile dintre acestea.
Cum procedezi?
1. Realizează o listă a evenimentelor.
2. Numeroteazăle în ordinea desfășurării lor.
3.  Trasează axa timpului, adică o linie, ca la matematică, pe care 

fi xează tot atâtea puncte câte evenimente ai înregistrat în listă. 
În dreptul fi ecărui punct de pe axă scrie numele evenimentului.

Iată cum să începi axa timpului pentru a reda evenimentele im
portante din viața ta.

data nașterii tale primul cuvânt rosti t primul pas

Exersează!
Realizează pe caiet axa timpului pentru a reda evenimentele  
importante din viața ta. Discută cu părinții și completează în 
dreptul fi ecărui eveniment anul, luna (și ziua) în care a avut loc.

Aplică!Aplică!
Realizează pe o foaie A4 axa ti m  -
pului pentru evenimentele im   -
portante din viața familiei tale. 
Prezintă-le în fața clasei.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Timpul de după nașterea lui Hris tos (d.Hr.) este împărțit în milenii, iar mileniile în secole (veacuri) și ani.

Mileniul I după Hristos
Secole I II III IV V VI VII VIII IX X

Ani 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000

Mileniul al II-lea după Hristos
Secole XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

Ani 1001-
1100

1101-
1200

1201-
1300

1301-
1400

1401-
1500

1501-
1600

1601-
1700

1701-
1800

1801-
1900

1901-
2000

Mileniul al III-lea după Hristos
Secole XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

Ani 2001-
2100

2101-
2200

2201-
2300

2301-
2400

2401-
2500

2501-
2600

2601-
2700

2701-
2800

2801-
2900

2901-
3000

Ghidul de învățare efi -
cientă cuprinde mo da li-
tăți prin care poți reține 
mai ușor evenimente 
istorice sau momente 
ale unui eveniment.

DicționarDicționar
ordine cronologică: ordinea  

în care se succed în ti mp 
eveni men tele istorice


                           

11 Pe aripile ti mpului. Cum putem cunoaște trecutul 
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FamiliaFamilia
Trecutul familiei
Citește și descoperă!
„La vechii greci, era obiceiul ca în a cincea sau a șaptea zi de la 
nașterea copilului să aibă loc o sărbătoare familială. Era ceremonia 
pentru integrarea copilului în grupul familiei. Copilul era luat în 
brațe și purtat în jurul vetrei casei. Cu această ocazie se întrunesc 
toți membrii familiei.
În a zecea zi de la naștere, membrii familiei se adună din nou 
pentru a da un nume copilului. Primul băiat primește, de obicei, 
numele bunicului dinspre tată. Rudele care au fost invitate aduc 
daruri pentru copil.”

(Robert Flacelière, Viața de toate zilele în Grecia secolului lui 
Pericle)

1.  Explică de ce se întrunea familia în cele două zile prezentate 
în text.

2.  Explică de ce crezi că primul băiat purta numele bunicului.

3.  Ce obiceiuri legate de nașterea unui copil cunoști?

Exersează!
1.  Realizează pe o foaie de hârtie A4 arborele genealogic al familiei 

tale. Prezintăl colegilor.

2.  Realizează un album cu fotografi ile membrilor familiei tale. 
Ordonează fotografi ile în ordinea cronologică a desfășurării 
evenimentelor la care aceștia au participat.

Amintește-ți ce ai 
învățat despre familie 
la orele de educație 
civică!

Reține!Reține!
Familia este un grup din care 
fac parte soțul, soția, copiii, bu-
nicii, unchii și mătușile. Spre 
deosebire de familia de astăzi, 
formată din părinți și copii, în 
trecut, în aceeași casă locuiau 
mai multe generații. 
Fie care fa milie are istoria ei și  
este important să fie cunoscută. 
Ar bo rele genealogic este un de-
sen care prezintă generațiile
care al  cătuiesc o familie și cum 
se în rudesc între ei membrii 
aces teia.

DicționarDicționar
generație: oameni care au

apro  ximati v aceeași vârstă


                           

Unitatea 11
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Sărbători de familie. Timp liber. Activități cotidiene
Citește și descoperă!
„Vara, sărbătoarea de căpetenie era ziua de șase iulie, cununia 
părinților, la care țineam cu toții foarte mult. Ne sculam în zori și 
mergeam pe deal, la cules de flori. 
Împodobeam scara care ducea la sufragerie, masa și scaunele 
părinților. Noi, gătiți în hainele cele mai bune, îi așteptam în 
picioare, la locurile noastre. Un ura formidabil îi primea la intrarea 
lor. Apoi îi îmbrățișam și le ofeream micile bucurii făcute în mare 
taină: broderii, desene, urări scrise.”

(Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu)
Exersează!
1.  Recitește textul și completează, pe caiet, tabelul de mai jos cu 

date despre aniversarea din familia Brătianu și din familia ta:

Aniversarea în Data aniversării Cum se sărbătorește Daruri
Familia Brătianu

Familia ta

a.  De ce sunt importante informațiile pe care le deții despre trecutul 
familiei tale?

b.  Cum influențează acestea prezentul tău?
c.  Cum își exprimă membrii familiei tale dragostea unii față de alții?

2.  Realizează pe caiet axa timpului pe care să redai sărbătorile im
portante din familia ta.

3.  Notează în caiet activitățile pe care le desfășoară copiii din fo
tografia alăturată împreună cu familia. Comparăle cu activitățile 
pe care le desfășori cu familia ta. Scrie pe caiet  deosebirile dintre 
acestea.

Discută cu bunicul tău/bunica ta 
despre o sărbătoare din copilăria 
acestuia/acesteia. Realizează un 
poster în care să prezinți modul în 
care  persoana intervievată obiș-
nuia să sărbătorească împreună 
cu familia un eveniment impor-

tant. Folosește desene, fotografii 
vechi, documente, texte, versuri 
și orice îți poate fi de folos.
►  Notează-ți informațiile pe care 

ți le pune la dispoziție bunicul;
►  Strânge documente care să 

sus țină afirmațiile bunicului;

►  Scrie ideile principale pe o 
foaie de hârtie A3 și adaugă 
versuri, pro verbe, desene, fo-
tografii etc.;

►  Realizează copii ale do cumen-
telor și lipește-le pe hârtie;

►  Prezintă posterul colegilor.

Sărbători din trecut
ProiectProiect

 Domnitorul Constantin 
Brâncoveanu cu o parte din familie, 
tablou votiv* de la Mănăstirea Hurezi 

* Votiv: fragment dintr-o pictură 
murală înfățișând pe ctitori cu 
miniatura monumentului în 
mâini.

Reține!Reține!
Aniversările, anumite eveni men-
te, onomasticile, săr bă  torile reli-
gioase sunt mo mente fericite 
pe trecute în familie. Acti vitățile 
cotidiene, modul de pe trecere 
a timpului liber diferă de la o 
perioadă istorică la alta.

1 Pe aripile timpului. Cum putem cunoaște trecutul 
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ProiectProiect

Copilăria de ieri și de aziCopilăria de ieri și de azi
Lucrăm împreună!
Împărțițivă în grupe de câte patru membri. Comparați cele două 
fo tografi i și discutați pe grupe despre cum pot infl uența copilăria 
următoarele aspecte:
► condițiile oferite de familie copilului;
►  perioada și locul nașterii.
Precizați ce drepturi ale copilului sunt încălcate sau respectate în 
cele două imagini. Notați observațiile în caiet.

Exersează!
1.  Discută cu bunicii tăi despre copilăria lor.

2.  Completează pe caiet tabelul următor, în urma discuției cu 
aceștia:

Copilăria bunicilor Copilăria ta

Condiții de viață

Condiții de învățătură

Jocuri

Jucării

Jucării din trecut
Realizează împreună cu o per
soană din familie o jucărie pe care 
aceasta o îndrăgea în copilărie. 
Prezintă jucăria colegilor. Explică 
ce ma te riale ați folosit și care sunt 

etapele de lucru.
Discută cu colegii despre cum 
teai simțit lucrând la acest 
proiect. Ce ți sa părut ușor și 
ce a fost difi cil? Ce ția plăcut 
cel mai mult?

Cum ai colaborat cu persoana 
din familie pentru realizarea 
jucăriei?

Copilăria bunicilor și a 
străbu nicilor tăi a fost 
diferită de cea pe care 
o trăiești  tu. Descoperă 
copilăria de ieri!

Reține!Reține!
Copilăria unei persoane poate fi 
influențată de timpul și spațiul 
istoric, dragostea oferită de fa -
milie, starea materială a fa mi liei, 
evenimentele impor tan te care
au loc în cadrul fa miliei și în so-
cietate.
În ziua de 20 noiembrie 1989, 
Organizația Națiunilor Unite a 
aprobat  Legea Internațională a 
Drepturilor Copilului.
Unele dintre cele mai impor tante 
drepturi ale copilului sunt:
►  dreptul de a-și cunoaște ambii

părinți și de a crește în tr-o 
familie;

►  dreptul de a i se respecta 
religia;

►  dreptul la un nume și o 
naționalitate;

►  dreptul de a învăța;
►  dreptul la joacă, odihnă, 

recre ere.

Unitatea 11
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Lucrăm împreună!
1.  Împărțițivă în echipe de câte patru membri. Folosiți in formațiile 

transmise de sursele istorice de mai sus și de alte surse găsite de 
voi pentru a realiza un poster cu una dintre temele: 

a. Măsurarea timpului în 
istorie;
b. Familii din trecut;

c. Sărbători de familie;
d. Copilăria de ieri.

Prezentați colegilor posterele pe care leați obținut.
2.  Urmăriți pe internet fi lmul Amintiri din copilărie realizat de 

regizoarea Elisabeta Bostan după cartea cu același nume scrisă 
de Ion Creangă. 

a.  Realizați în echipă axa timpului, pe care să reprezentați 
momentele principale ale fi lmului.

b.  Scrieți în caiet trei aspecte din fi lm legate de copilărie, care vau 
plăcut.

RecapitulareRecapitulare

 Secvență din fi lmul 
Aminti ri din copilărie

de Elisabeta Bostan

Amintește-ți ce ai învă-
țat în această unitate!

11 Pe aripile ti mpului. Cum putem cunoaște trecutul 

Apreciază activitatea ta de pe 
parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122.

15
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EvaluareEvaluare

1. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect:   

A. Axa timpului este:
a. o linie pe care sunt așezate numerele naturale;         
b.  o linie dreaptă care trece prin centrul unui corp;
c. o linie pe care sunt fixate evenimentele istorice.                

B. Spațiul istoric este redat prin:
a. unelte;
b. hărți istorice;
c. podoabe.

C. Arborele genealogic este:
a. un copac sădit de o familie întro primăvară;
b.  un desen care prezintă generațiile care alcătuiesc o familie;
c. arborele din care au mâncat Adam și Eva.

2. Scrie pe caiet câte trei exemple de:
a. izvoare istorice nescrise;
b. izvoare istorice scrise;
c. unități de măsurat timpul mai mari decât anul.

3. Citește textul și rezolvă cerințele de mai jos:
„Copiii mai mari sunt puși de părinți să facă și ei câte ceva. Era 
normal ca o fată de neguțători, chiar bogați, să colaboreze la toate 
activitățile gospodăriei la care participa și stăpâna, adică frământă 
pâinea, gătește, spală, toarce, țese, brodează cămăși sau punguțe 
de purtat la brâu. Băieții se fac și ei folositori. Începând prin a fi 
comisionari, ei capătă mai multă autoritate. Toate inițiativele casei, 
fie și cele pur personale (mutatul patului, dormitul pe terasă) sunt 
supuse autorității părintești. Alegerea unei meserii era hotărâtă 
de părinți. Contractele de ucenicie sunt încheiate de către tată și, 
desigur, tot el le hotărăște.”

 (Philippe Aries, Georges Duby, Istoria vieții private)
Transcrie din text:
a. trei cuvinte care redau surse istorice;
b. trei cuvinte care denumesc activități desfășurate de copii;
c. trei expresii care arată autoritatea părinților.

4.  Scrie un bilet către un prieten în care să îi descrii în trei enunțuri 
relațiile de familie prezentate în text.

5.  Redă pe axa timpului șase evenimente importante pentru fa  
milia ta.

Exemplu de rezolvare
1. Mărturiile trecutului sunt 
păstrate în:
  a. magazine;
  b. muzee;
  c. săli de concerte.
2. Scrie un enunț care descrie o 
relație de familie prezentată în 
text.

1. b 
2. Copiii erau învățați de 
părinți să muncească.

Foarte 
bine

1
2 3 răspunsuri corecte

3
a
b
c

3 cuvinte
3 cuvinte
3 expresii

4 Biletul respectă
toate cerințele

5 6 evenimente redate pe 
axă

Bine

1 
2 2 răspunsuri corecte

3
a
b
c

2 cuvinte
2 cuvinte
2 expresii

4
Biletul redă în 
2 enunțuri relațiile de 
familie

5 4 evenimente redate pe 
axă

Suficient

1 
2 1 răspuns corect

3
a
b
c

1 răspuns corect

4
Biletul redă 
într-un enunț relațiile 
familiale

5 2 evenimente redate pe 
axă

Unitatea 11
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Conținuturi:

► Comunitatea locală și națională: teritoriu, locuințe și viață coti diană, tradiții, sărbători, 
religie, monumente ale eroilor

► Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

22 Comunitatea locală și naționalăComunitatea locală și națională

▪  Ce evenimente
sărbătorești alături de 
vecinii tăi?

▪  Cum se simte familia ta în 
prezența lor?

▪  Cum ai organiza un festi-
val împreună cu prie tenii 
de pe strada ta?

▪  Discută cu colegii despre 
fotografi ile de mai jos.

▪  Ce nume crezi că poartă 
festivalul oglindit în ima-
gini? Motivează răspunsul.

▪  Cum crezi că au organizat 
oamenii din comunitate 
acest festival? 

▪  Cum crezi că a contri-
buit fi ecare membru al 
comunității la organizarea 
festivalului?

▪  Ce relații există între 
familia ta și familiile 
vecine?

▪  Ce activități realizezi 
împreună cu vecinii tăi?

▪  Explică de ce oamenii nu 
pot trăi izolați.

17
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Comunitatea locală și naționalăComunitatea locală și națională
Teritoriu, locuințe și viață coti diană

Citește și descoperă!
„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii 
mele, la casa părintească din Humulești (…) parcămi saltă și acum 
inima de bucurie! Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci și părinții, 
și frații, și surorile îmi erau sănătoși, și casa ne era îndestulată și 
copilele megieșilor erau dea pururea în petrecere cu noi (…) Șapoi 
Humuleștii, și pe vremea aceea, nu era numai un sat de oameni fără 
căpătâi, ci sat vechi răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului; 
cu gospodari tot unul și unul, cu fl ăcăi voinici și fete mândre, care 
știau a învârti hora, dar și suveica (…).”

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
1.  Care erau motivele de bucurie ale autorului?
2.  De ce vecinii erau importanți pentru el?
3.  Cum erau satul și oamenii din comunitatea sa?

Exersează!
1.  Numește trei obiceiuri specifi ce localității în care trăiești și spune 

cu ce ocazie se desfășoară acestea.
2.  Ține un jurnal timp de o lună. Consemnează toate evenimentele 

care au loc la școală și care crezi că merită să fi e amintite întro 
istorie a școlii din acest an. Compară informațiile tale cu cele ale 
colegilor. De ce lucrurile consemnate de voi sunt diferite? Cum 
ex plici acest lucru?

3.  Scrie o listă cu activități pe care le pot face împreună locuitorii 
unei comunități.

4.  Identifi că în ilustrațiile de mai jos instituțiile comunității locale 
și explică rolul fi ecăreia.

Comunitatea este familia 
mai mare alături de 
care trăiești . Descoperă 
caracteristi cile acesteia.

Reține!Reține!
Grupul de oameni cu interese, 
credințe sau norme de viață 
comune alcătuiesc comunitatea 
locală.
În localitățile mici casele sunt mai 
puține, iar oamenii se cu nosc 
foarte bine. În localitățile mari 
oamenii nu pot să-i cunoască pe 
toți locuitorii. 
Într-o comunitate, oamenii se 
organizează, astf el încât să se ajute 
între ei și fi ecare să contribuie la 
luarea deciziilor comune.

DicționarDicționar
coti dian: de fi ecare zi
megieș: vecin
răzășesc: care aparține 

răzeșilor, țărani liberi, 
posesori de pământ în 
Moldova

suveică: piesă de lemn la 
războiul de țesut


                           

Unitatea 22
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Descoperă!
1.  Ce îi unește pe locuitorii unei comunități?
2.  Ce legătură există între comunitate și teritoriul pe care aceasta 

sa dezvoltat?
3.  Ce îi unește pe locuitorii unei țări?
4.   Găsește trei argumente în favoarea ideii că locuitorii unei țări 

formează o comunitate.
5.   Observă imaginile de mai jos și precizează limitele geografice ale 

teritoriului pe care sa for mat națiunea română.

Exersează!
1.  Scrie în tabelul realizat pe caiet asemănările și deosebirile care 

pot să existe între o comunitate rurală (de la sate) și una urbană 
(de la oraș).

Asemănări Deosebiri

2.  Explică în 34 enunțuri ce legătură există între  istoria comunității 
locale și cea a comunității naționale.

3.  Citește drepturile omului și stabilește asemănări între acestea și 
drepturile copilului.

Reține!Reține!
Comunitățile locale de pe teritoriul 
țării noastre au multe elemente în 
comun, dar și trăsături specifice. 
Portul popular, arhitectura caselor, 
tradițiile și obiceiurile diferă de 
la o zonă geografică la alta. Viața 
membrilor comunităților din țara 
noastră se desfășoară, în mare 
parte, la fel. 
Comunitățile locale având aceeași 
limbă, obiceiuri sau interese comune 
se asociază populând un anumit 
teritoriu și alcătuiesc comunitatea 
națională.               

Convenția Europeană a stabilit 
drep turile omului:
►  Toate persoanele au dreptul la 

libertate.  
►  Nicio pedeapsă nu poate fi 

aplicată fără un temei legal. 
►  Toate persoanele au dreptul 

la respectarea vieții private și 

de familie, a domiciliului și a 
corespondenței lor. 

►  Fiecărei persoane îi este ga-
rantată libertatea de gândire, 
de conștiință și de religie. 

►  Fiecare are dreptul să spună 
și să scrie ceea ce gândește, 
să primească sau să transmită 

informații. Acest drept include 
libertatea presei. 

►  Fiecare se bucură de aceste 
drepturi indiferent de culoa rea 
pielii, sex, limbă, con vingeri 
po litice, religioase sau ori gine. 

(Texte adaptate din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului)

Informează-te de pe internet 
despre un festival. Scrie pe o 
hârtie A4 care este specificul 
său, cum își împart oamenii 

din comunitatea locală sau 
națională sarcinile și cum îl 
organizează. Folosește fotografii, 
filmări, înregistrări pentru a reda 

atmosfera festivalului. Prezintă 
fișa în fața colegilor.

Descoperă un festival
PortofoliuPortofoliu

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

2 Comunitatea locală și națională
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Tradiții, sărbători, religieTradiții, sărbători, religie
Citește și descoperă!
„Odinioară, ca și acum, fi ecare oraș își avea un ocrotitor, adică 
un sfânt, sub a cărui oblăduire (protecție) se punea. În vremuri 
străvechi, ocrotitoarea orașului București era Buna Vestire, 
înfățișată în vechile peceți ale Bucureștiului. Mai târziu, șia luat 
ca ocrotitori pe Sfi nții încoronați întocmai ca Apostolii, Marii 
Împărați Constantin și Elena. În cinstea lor a fost ridicată  biserica 
ce a devenit Mitropolia. În ziua de 21 mai, se făcea mare alai. În 
vremea în care alaiul mergea la Mitropolie, clopotele de la toate 
bisericile din București sunau a sărbătoare.”

                  (D. Caselli, Cum au fost Bucureștii odinioară)

Completează în caiet rubricile tabelului cu exemple din text.

Obiceiuri Sărbători Religie Surse istorice

1.  Ce se sărbătorește de Buna Vestire?
2.  Ce alte sărbători creștine mai cunoști?
3.  Ce tradiții și obiceiuri sunt legate de aceste sărbători?

Exersează!
1.  Descoperă meșteșugurile tradiționale românești în foto grafi ile de 

mai jos. Documenteazăte și strânge cât mai multe informații 
despre unul dintre aceste meșteșuguri. Prezintăle colegilor.

2.  Identifi că două obiceiuri și două tradiții care se păstrează în 
comunitatea în care trăiești. Prezintă colegilor un obicei cunoscut 
de tine. Explicăle care este evenimentul legat de acest obicei.

Reține!Reține!
Fiecare comunitate are tradițiile
și sărbătorile ei. Unele sunt strâns 
legate de sărbători religioase, 
altele de evenimente petrecute în 
familie: botez, nuntă, înmormântare, 
obiceiuri transmise din cele mai 
vechi ti mpuri.
Cele mai multe tradiții se leagă de 
Crăciun, Bobotează, Paște, dar și de 
muncile agricole sau evenimentele 
astrologice (anoti m puri, solsti țiu, 
echinocțiu).
Majoritatea românilor aparțin 
re li giei crești ne. 

Ortodoxă 86,5%
Romano-catolică 4,6%
Greco-catolică 0,9%
Reformată 3,2%
Alte religii 4,8%

Structura populației 
din România în funcție de

credințele religioase

Unitatea 22
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Ghid de învățare efi cientă – Diagrama VennGhid de învățare efi cientă – Diagrama Venn
Descoperă!
Diagrama Venn  te ajută să înțelegi mai ușor asemănările, diferențele 
și legăturile dintre idei, obiecte, evenimente sau teme studiate.

Cum procedezi?
►  Pentru a putea lucra după această metodă, trebuie să desenezi 

două cercuri care se suprapun parțial, ca în imaginea de mai jos.

►  În primul cerc notezi elementele caracteristice primului obiect, 
eveniment, concept. 

►  În al doilea cerc consemnezi elementele caracteristice celui deal 
doilea termen. 

►  În partea comună suprapusă a celor două cercuri notezi 
elementele comune celor doi termeni.

Exersează!
Realizează o diagramă Venn pe o foaie de hârtie A4, în care să 
compari comunitatea locală și comunitatea națională. Poți lucra 
singur sau în perechi. La fi nal, expuneți lucrările și comparațile.

Comunitatea 
locală

Comunitatea
națională

Oamenii nu-i 
cunosc pe 

toți membrii 
comunității.

Oamenii 
se cunosc
între ei.

Oamenii 
au 

interese 
comune.

Aplică!Aplică!
Alege două sărbători la care ai 
parti cipat  și compară-le, folosind 
diagrama Venn. 
Realizează diagrama pe o foaie 
de hârti e A4 pe care să o adaugi 
în portofoliul tău.

2 Comunitatea locală și națională
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Monumente ale eroilorMonumente ale eroilor
Citește și descoperă!
Crucea Eroilor Neamului a fost construită între anii 19261928, 
pentru a cinsti memoria eroilor ceferiști (lucrători la Căile Ferate 
Române) căzuți la datorie în Primul Război Mondial. Crucea a 
fost înălțată la inițiativa reginei Maria și a regelui Ferdinand I al 
României, cu scopul de a fi văzută de la o distanță cât mai mare.
Unele legende povestesc că acest monument sa realizat în urma 
unui vis pe care la avut regina Maria. Munții Bucegi reprezentați 
prin vârful Caraiman au fost stropiți cu sânge românesc în Primul 
Război Mondial. Inaugurarea și sfințirea monumentului au avut 
loc pe data de 14 septembrie 1928, de Ziua Înălțării Sfintei Cruci.             

1.  De ce se construiesc monumente închinate eroilor?
2.  Ce vis legat de construirea crucii crezi că a avut regina Maria?
3.  De ce sa ales vârful Caraiman pentru amplasarea monumentului?
4.  Ce alte monumente închinate eroilor cunoști?
5.  Când se sărbătorește Ziua Eroilor?
6.  De ce crezi că se sărbătorește în această zi?

Eroi ai comunității noastre - Investigație

  Monumentul Eroilor Cavaleriști 
din Pasul Oituz

 Mausoleul de la Mărășești

Realizează o investigație pentru 
a afla informații despre un erou 
care a trăit în comunitatea ta.
Scrie despre faptele lui de 
vitejie, pentru care și-a câștigat 
statutul de erou. Menționează în 
ce perioadă a trăit.

ProiectProiect

Urmărește etapele 
investigației notate mai jos:

1. Colectarea datelor

2. Organizarea datelor

3. Investigația

4. Concluzii parțiale

5. Concluzii finale

Află:
►  cine a avut inițiativa de a 

construi monumentul;
►  când a fost construit 

monumentul și cât a durat 
construi rea sa;

►  cine se ocupă în prezent de 
îngrijirea acestuia. 

Poți folosi texte, desene, 
fotografii vechi și noi, afișe, 
pliante.

Unitatea 22

 Crucea de pe Caraiman

Reține!Reține!
Monumentele închinate eroilor 
sunt surse istorice prețioase. 
Au fost construite pentru a 
cinsti memoria celor care s-au 
remarcat prin fapte deosebite 
de-a lungul istoriei.
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Comunități ale minorităților Comunități ale minorităților 
pe teritoriul de azi al Românieipe teritoriul de azi al României

Ai afl at noi cunoștințe despre comunitatea locală și națională. 
După cum știi, românii reprezintă populația majoritară în
România. Însă, alături de aceștia, au conviețuit din cele mai 
vechi timpuri și alte popoare, grupate în comunități etnice cu 
caracteristici specifi ce. Pentru a putea să le cunoști mai bine, în 
paginile care urmează vei studia aspectele importante ale vieții lor 
pe teritoriul patriei noastre.

Exersează!
Explică de ce copacul din imagine sugerează i deea de comunitate.

Există minorități care au fost mai 
numeroase în trecutul României, 
dar astăzi sau împuținat. 
Notați denumirea localităților din 
țară în care au fost comunități ale 
evreilor, așa cum sunt evidențiate 
în „Valea Comunităților”, din 
Ierusalim, din imaginea de mai 
jos.

Reține!Reține!
Minoritățile naționale sunt 
alcătuite din cetățeni diferiți prin 
origine, limbă, istorie și tradiții, 
dar egali în drepturi și îndatoriri 
cu cetățenii români majoritari. 

Exersează!

Descoperă!

2 Comunitatea locală și națională
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Citește și descoperă!
La începutul secolului al XVIlea exista câte o școală în aproape 
fi ecare sat săsesc, iar două secole mai târziu aceștia vor fi  primii 
din Europa care vor adopta învățământul primar obligatoriu. 
Sașii au oferit un model în ceea ce privește solidaritatea umană: 
așa numita „vecinătate”, o comunitate frățească formată din 
vecini care se ajutau reciproc la treburile gospodăriei sau la 
muncile câmpului și care, cu devotament, se susțineau „la bine 
și la greu”.

1.  Răspunde la următoarele întrebări: 
a. De ce consideri că sașii au pus accent pe educație? 
b. Ai putea să faci parte dintro „vecinătate”? Cum teai 
comporta cu vecinii tăi?

2.  Scrie două însușiri ale sașilor, așa cum reies din text.

Exersează!
Citește cu atenție următoarele proverbe și explicăle înțelesul:

► „Dumnezeu ne dă nuci, dar nu ni le sparge.” (proverb 
german)
► „Pasărea după pene, omul după prieteni se cunoaște.” 
(proverb maghiar)
► „Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune.”
(proverb turcesc)

Reține!Reține!
În zorii Evului Mediu, ungurii (maghiarii), 
popor de origine asiati că, au pătruns în 
interiorul arcului carpati c, regiune denumită 
Transilvania. Aici au intrat în contact direct 
cu românii. Între secolele XIII - XVI, regii 
maghiari au organizat teritoriul după 
propriile reguli. Astăzi, în România există 
o comunitate importantă de maghiari care 
trăiește în bună înțelegere cu românii.
Începând cu secolul al XII-lea, acești a au 
adus în Transilvania o populație de origine 
germană, denumită în izvoarele istorice 
„saxones” (sași). Foarte harnici și pricepuți, 
sașii au întemeiat aici un număr mare 
de așezări urbane: Sibiu, Brașov, Sebeș, 
Orăști e, Bistrița, Sighișoara, Mediaș și peste 
200 de cetăți țărănești  și biserici forti fi cate, 
care aduc astăzi presti giu României. 
Originari din India medievală, rromii s-au 
răspândit, pe parcursul mai multor secole, 
pretuti ndeni în lume, cu deosebire în 
Europa. Chiar dacă vorbesc sau nu limba 
rromani, ei se diferențiază nu prin grai, 
ci prin origine sau mod de viață. După 
ocupațiile pe care le aveau în trecut, au fost 
identi fi cate mai multe categorii de rromi: 
aurarii (adunau aurul din nisipul râurilor și 
îl prelucrau), ursarii (dresau urși și dădeau 
spectacole în sate, orașe, iarmaroace, 
târguri), argintarii (confecționau podoabe), 
căldărarii (făceau sau reparau căldări, ti găi, 
oale din tablă de aramă și din aluminiu).

 Dansatori maghiari. Ceardaș.  Parada costumelor populare 
săsești .

 Costume tradiționale ale 
rromilor.

Unitatea 22



25

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Citește și descoperă!
„Tatăl meu a fost comerciant, cu produse alimentare. Toți comercianții 
care erau în Piața Traian erau fi ecare de altă naționalitate. Majoritatea 
erau evrei, apoi tatăl meu era sârb, mai erau și vreo doi unguri, un german, 
dar înțelegerea între acești oameni era perfectă. Era o atmosferă de cinste 
și de respect.” (mărturie a lui Vladimir Nenadovici, www.memoria.ro)

► Cum poți descrie relațiile dintre negustorii care aparțineau unor 
minorități diferite?

Exersează!

Studiază structura populației din România anului 2011 și alcătuiește 
o clasifi care a primelor cinci minorități, în ordinea descrescătoare a 
numărului de locuitori.

Reține!Reține!
De origine slavă, grupuri de 
ucraineni s-au așezat din cele 
mai vechi ti mpuri în nordul 
Moldovei și în Maramureș, trăind 
alături de populația românească. 
Cele mai multe sate locuite astăzi 
de ucraineni sunt menționate 
în vechile documente încă din 
secolul al XIV-lea. Huțulii (grup 
etnic al ucrainenilor), oameni 
ai munților, au avut ca ocupații 
de bază creșterea vitelor și 
exploatarea lemnului.

Primii etnici turci de pe actualul 
teritoriu al României s-au așezat 
în Dobrogea, în secolul al XIII-lea, 
numindu-și prima așezare stabilă 
Babadag, care înseamnă „Tatăl 
munților”. Faptul că, în secolul 
al XVII-lea, mai toate satele, 
târgurile și orașele din Dobrogea 
aveau nume turcești , dovedește 
numărul mare al turcilor în 
această regiune. Sunt de religie 
musulmană, iar lăcașurile de cult 
sunt denumite geamii.

Lipovenii sunt de origine 
rusească și locuiesc în special în 
Delta Dunării. Sunt pescari foarte 
pricepuți.

►Datorită preocupării huțulilor pentru creșterea cailor, a rezultat o 
rasă de cai huțuli, rezistentă la condiții naturale vitrege, una dintre 
cele mai vechi rase de cai din lume.

►Insula Ada Kaleh (care în limba turcă înseamnă „Insula Fortăreață”) 
avea numai 1,7 km lungime și 500 de metri lățime, fiind populată 
în special de etnici turci. A fost scufundată pentru a se construi 
hidrocentrala de la Porțile de Fier, iar populația s-a împrăștiat peste 
tot. Unii dintre locuitori s-au stabilit la Istanbul, în Turcia, alții s-au 
dus la Constanța ori s-au așezat în București, în timp ce un număr 
destul de redus a preferat să rămână în apropierea insulei.

 Casă ucraineană la Muzeul 
Satului din Sighetu Marmației.

 Insula Ada Kaleh.  Costume tradiționale ale 
huțulilor.

2 Comunitatea locală și națională

maghiari/secui
rromi
ucraineni
germani (sași, șvabi)

turci
alții
români

6,50%

88,92%

0,27%
0,19%

0,15%
0,68%

3,29%
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Af laAf la��  mai mult! mai mult!

 Caută informații și imagini referitoare la tradițiile și sărbătorile uneia din comunitățile aparținând 
minorităților din România și realizează un portofoliu pe această temă. Acesta ar putea să includă: 
►portul popular;
►mâncarea tradițională;
►sărbătorile specifice;
►obiceiurile legate de Crăciun și de Paște;
►asemănările și deosebirile dintre tradițiile acestei comunități și cele ale românilor.

Joc de rol!Joc de rol!
Personalități ale minoritățilorPersonalități ale minorităților
Alege o personalitate din rândul unei minorități pe care ai vrea să o întâlnești  și adresează-i trei întrebări. 
Te poți referi, de exemplu, la realizările pe care aceasta le-a avut, la greutățile întâmpinate etc. Realizează 
acest dialog împreună cu un coleg.

Născut la Sibiu în anul 1894, Hermann Oberth a 
fost un inventator în domeniul ști inței rachetelor și 
astronauti cii. A construit primul model de rachetă 
la vârsta de 14 ani.

János Bolyai (1802-1860) a fost un matemati cian 
maghiar din Transilvania, care a scris lucrări în 
domeniul geometriei.

Numit Guvernator al Transilvaniei (1777-1787), Samuel von Brukenthal construiește la Sibiu, după 
modelul palatelor vieneze, un palat în incinta căruia se afl ă astăzi primul muzeu din România și din 
centrul Europei.

►Copiii sași care împlinesc 
vârsta de 13-14 ani participă 
la ziua „Confirmării”, care 
marchează desprinderea de 
copilărie și intrarea oficială în 
rândul comunității. 

►Încondeiatul ouălor de Paște, 
care le-a adus ucrainenilor o 
faimă internațională, se face 
după o tehnică specială în care 
inițial se foloseau coloranți 
naturali și ceară de albine.

PortofoliuPortofoliu

Unitatea 22

►Cel mai cunoscut dans 
popular maghiar se numește 
ceardaș.

►Cea mai cunoscută mâncare 
tradițională este gulaș (tocană 
cu carne și găluști)
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RecapitulareRecapitulare

1.  Copiază în caiet rebusul următor și completeazăl. Vei 
descoperi, pe verticala colorată cu verde, un cuvânt care 
înseamnă bunăvoință și înțelegere între oameni.

a.  Om de știință sas, inventator în domeniul rachetelor și 
astronauticii (Hermann).

b.  Meșteșug specifi c sărbătorii Paștelui la ucrainenii din România.
c.  Matematician român de origine maghiară (Janos)
d.  Dans popular tradițional maghiar.
e.  Limba vorbită de rromi.
f.   Insulă dispărută astăzi, locuită în trecut de etnici turci (Ada)
g.   Locuitori de origine rusă din Delta Dunării
h.  Ucrainenii din Maramureș și Bucovina.
i.  Comunitate frățească, bazată pe ajutor reciproc, întâlnită la 

etnicii sași.

Lucrăm împreună!
2.  Împărțițivă în echipe de câte patru membri. Identifi cați trei 

probleme cu care se confruntă comunitatea în care trăiți și 
propuneți soluții de rezolvare a acestora. Scrieți problemele 
și soluțiile pe o foaie de hârtie A4.

►  Fiecare grup își expune produsul ca întro galerie de artă. 
Ale geți un reprezentant al echipei care să fi e ghid și să stea 
lângă produsul realizat de grup.

►   Membrii grupurilor vizitează galeria, examinează fi ecare 
produs, adresează întrebări ghidului și pot face comentarii. 
Ei pot propune alte soluții pe care le consemnează în 
subsolul foii.

►  Fiecare grup își reexaminează propriile produse prin 
comparație cu celelalte. În același timp, le pot îmbunătăți, 
valorifi când comen tariile făcute de colegi.

3.  Împărțițivă în echipe de câte doi membri. Comparați două 
minorități naționale care locuiesc pe teritoriul României 
(la alegere). Completați împreună diagrama Venn, notând 
ase mănările în spațiul interior (suprapus), iar deosebirile în 
spațiile exterioare.

Amintește-ți ce ai învățat 
în această unitate!

a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
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Diagrama Venn

Rezolvare
Minoritățile alese: ucrainienii 
și lipovenii
Asemănare  origine slavă
Deosebiri – ucrainienii 
locuiesc în Maramureș și în 
nordul Moldovei, iar lipovenii 
în Delta Dunării

Exemplu de rezolvare:
i  VECINATATE

2 Comunitatea locală și națională
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1.  Rezolvă pe caiet următoarele cerințe:
a.  Scrie trei elemente comune oamenilor care trăiesc întro comunitate.
b.  Scrie trei obiceiuri care se păstrează în comunitatea în care trăiești.
c.  Scrie trei motive pentru care se construiesc monumente închinate 

eroilor.   

2. Precizează dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false:
a.  Sașii din Transilvania sunt de origine germană.
b.  Rasa de „cai huțuli” este originară din zona Dobrogei.
c.  János Bolyai a fost un matematician maghiar din Transilvania.
d.  Aurarii și ursarii sunt mesteșugari ucrainieni. 
e.  În Dobrogea există o comunitate musulmană.
f.  Sașii au construit cetăți și biserici fortifi cate.
g. Ucrainenii se găsesc în nordul Moldovei și în Maramureș.
h. Obiceiul „Confi rmării” marchează intrarea ofi cială în rândul 
comunității maghiare. (Fals; este un obicei al sașilor).
i. O geamie este o biserică musulmană.
j. Ocupația de bază a lipovenilor este pescuitul.

3.  Citește cu atenție noțiunile scrise în cele două coloane. Gru pează
le în perechi, realizând corespondența potrivită.

EvaluareEvaluare

Foarte 
bine

1
a
b
c 

3 elemente
3 obiceiuri
3 moti ve

2 9 răspunsuri 
corecte

3 6 răspunsuri 
corecte

Bine

1 
a
b
c 

2 elemente
2 obiceiuri
2 moti ve

2 6 răspunsuri 
corecte

3 4 răspunsuri 
corecte

Sufi cient

1 
a
b
c 

1 element
1 obicei
1 moti v

2 3 răspunsuri 
corecte

3 2 răspunsuri 
corecte

SibiuSibiuSibiu

Ada KalehAda KalehAda Kaleh

Oraș medievalOraș medievalOraș medieval
al sașiloral sașiloral sașilor

Palatul BrukenthalPalatul BrukenthalPalatul Brukenthal

Valea ComunităValea ComunităValea Comunitățțțilorilorilor

„Insula Fortărea„Insula Fortărea„Insula Fortăreațțță”ă”ă”

UcrainieniUcrainieniUcrainieni

Lipoveni Lipoveni Lipoveni 

BabadagBabadagBabadag

SighișoaraSighișoaraSighișoara

IerusalimIerusalimIerusalim

DobrogeaDobrogeaDobrogea

Delta DunăriiDelta DunăriiDelta Dunării

Sighetu MarmațieiSighetu MarmațieiSighetu Marmației
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Conținuturi:

► Popoare de ieri și de astăzi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, sărbători

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.2; 4.3

33 Popoare de ieri și de astăziPopoare de ieri și de astăzi

▪  Ce obiceiuri și tradiții  se 
respectă în comunitatea 
ta, de sărbători?

▪  Cum se îmbracă oamenii
de la țară în zi de 
sărbătoare?

▪  Ce dansuri populare sunt 
specifi ce zonei în care 
locuiești?

▪  Ce însușiri ale românilor 
sunt evidențiate în
imagini?

▪  Ce relații există între  
români și minoritățile 
naționale din  comuni-
tatea ta?

▪  Discută cu colegii despre 
fotografi ile de mai jos. 
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DaciiDacii

Citește și descoperă!
Geograful și istoricul grec Strabon spunea că „dacii, care au aceeași 
limbă cu geții”, iar istoricul grec Herodot afi rma că “geții sunt cei 
mai viteji și mai drepți dintre traci”.
1.  Din ce neam făceau parte dacii?
2.  Localizează pe hartă teritoriul Daciei. Ce popor locuiește astăzi 

pe teritoriul ei?

 Tracii 
sudici

G e t o - d a c i i

C e l t i b e r i i

C e l þ i i
( G a l i i )

G e r m a n i c i i
Etruscii

MAREA 

M e s o p o t a m i e n i i

F e n i c i e n i i

E v r e i i I M P E R I U L
P E R S A N

OCEANUL
ATL ANTIC

Latinii

M
AREA RO

ªIE

M
AREA CASPICÃ

G
r e c i i

Dunãrea                               I l i r i i

E U R O
P A

MAREA
NEAGRÃ

MEDITERANÃ

 Popoarele Europei anti ce

Exersează!
1.  De ce crezi că își construiau dacii cetățile în munți și pe vârfurile 

dealurilor?

2.  Observă obiectele descoperite de arheologi și precizează din ce 
materiale sunt confecționate și la ce foloseau acestea.

Istoria unui popor înce-
pe cu strămoșii din care 
acesta coboară.

Reține!Reține!
Geto-dacii erau un singur popor 
și aveau aceeași limbă.
Au trăit pe teritoriul situat între 
Carpați, Dunăre și Marea Neagră. 
 Țara lor se numea Dacia. În urma 
unor  războaie cu romanii, o mare 
parte a Daciei a fost cucerită de 
acești a.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Trăind într-un ținut bogat în 
re surse naturale, dacii se ocu pau 
cu agricultura, creșterea ani ma-
lelor, mineritul și mește șugurile.  
Scoteau fi er, din care făceau arme 
și unelte, argint și aur pen tru 
brățări, cercei și vase.
Erau constructori pricepuți, 
ridicând în munți și pe vârfurile 
dealurilor cetăți înconjurate de 
ziduri groase de piatră.

Unitatea 33
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3 Popoare de ieri și de astăzi

OrganizareOrganizare
Dacii erau organizați în ginți
și triburi.
Erau împărțiți în două clase: 
bogați (tarabostes) și oameni de 
rând (comati ).

Portul dacilorPortul dacilor
Femeile se îmbrăcau în fuste 
lungi și largi și că măși pe care 
erau cusute mo ti ve fl orale. Pur-
tau părul prins în coc și, uneori, 
marame.
Bărbații purtau cămăși lungi, 
pan taloni strânși pe picior și co-
  joace în anoti mpul rece. Cei să raci 
umblau cu capul des co perit, cei 
bogați își aco pereau capul cu 
căciuli. Atât femeile cât și bărbații 
purtau în picioare opinci.

ReligieReligie
Dacii credeau în mai mulți zei, 
cel mai important fi ind Zalmoxis. 
Dacii gândeau că, atunci când 
mureau, mergeau la Zalmoxis. În 
cinstea zei lor sacrifi cau animale, 
pentru a fi  feriți de dușmani și 
pentru rodnicia pământului.

   Sarmizegetusa Regia,  zona sacră

DicționarDicționar

gintă: formă de organizare 
socială a unui grup de oa-
meni care provin dintr-un 
strămoș co  mun

trib: grupare de mai multe 
ginți


                           

3.  Istoricul roman Diodorus din Sicilia ne spune că, după o vic torie, 
geții au pregă tit un ospăț pentru comandanții învinși, servin  
dule mâncarea în farfurii de aur, în timp ce ei mâncau din 
castroane de lemn. Ce însușiri ale dacilor reies din întâmplarea 
prezentată? 
Cum își în tâm pină românii oaspeții?

4.  Observă, în imaginea de mai jos, un zid dacic. Explică, întrun 
enunț, rolul zidurilor din jurul cetăților.

5. Identifi că, din imaginile de mai jos, cele două clase sociale 
prezentate la rubrica Reține!:

6. În România există o peșteră în care, conform legendei, ar fi  trăit 
Zalmoxis. Despre ce peșteră este vorba?



32

CulturaCultura
Dacii aveau cunoști nțe din mai
multe domenii: botanică, me di-
cină și astronomie. 

 Steagul dacilor

ConducătoriConducători
Burebista a unit în anul 82 î.Hr. 
toate triburile dacilor într-un  sin-
gur stat, numit Dacia. 
După moartea lui Burebista, re-
gatul dac s-a destrămat în state 
mai mici.
Decebal a preluat conducerea 
dacilor în anul 87 d.Hr. A trans-
for mat din nou regatul într-un
stat puternic și înfl oritor, chiar 
dacă era mai mic ca în tin dere 
decât cel din ti mpul lui Burebista.

Exersează!
1.  Răspunde la întrebări:
a.  Cum erau organizați dacii?
b. Ce reprezenta steagul dacilor?
c. De ce dacii erau considerați meșteșugari iscusiți?

2.  Aminteșteți formele de relief studiate la ora de geografi e. Cum 
au infl uențat acestea ocupațiile dacilor?

3.  Observă imaginile de la exercițiul 2, pagina 30. Grupează obiec
tele după denumirile ocupațiilor dacilor prezentate în tabel.

Agricultură Meșteșuguri Construcții Olărit Minerit

Capitala Daciei sa numit Sarmizegetusa, construită în Munții 
Orăștiei. Astăzi, ruinele acesteia se pot vizita.

 Decebal

 Sarmizegetusa
Lucrăm împreună!
Împărțiți în grupe de trei membri, scrieți calitățile celor doi regi daci, așa cum reies din scrierile
geografului și isto ricului grec Strabon: 

„ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista la înălțat atât 
de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât, în câțiva ani, a făurit un 
stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fi e temut 
și de romani.”  

și din cele ale  istoricului roman Dio Cassius: 
„[Decebal] era foarte priceput în ale războiului și iscusit la faptă, știind să aleagă prilejul pentru al 
ataca pe dușman și a se retrage la timp. Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, știind a se folosi 
cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintro înfrângere.”

Unitatea 33
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RomaniiRomanii

Descoperă!
1.  Privește harta de mai jos și localizează orașul Roma. Cum se 

numește fl u viul care străbate orașul?

Roma

Neapole Salerno

Palermo

Cagliari

M a r e a 
M e d i t e r a n ă

M a r e a 
T i r e n i a n ă

Tibru Marea Adriatică

Marea Ionică
Messina

Catania

Bari

Foggia

Pescara
Perugia

Ancona
Livorno

Florența

Genova Parma
Bologna

2.  Citește legenda despre Romulus și Remus legată de întemeierea 
orașului Roma. Răspunde la întrebări:

a. Cum au ajuns cei doi copii să fi e crescuți de lupoaică?
b. Care dintre ei a dat numele orașului?

    Statuia Lupoaicei 
(Lupa Capitolina)

3.  Explică înțelesul expresiei “Toate drumurile duc la Roma”.

„Despre Roma se spune 
că  zeii și oa menii au ales 
acele țărmuri pen  tru înte-
meierea ora șului, acele 
coline cu aer curat, cu un 
fl uviu atât de binefăcător pe care 
se aduc roadele țărilor vecine...”

(Titus Livius, 
De la întemeierea Romei)

Reține!Reține!
Romanii aveau o armată de temut. 
Cu ajutorul ei au cucerit multe teri-
torii formând Imperiul Roman, care 
avea capitala la Roma. Dornici de 
stăpânire, au purtat multe răz-
boaie și și-au în ti ns granițele țării 
pe trei con ti nente: Europa, Asia 
și Africa.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
OcupațiiOcupații

Romanii se ocupau cu agricul tura, 
creșterea animalelor, meș te-
șugurile și comerțul.
Au construit orașe, drumuri, 
poduri și băi publice.

Portul romanilorPortul romanilor
Bărbații purtau o manti e lungă 
și largă, numită togă. Pe sub 
togă purtau tunică (haină fără 
mâneci). Femeile purtau rochii 
lungi, strânse cu o centură. 
În picioare purtau sandale.

ReligieReligie
Romanii credeau în mai mulți zei 
la care se închinau în altare special 
construite în case, cel mai impor-
tant zeu fiind Jupiter, stăpânul 
fulgerelor. Marte era zeul războ-
iului, Ceres era zeița re coltelor, iar 
Neptun zeul mă rilor.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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Romanii vorbeau limba la tină. 
Iubeau sculptura, literatura, 
pictura și muzica. Îi preocupa 
cunoaș te rea viitorului, pe care 
îl ci teau în zbo rul pă sărilor și în 
măruntaiele ani malelor tăiate.

Primul rege roman a fost Ro-
mulus. Au urmat și alți con du-
cători: Cezar, Octavian Augus tus 
și Traian.

CulturaCultura

ConducătoriConducători

La început, romanii aveau lo cuințe 
alcătuite dintr-o cameră. Mai târziu 
au început să con struiască locuințe 
mai mari, numite vile.
Bărbatul era stăpânul casei,  
fe meia se îngrijea de gospodărie 
și de copii. Erau foarte pre ocu  pați 
de igiena corpului. În fiecare casă, 
în cinstea strămoșilor, ar dea un 
foc care nu se stingea niciodată. 
Organizau  ceremonii religioase 
și serbări în cinstea împăraților 
romani.

Viața de zi cu ziViața de zi cu zi

Exersează!
1.  Explică de ce primul împărat roman, Octavian Augustus, a spus: 

”Am găsit Roma clădită din cărămizi și am lăsato sculptată în 
marmură”.

2.  Numește zeii în care credeau romanii. Ce acțiuni ale romanilor 
dovedesc că aceștia erau religioși?

3.  Împăratul Traian a fost considerat cel mai bun dintre conducătorii 
Romei. Pornind de la fragmentul următor, precizează două 
motive care susțin această afirmație. 

„…era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea și bărbăția 
sa, precum și prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos 
și înfrunta toate greutățile cot la cot cu ceilalți; iar cu sufletul era 
la înălțime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, 
dar nici împiedicat de bătrânețe...” 

(Dio Cassius, Istoria romană – LXVIII).

În cinstea victoriilor obținute,   
împărații romani au construit 
numeroase mo numente și 
edificii. Astfel, la Roma și în multe 

alte orașe cucerite de romani, 
au apărut circuri, amfi teatre, 
băi publice etc. Colecționează 
imagini în care sunt redate 

aceste construcții im punătoare 
și precizează ce rol aveau în viața 
romanilor. 

   Traian (Marcus Ulpius Nerva Traianus),  
împărat roman între 98-117 d.Hr.

   Casă romană reconstituită.

PortofoliuPortofoliu
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Monumente și locuri istorice ale dacilor și Monumente și locuri istorice ale dacilor și 
romanilorromanilor
Privește și descoperă!

Reține!Reține!
În urma unor războaie împotriva 
cuceritorilor romani, desfășurate 
între anii 101-102 și 105-106 d. 
Hr., dacii s-au recunoscut învinși. 
Țara lor, Dacia, a devenit provincie 
romană. În cinstea împăratului 
Traian, capitala provinciei 
Dacia s-a numit Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa.
În cinstea victoriei sale asupra 
dacilor, împăratul Traian a organi-
zat la Roma serbări care au durat 
123 de zile. 

   În munții Orăști ei putem admira 
astăzi ruinele capitalei Daciei, 
Sarmizegetusa Regia.

   Astăzi se mai poate vedea 
piciorul podului de la Drobeta, 
construit de arhitectul Apolo-
dor din Damasc.

 La Roma se afl ă Columna lui 
Traian, monumentul pe care 
împăratul Traian l-a ridicat în 
cinstea victoriei asupra dacilor.

   Monumentul de la Adamclisi, 
din județul Constanța, construit 
din ordinul lui Traian.

Realizează un proiect în care să prezinți informații despre mo-
numentele construite de Traian, având ca reper cerințele de mai jos:
►  Explică de ce crezi că a construit împăratul Traian acest 

monument.
►  Colecționează imagini și infor mații despre scenele sculptate pe 

impresionantul monument.
►  Compară scenele surprinse pe columnă cu cele de pe 

monumentul de la Adamclisi (Tropaeum Traiani), din Dobrogea, 
construit tot din ordinul lui Traian.

►  Scrie asemănările și deosebirile d  două monumente.

ProiectProiect
Monumentele victoriei

  Monumentul de la Adamclisi
(detaliu)

  Columna lui Traian, Roma
(detaliu)

 Monumentul de la Adamclisi

Joc!Joc!
Tribunalul claseiTribunalul clasei

Împărțiți-vă în două echipe. Una 
din grupe va aduce argumente 
pro, iar cealaltă contra ideii: cu ce-
rirea romană consti tuie un factor 
de progres sau decădere a Daciei. 
Echipa care aduce mai multe argu-
mente câști gă.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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Descoperă!
1.   Localizează pe o hartă a Europei poziția geografi că a Greciei.
2.  Descrie îmbrăcămintea specifi că grecilor antici și costumul 

tradițional al grecilor de astăzi, având ca suport imaginile de mai 
jos.Reține!Reține!

Elada (Grecia anti că) era si tuată în 
sud-estul Europei. Elenii (grecii) au 
realizat prima mare civilizație din 
Europa. Au întemeiat cetăți, denu-
mite polisuri, cele mai importante 
fi ind Atena și Sparta. De asemenea, 
au construit orașe și în alte zone, 
cum ar fi : Histria, Callati s (Mangalia 
de azi), Tomis (Constanța de azi), pe 
țărmul Mării Negre.

Evenimentele men-
țio nate de istoria 
popoarelor care au trăit 
în vremuri străvechi au 
avut un rol important în 

dezvolta rea civilizațiilor prezente.

GreciiGrecii

  Atena, Zeus, Poseidon, Hefaistos

3.  Citește cartea Legendele Olimpului de Alexandru Mitru și selec
tează informații despre zeii și zeițele din imaginea de mai jos. 
Realizează o fi șă de portofoliu.

Grecii (elenii) se ocupau cu
agri  cultura, creșterea animalelor, 
meș     te șu  gu  rile, comerțul, pes cui tul 
și na vi gația. 
 Femeile se ocupau cu îngrijirea 
casei  și a copiilor, iar bărbații se 
implicau în conducerea cetății 
lor. În Atena, regulile erau făcute 
de popor, de aceea aici a apărut 
democrația.

 Costum anti c    Costum tradițional 
al grecilor de astăzi

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
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PortofoliuPortofoliu
Multe personalități ale Greciei au 
contribuit la progresul lumii prin 
acti vitatea lor culturală: Herodot, 
Pitagora, Hipocrate, Sofocle etc.

Realizează o fi șă de personaj cu o 
personalitate greacă, la alegere. 
Menționează do me niul în care 
s-a remarcat, con tri buțiile aduse 
la progresul artei și ști inței.

Exersează!
Răspunde la următoarele întrebări:
1.  Care erau ocupațiile de bază ale grecilor?

2.  Ce întrecere sportivă se organizează și astăzi cu participare 
internațională, din patru în patru ani?

3.  Care erau cele mai importante orașecetăți grecești?

  Herodot (485-425 
î.Hr.),   istoric grec.

Vas grecesc 



î.Hr.),   istoric grec.

Cultura
Grecii erau iubitori de frumos. Au 
confecționat vase pictate, au sculp-
tat statui deosebite și au construit 
monumente impunătoare. Tot ei au 
inventat teatrul. Din alfabetul grec 
a luat naștere mai târziu alfabetul 
lati n, pe care îl folosim și astăzi.

ReligiaReligia
Grecii credeau în mai mulți zei, zeul 
suprem fi ind Zeus. În cinstea zeilor 
au construit temple, altare și organi-
zau sărbători și întreceri sporti ve. Ei 
au fost inițiatorii jocurilor olimpice, 
întreceri sporti ve care se țineau din 
patru în patru ani, vara, în orașul 
Olympia. În ti mpul olimpiadelor 
grecii anti ci întrerupeau orice con-
fl icte militare și politi ce.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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GaliiGalii
Citește și descoperă!
 Galii erau un popor de războinici, atacând și jefuind chiar și Roma, 
cu patru secole înainte de Hristos. Unul dintre conducătorii gali 
cei mai cu noscuți a fost Vercingetorix, care ia rezistat cu eroism lui 
Cezar, după care a fost înfrânt. 
1.  Cum se numea cel mai cunoscut 
dintre conducătorii galilor? 
2.  Prin ce fapte de vitejie sa 
remarcat acesta? 

Reține!Reține!
Galii au trăit în vestul Europei, 
pe teritoriul Franței de astăzi. 
Neînțelegerile dintre triburi i-au 
împiedicat să se unească. Au fost 
cuceriți de către romanii conduși 
de Cezar, iar teritoriul lor s-a trans-
format în provincie romană.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
OcupațiiOcupații
Se ocupau cu agricultura, creș-
terea animalelor, olăritul, 
prelu crarea fi erului, comerțul.
Buni meșteșugari, galii au confec-
țio nat unelte, arme, podoabe, 
obiecte din sti clă colorată.
Preocupați de igiena corpului, galii 
au inventat săpunul.

Portul galilorPortul galilor
Bărbații gali se îmbrăcau cu 
pantaloni largi, prinși la mijloc 
cu centură și la glezne cu niște 
curele, iar femeile cu rochii lungi 
prinse la mijloc. Purtau manta 
lungă de lână peste tunică.

Obiceiurile galilorObiceiurile galilor
Galii erau recunoscuți pentru 
cu rajul și vitejia lor (uneori mer-
geau la luptă dezbrăcați până 
la brâu sau fără echipament de 
protecție). Până la înfrângerea 
primului dușman, tinerii gali 
purtau barbă și plete.
Obiceiurile galice se transmiteau 
prin viu grai, presupunându-se 
astf el că acești a nu ști au să scrie.

Exersează!
1.  Răspunde la următoarele întrebări:
a. Prin ce activități meșteșugărești sau remarcat galii?
b. Ce materiale erau folosite de gali la construcția locuințelor?

2.  Galii credeau că pământul, munții, apele, cerul sunt conduse de 
zei. Ce alte popoare credeau în mai mulți zei?

3.  Identifi că întrebuințarea obiectelor confecționate de gali, desco
perite de arheologi dea lungul timpului:

4.  Vizionează fi lmul Asterix și Obelix și notează pe axa timpului 
evenimentele care au condus la victoria galilor.

Așezarea inițială din care s-a dezvoltat Parisul, Lutetia, exis ta încă din secolul al III-lea î.Hr., pe o insulă de 
pe fluviul Sena. După numele tribului galic al „parisilor”, așezarea se va numi Paris începând cu se  colul al 
IV-lea d.Hr. A devenit capitala Franței în 987 d.Hr.

 Vercingetorix aruncându-și armele la 
picioarele lui Iulius Cezar - Lionel-Noël 

Royer 
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OcupațiiOcupații
Af laAf la��  mai mult! mai mult!

FranceziiFrancezii Reține!Reține!
Triburile francilor s-au așezat în zona 
Galiei și s-au amestecat cu localnicii. 
Astfel s-a format poporul francez de 
astăzi. În epoca medievală și în epoca 
modernă, Regatul Francez a evoluat, 
devenind un imperiu foarte puternic. 

Citește și descoperă!
    Carol cel Mare a pus bazele imperiului franc în secolul al VIIIlea 
d.Hr., iar Napoleon Bonaparte a creat primul Imperiu al france
zilor. 
►  Citește fragmentele de mai jos și găsește însușiri comune celor 

doi conducători.
„În timpul domniei sale, Carol șia consacrat mult timp studiului 
științelor și, îndeosebi, astronomiei. A încercat să învețe să scrie 
și obișnuia săși așeze tăblițe de scris sub pernă pentru a le folosi 
în clipele de răgaz.”

 (Eginhard, Vita Caroli Magni)
„...cu o inteligență excepțională, putere de muncă și organizare 
neîntrecută, intuiție rapidă, hotărâre flexibilă, caracter rece și 
am biție nemăsurată... Napoleon Bonaparte putea lucra 18 ore în 
șir la același lucru sau la lucruri deosebite fără să pară obosit...”

(Andrei Oțetea, Istoria contemporană)

  Palatul Versailles

  Carol cel Mare

 Arcul de Triumf, Paris

 Napoleon Bonaparte

 Franța este recunoscută pen tru 
monumentele și con struc țiile 
sale gran dioase. Printre acestea 
sunt Palatul Versailles și Arcul de 
Triumf.
Caută in for mații despre cele 
două con strucții și prezintă-le în 
fața colegilor.

Fii creativ!Fii creativ!
„Cocoșul galic” este un simbol 
al statului francez, reprezentând 
curajul, vitejia, norocul, credința. 
Care este simbolul românilor? 
De senează-l pe caiet.

PortofoliuPortofoliu

Francezii sunt recunoscuți ca mari 
produ cători de vinuri și brânze-
turi. Pe teritoriul Franței de astăzi 
se găsesc numeroase castele ce 
reprezintă un punct de atracție 
pentru turiști.

Crăciunul este o sărbătoare im por-
tantă pentru poporul fran cez. În 
trecut, în unele zone ale Franței, 
copiii împodobeau un miel cu pan-
glici colorate și colindau din casă în 
casă pentru a primi daruri și bani. 
Astăzi, copiii francezi își pregătesc 
în căl țămintea pentru a primi daruri 
de la Père Noël (Moș Crăciun).

ObiceiuriObiceiuri

3 Popoare de ieri și de astăzi
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Reține!Reține!
Slavii au trăit în centrul și estul 
Europei.  În vechime, au migrat 
spre răsărit, sud și apus. Au ajuns 
și pe teritoriul țării noastre. Aici 
au infl uențat modul de viață și 
de vorbire al locuitorilor daco-
romani, contribuind la formarea 
poporului român de astăzi. În 
epoca medievală, erau organizați 
în comunități conduse de un 
cneaz.  Din grupul slavilor s-au 
desprins mai multe popoare, cum 
ar fi : rușii, sârbii și bulgarii. Acești a 
folosesc alfabetul chirilic, inventat 
de slavi în secolul al IX-lea. 

SlaviiSlavii
Descoperă!
1. Localizează pe hartă Rusia, Serbia, Muntenegru, BosniaHerțe
govina și Bulgaria.

2.  Identifi că poziția geografi că a țărilor de mai sus față de Româ
nia.

3.  Precizează două popoare de origine slavă care sau așezat pe 
teritoriul României, formând comunități etnice.
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DicționarDicționar
cneaz: conducător politi c și 

militar din Evul Mediu
alfabet chirilic: scriere creată 

de doi frați, Chiril și 
Metodiu, răspândită în 
lumea slavă.
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Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Rușii
Locuiesc în partea de nord-est
a Europei. Sunt urmași ai 
slavilor de răsărit. Au trecut la 
creș ti   nism în ti mpul cneazului 
Vladimir (secolul al X-lea). Rusia 
a trecut printr-un proces intens 
de moderni zare în ti mpul țarilor 
(împăraților) Petru cel Mare și 
Ecaterina a II-a.
Rușii obișnuiau să se închine 
unor zeități feminine, numite 
„rusalce”.
Cu opt săptămâni înainte 
de Paște, rușii sărbătoresc 
Maslenița (Lăsa   tul Secului), 

pentru a-și lua ră mas bun de la 
iarnă. În ti mpul săp tămânii cât 
durează Maslenița mâncarea 
specifi că o consti tuie clăti tele.
Școala rusă de balet și operele 
unor scriitori ruși au devenit ce-
lebre în întreaga lume.
Sârbii
Situați în sudul Europei, sârbii
sunt predominanți în Serbia, Mun-
tenegru, Bosnia-Herțe go vina. 

Provin din slavii de sud.
Sunt de religie crești nă ortodoxă. 
Dansul popular specifi c este sârba. 
Un obicei respectat în familiile 
sârbești  îl reprezintă împărțirea de 
daruri de Sfântul Nicolae, acesta 
fi ind sfântul protector al sârbilor din 
România, care se găsesc îndeosebi 
în județele din sud-vestul României.
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  Costume populare bulgărești   Costume populare rusești  Sârbi în costume populare

  Biserica rusă din București.
Bulgarii
Bulgarii sunt stabiliți în sud-estul 
Europei. Poporul bulgar s-a for-
mat din slavii de sud. Religia 
majoritară este cea creș tină 
ortodoxă. 
La sfârșitul lunii februarie fac 

cu rățenie și o săr bătoresc pe 
Baba Marta, despre care spun 
că intră doar în casele curate. 
În prima duminică din luna iunie 
săr   bătoresc Festivalul Tran da fi-
ri lor, fiind recunoscuți pentru 

producerea parfumului de 
trandafiri.
Comunități de bulgari se întâl-
nesc și pe teritoriul țării noastre, 
în partea de sud, sud-vest și 
sud-est.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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1.  Care dintre sărbătorile popoarelor slave se regăsesc și în calen
darul poporului român?

2.  Precizează cel puțin o asemănare între popoarele rus, sârb și 
bulgar.

3.  Completează pe caiet un tabel asemănător cu cel de mai jos și 
enumeră elementele caracteristice celor trei popoare studiate.

Rușii Sârbii Bulgarii

4.  Adevărat sau fals?
►  Rușii se închinau unor zeități numite „rusalce”.
►  Toți sârbii sunt de religie creștină ortodoxă.
►  Cea mai cunoscută sărbătoare a rușilor este Maslenița.
►  În țara noastră nu se întâlnesc comunități de bulgari.
►  Festivalul Trandafi rilor se sărbătorește în fi ecare an în Bosnia.

5.  Iată literele alfabetului chirilic și corespondentele lor în limba 
română. Scrie un mesaj pentru colegul tău de bancă folosind 
alfabetul chirilic. Colegul trebuie săl descifreze.

6.  Căutați cuvinte moștenite din limba slavă.

  Alfabetul chirilic cu corespondentul lui lati n

►  Scrierea chirilică s-a folosit în 
Evul Mediu românesc pentru 
întocmirea de acte diplomati -
ce, manuscrise, cărți, inscripții, 
le gende, sigilii și diverse în-
semnări. Cel mai vechi docu-

ment păstrat în formă ori ginală 
și scris cu caractere chirilice 
datează din 1392.

►  Limba română a preluat multe 
cuvinte de la slavi în urma 
mi grației acestora pe terito-

riul țării noastre. De exemplu: 
ceas, cojoc, milă, plug, prieten, 
război, sabie, suliță, trup,  veac, 
ve selie etc. Aproximati v 10% 
din vocabularul limbii române 
moderne este de ori gine slavă.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Exersează!

 Piramida Eroilor Sârbi

Lucrăm împreună!
►   Împărțițivă în grupe de patru membri. Alegeți, pentru fi e

care grupă, câte un costum popular specifi c fi ecărui popor de 
origine slavă și descrieți elementele componente ale acestora.

Unitatea 33
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Reține!Reține!
Ungurii (maghiarii) sunt așezați în 
centrul Europei, în vechea Câmpie 
Panonică.
De origine asiatică, ei au sosit 
aici în secolul IX, sub conducerea 
lui Arpad. În anul 1000 au fost 
crești nați de către regele Ștefan. 
Regatul Maghiar  a cucerit Tran-
silvania, a devenit cunoscut sub 
conducerea unor regi puternici, 
unul dintre aceștia fiind Matei 
Corvin, fi ul lui Iancu de Hunedoara. 
Astăzi, capitala țării este Buda-
pesta, oraș modern, traversat de 
fl uviul Dunărea.

UnguriiUngurii

Descoperă!
1.  Răspunde la următoarele întrebări:
a. Ce poziție geografi că are Ungaria pe harta Europei?
b. Capitala Ungariei sa întemeiat prin unirea a două cetăți. 
Cum se numește capitala Ungariei?
c. Ce fl uviu străbate capitala?
2.  Privește cu atenție costumul popular unguresc și comparăl cu 

cel românesc. Scrie deosebirile dintre acestea.

Exersează!
1.  Caută informații despre mâncărurile tradiționale ungurești. 

Prezintă colegilor rețete tradiționale maghiare.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

ObiceiuriObiceiuri
Un obicei respectat de un guri
este Busójárás, care se prac ti că
în perioada carna valului cu ace lași 
nume. El are loc anual la Mohács, 
în Ungaria. Cu această ocazie, 
lo calnicii se deghizează punându-și 
măști  înfricoșătoare, după care se 
plimbă pe străzi, cu scopul de a 
alunga iarna.
De Paște, copiii au obiceiul să caute 
cuiburi cu ouă și daruri, apoi merg 
împreună cu familia la biserică.

OcupațiiOcupații
Ocupațiile tradiționale sunt agri-
cultura, meșteșugurile, creșterea 
animalelor și comerțul.

 În fața Bisericii romano- 
catolice Sfântul Mihail din Cluj 
Napoca se afl ă statuia regelui 
Ungariei Matei Corvin, fi u al 
voievodului Transilvaniei Iancu 
de Hunedoara.

 Coroana Sfântului Ștefan, 
cu care au fost încoronați cei 
mai mulți dintre conducătorii 
Regatului Maghiar.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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GermaniiGermanii
Citește și descoperă!
„Tezaurul de la Pietroasa” sau „Cloșca cu puii de aur”, cum a mai 
fost numit, a fost descoperit în martieaprilie 1837 de doi țărani, 
Ion Lemnaru și Stan Avram, pietrari de meserie. 
Aspectul pieselor și inscripția de pe colan (colier) sugerează că ar fi 
aparținut unui neam germanic.
Dea lungul timpului, tezaurul a fost supus la grele încercări: 
unele piese au fost distruse cu toporul, mai târziu a fost furat de 
la Muzeul de Antichități din București și apoi a trecut printrun 
incendiu. Din tezaurul inițial, despre care se crede că avea 22 de 
piese, sau putut recupera doar 12, în greutate totală de aproape 
19 kilograme.
În prezent, este expus la Muzeul Național de Istorie a României.

Răspunde la următoarele întrebări:
►  Ce origine se presupune că ar avea „Tezaurul de la Pietroasa”?
►  Ce dovezi susțin această afirmație?
►  Din ce cauză mai este expusă astăzi doar o parte a tezaurului?

   Fragment din Tezaurul  
de la Pietroasa

Exersează!
1.  Localizează pe hartă teritoriul Germaniei de astăzi.
2.  Ce tradiții și obiceiuri ale poporului german sau păstrat dea 

lungul timpului?
3.  Numește principalele orașe construite de germani în 

Transilvania.

Fii creativ!Fii creativ!
În poveștile germane existau personaje imaginare, piticii, care trăiau sub 
pământ și făceau arme și unelte. Citește povești scrise de Frații Grimm și 
vei afla mai multe despre aceste personaje. Realizează un desen în care să 
redai înfățișarea acestor personaje, așa cum au fost ele descrise de autori.

Reține!Reține!
Germanii locuiesc în centrul Eu ro-
pei, pe teritoriul dintre Rin și Elba. 
În trecut, neamuri germanice au 
atacat Imperiul Roman și au con-
tribuit la dispariția acestuia. Mai 
târziu, și-au format un stat care 
a devenit foarte puternic.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
OcupațiiOcupații
Ocupațiile tradiționale ale 
ger manilor erau agricultura, creș-
terea animalelor, mește șugu rile 
și vânătoarea.
Mai târziu au început să facă 
negoț și să construiască orașe. 
Sașii, germanii veniți în Transil-
vania, au ridicat aici orașe foarte 
prospere.

CulturaCultura
Au avut o contribuție impor-
tan tă la răspândirea culturii și 
învățământului, mai ales după ce  
Iohannes Gutenberg a inventat 
tiparul, în secolul al XV-lea.

ObiceiuriObiceiuri
De Paște, copiii fac cuiburi din 
trifoi sau iarbă și așteaptă ca 
Iepurașul să le umple cu ouă.
În cinstea Fecioarei Maria, se 
împletesc coronițe din spice și 
se duc la biserică.
Cu patru săptămâni înainte de 
Crăciun sărbătoresc Adventul.  
Confecționează coronițe de brad 
în care așază patru lumânări. 
Acestea sunt aprinse, pe rând, 
în cele patru duminici înainte de 
Nașterea Domnului.

Unitatea 33
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Turcii Turcii 
Exersează!
1. Localizează pe hartă teritoriul Turciei de astăzi.
2.  Descoperă elementele portului tradițional turcesc prezente în  

ima ginea de mai jos. La ce crezi că folosea turbanul?
3.  Ai afl at că o sărbătoare importantă a poporului turc este
    „Nevruz”.  Aceasta are loc în fi ecare an, pe data de 21 martie.
        a. Ce eveniment astrologic are loc pe data de 21 martie?
        b. Ce sărbători celebrate primăvara există în tradiția  
            românească?
4.  În ce regiune din România de astăzi locuiește o importantă 

minoritate turcă?
5.   Din ce era alcătuit steagul înalților demnitari otomani?

Lucrăm împreună!
Unii scriitori români, printre care Mihai Eminescu și George 
Coșbuc, au descris în operele lor literare curajul românilor și 
priceperea domnitorilor români în luptele cu Imperiul Otoman. 
Selectați fragmente din aceste opere literare și realizați  împreună 
descrieri ale domnitorilor români și ale conducătorilor turci pe 
baza informațiilor citite.

DicționarDicționar
pașalâc: provincie otomană 

con dusă de un pașă
religie musulmană: care se re-

feră la cultul lui 
      Mahomed, profetul lui Alah
moschee: lăcaș de rugăciune 

la musulmani


                           

  Turc bogat; turc sărac

Reține!Reține!
Turcii provin din Asia. La început 
au întemeiat Statul Otoman, 
denumit după numele primului 
conducător, Osman. În ti mp, au 
cucerit mai multe popoare din 
Europa, pe care le-au transformat 
în pașalâcuri. Imperiul Otoman 
rezultat astf el  a fost condus de sul-
tani (împărați). Cei mai importanți 
au fost: Baiazid Fulgerul (secolul al 
XIV-lea), Mehmed al II-lea Cuceri-
torul (secolul al XV-lea) și Soliman 
Magnifi cul (secolul al XVI-lea).

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
OcupațiiOcupații
Se ocupau cu creșterea anima-
lelor, vânătoarea, agricultura și 
meșteșugurile (prelucrau meta lele 
pentru a obține arme și bijuterii).

ObiceiuriObiceiuri
O sărbătoare importantă a turcilor 
este „Nevruz” („Zi Nouă”), prin 
care întâmpină sosirea primăverii. 
Băutura tradițională la marile 
sărbători este kumis (preparată 
din lapte de iapă fermentat).

PortulPortul
Portul lor era alcătuit din șalvari 
(pantaloni largi, colorați) și că mașă 
albă. Pe cap purtau turban (o 
bandă de stofă sau de mătase 
înfășurată de mai multe ori în 
jurul capului). Caftanul (haină 
lungă împodobită cu fi r de aur) 
era purtat doar de cei bogați. Se 
încălțau cu papuci din piele sau 
pânză colorată.

ReligieReligie
Turcii sunt de religie musulmană. 
Slujbele religioase se desfășoară 
în moschei.

   În trecut, simbolul puterii  
otomane era reprezentat de 
tui, alcătuit dintr-o lance cu o 
semilună în vârf, împodobită cu 
cozi de cal împleti te.

3 Popoare de ieri și de astăzi
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RomâniiRomânii

Care este poziția geografi că a României în spațiul european?

Citește și descoperă!
“Pământul, prin fi rea sa, este foarte bogat în aur, argint, vin, 
cereale, pășuni, vite, izvoare, râuri, pe scurt locuitorii au toate 
cele ce țin de folosul și de înlesnirea vieții.” (călător străin despre 
Transilvania)
“Țara (Moldova) este mănoasă și foarte frumoasă și bine așezată, 
plină de animale și de toate bucatele… Grânele se seamănă în 
aprilie și în mai, iar vinuri se obțin în august și septembrie. 
Pășunile sunt foarte bune.” (medic venețian despre Moldova)

1.  Ce asemănări ai putea găsi între cele două regiuni locuite de 
români?

2.  Ce ocupații ale dacilor sau păstrat dea lungul timpului?
3.  Care sunt asemănările dintre portul dacilor și costumul popular 

românesc?
4. Care sunt minoritățile naționale despre care ai învățat?
5. Citește cu atenție următoarele proverbe și explicăle înțelesul:
    “Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.”
    “Bunul gospodar își face vara sanie și iarna car.”

Amintește-ți ce ai învățat 
despre strămoșii 
popo rului nostru.

Reține!Reține!
Românii trăiesc în spațiul dintre 
Carpați, Dunăre și Marea Neagră, 
în sud-estul Europei.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Tradiții și obiceiuriTradiții și obiceiuri
Cele mai multe obiceiuri și tradiții 
se leagă de marile sărbători: 
Crăciun, Bobotează, Paște, dar 
și de evenimente petrecute în 
familie: nunta, botezul.

Modul de viațăModul de viață
La început, casele românilor 
erau construite din lemn și 
pământ. Mai târziu au început 
să fi e folosite pentru construcția 
locuințelor piatra, apoi cărămida.

CulturaCultura
Iubitori de frumos, românii și-au 
împodobit casele cu sculpturi, 
haine cu moti ve fl orale, scrierile 
cu desene frumoase și colorate. 
Primele școli au apărut pe lângă 
biserici și mănăsti ri.

ReligiaReligia
Majoritatea românilor sunt 
ortodocși. Alții sunt romano-
catolici, protestanți, greco-catolici 
etc. 

Amintește-ți ce ai învățat 
despre strămoșii 
popo rului nostru.

Unitatea 33
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Din manualul de istorie 
vei afl a aspecte intere-
sante despre modul în 
care poporul român 
a evoluat de-a lungul 
ti mpului.

► În epoca medievală, s-au format 
primele state: Țara Românească, 
Moldova, Transilvania, Dobro-
gea. Apoi și-au apărat teritoriul 
împotriva otomanilor și a altor 
dușmani. Vei afl a care au fost cele 
mai importante fi guri legendare 
ale acestei perioade.
►În epoca modernă, românii 
s-au unit și și-au format un stat 
puternic, care a fost condus de 
personalități istorice deosebite, 
așa cum au fost Alexandru Ioan 
Cuza și Carol I. Mai târziu, acest 
stat, care și-a câști gat libertatea, 
a devenit România Mare, sub con-
ducerea regelui Ferdinand. 

►La cumpăna dintre milenii, 
România conti nuă să fi e o țară 
respectată în lume, ai cărei locui-
tori contribuie la dezvoltarea 
culturii europene și mondiale.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Citește și descoperă!

“Muntenii și moldovenii sunt bine legați, chipeși, buni ostași. 
Nu sunt lipsiți de agerime, de care dau dovadă când sunt afară 
din țara lor. Atunci reușesc foarte bine în toate ramurile științei.” 
(inginer militar francez despre românii din secolul al XVIIlea)

“În Țara Românească, dacă ajunge un drumeț, este bine primit 
de stăpânul casei. El îi dă cu dragă inimă străinului patul său, 
îi servește ceva de mâncare, se îngrijește de cai și la sfârșit se 
mulțumește cu o plată modestă.” (mărturie a unui italian din 
secolul al XVIIIlea.)

Enumeră cinci însușiri ale românilor, care reies din descrierea 
făcută de cei doi călători străini.

3 Popoare de ieri și de astăzi

Ghid de învățare efi cientă – Turul galerieiGhid de învățare efi cientă – Turul galeriei
Împărțițivă în grupe de câte patru elevi și realizați un poster. 
Alegeți una dintre temele:

♦  Folosiți fotografii, desene, versuri, proverbe pentru a reda spe
ci fi cul românesc și pentru a fi  originali. 

♦  Fiecare grup își afi șează produsul, ca întro galerie de artă. 
♦  Alegeți un reprezentant al echipei care să fi e ghid și să stea 

lângă produsul realizat. 
♦  Membrii grupurilor vizitează galeria și adresează întrebări 

ghidului. 
♦  Ei pot propune alte informații pe care le con sem nează în sub

solul posterului. 
♦  Fiecare grup își reexaminează pro dusele și le îmbunătățesc, 

ținând seama de comentariile făcute de colegi.

►  Portul românilor;
►  Meșteșuguri tradiționale;
► Mâncăruri tradiționale;

► Tradiții și obiceiuri;
► Români cu care ne mândrim;
►  Monumente istorice.
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Ghid de învățare efi cientă – Jurnalul dubluGhid de învățare efi cientă – Jurnalul dublu

Descoperă!
Ai învățat în orele anterioare despre istoria unor popoare de la 
origini și până în prezent. Ai afl at despre îndeletnicirile tradiționale 
ale acestora, obiceiurile și tradițiile, religia, importanța lor în 
cultura altor popoare.
Jurnalul dublu îți permite să îți completezi sfera cunoașterii și să 
îți exprimi păreri personale cu privire la evenimentele istorice pe
trecute.

Cum procedezi?
►  Citești  cu atenție textul;
►  Alegi din text un pasaj care tea impresionat în mod deosebit;
►  Împarți pagina din caiet în două: în partea stângă vei scrie 

pasajul ales, iar în partea dreaptă notezi comentariile personale 
referitoare la pasajul ales.

Structura Jurnalului dublu este prezentată mai jos:
Fragment Opinii personale

Pentru a completa rubrica „Opinii personale”, te poți ajuta de ur
mătoarele întrebări:
►  De ce ai ales acest pasaj? 
►  De ce ai considerat că este mai important decât restul textului?
►  La ce teai gândit când lai ales? 
►  Ce sentimente teau cuprins când lai citit? 
►  Ce neclarități ai în legătură cu acel text?
►  După completarea opiniilor, discută cu colegii și împăr tă și țivă 

ideile.

Iată o altă modalitate 
prin care poți reține mai 
ușor evenimente istorice 
sau momente ale unui 
eveniment!

Aplică!Aplică!
“Într-o vreme ar fi  fost, în Olimp, 
o ceartă-ntre toți zeii. Iar zeii se 
sfădeau, care din ei anume va fi  
ocroti torul unui nou oraș. S-au 
certat multă vreme, dar, până la 
sfârșit, a rămas să se aleagă între 
zeul Poseidon și zeița Atena. 
Atunci, zeul Poseidon a ridicat tri-
dentul, furca sa cu trei dinți, și-a 
lovit într-o piatră. În locul unde 
zeul mărilor și-al furtunii înfi psese 
tridentul, stânca s-a despicat și 
s-a ivit un cal cu coamă lungă și 
albă cum e valul. Calul era încă 
sălbati c, bun doar să ducă-n lupte 
războinicii, pe șale. A mai lovit o 
dată Poseidon cu tridentul, și-a 
țâșnit un izvor cu undele sărate, 
învolburate-n spume, la fel cu apa 
mării. Poseidon a privit mândru 
în jurul său și a grăit astf el: 
— Dăruiesc două lucruri de 
mare însemnătate: calul, pentru 
războaie și apa, s-o colinde... Eu 
le urez, adică, să fi e luptători, dar 
și navigatori, celor ce vor străbate 
marea. Vor debarca pe țărmuri 

Unitatea 33

și le vor stăpâni, înfrângând alte 
neamuri... sporindu-și bogăția...
Atena a-nti ns mâna, fără nici un 
cuvânt, spre calul cel sălbati c și l-a 
îmblânzit. Puteau să-l folosească 
oamenii și la muncă, nu numai 
la războaie. Apoi și-a-ndreptat 
lancea cu vârful spre pământ. 
Acolo unde boldul cel ascuțit al 
lancei doar a ati ns pământul, a 
ieșit un vlăstar, care a crescut 
iute. Copacul plin de fructe verzui, 

rotunde, aromate, a fost numit 
măslin. 
— Acesta-mi este darul! Pop-
orul să aleagă pe cine prețuiește 
mai mult!... a zis Atena. Unu-i dă 
bogăția, prin aventuri pe mare, 
prin lupte și măceluri, iar altul v-o 
aduce prin roade dobândite din 
muncă-n ti mp de pace.” (Legenda 
întemeierii Atenei, text adaptat 
după Alexandru Mitru, “Legendele 
Olimpului”)
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Amintește-ți despre 
ce ai învă țat în această 
unitate!

RecapitulareRecapitulare
1. Completează pe caiet un tabel asemănător cu cel de mai jos. 
Recunoaște sărbătoarea și scrie la ce popor o regăsești.

Descrierea sărbătorii Denumirea 
sărbătorii Numele poporului

Fetele oferă băieților un 
șnur în două culori ce va 
fi  purtat de acești a toată 
luna marti e.

La sărbătorile de iarnă 
copiii împodobesc un 
miel cu panglici colorate 
și colindă din casă în casă 
pentru a primi daruri și 
bani.

La sfârșitul lunii februarie 
fac curățenie în case.

Durează o săptămână și 
este o sărbătoare de rămas 
bun de la iarnă.

2.  Notează, pe caiet, pentru fi ecare popor, câte o informație care 
tea impresionat, legată de tradițiile și obiceiurile acestuia.

Greci Români Francezi Ruși Sârbi Bulgari Unguri Turci Germani 

Exemplu de rezolvare: Turci - Sărbătoresc venirea primăverii prin Nevruz

3.  Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Ce ocupații de bază ai regăsit la popoarele studiate în această 

unitate?
b.  Ce colonii grecești au fost înfi ințate pe litoralul vestic al Mării 

Negre?
c.  Cum se numește monumentul care înfățișează scene din timpul 

războaielor dacoromane? 
d.  Care sunt popoarele care șiau adus contribuția la formarea 

limbii române?

4.  Urmărește pe internet fi lmul Dacii în regia lui Sergiu Nicolaescu. 
a.  Prezintă, întrun scurt text, armele folosite în luptă de daci și de 

romani.
b.  Descrie Cetatea Sarmizegetusa și precizează rolul acesteia în 

apărarea dacilor de atacurile romane.   Forul roman, Roma

  Cetatea Histria

  Monumentul de la Adamclisi
(detaliu)
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1. Istoricul grec Herodot, considerat și „părintele istoriei”, a scris 
în lucrarea Istorii că „geții [...] sunt cei mai viteji și mai drepți 
dintre traci”. Scrie trei argumente care susțin această afi rmație.
Exemplu: După victorii, geții își tratau dușmanii cu respect.

2. Încercuiește varianta corectă.
a. Românii, grecii și bulgarii trăiesc în sudestul Europei.
b. Ungurii sunt situați în centrul continentului Europa.
c. Rușii locuiesc în partea de nordest a Europei.
d. Turcii sunt așezați la granița dintre două continente.
    Exemplu: Galii au locuit pe teritoriul de astăzi al Franței.

3.  Recunoaște poporul care are în portul tradițional următoarele
obiecte de vestimentație și scrie numele acestuia pe caiet, întrun 
tabel ase mănător:

Obiecte de vesti mentație Denumirea poporului

cămașă brodată cu motive populare 
(ie)

mantie lungă și largă (togă)

pantaloni largi, colorați (șalvari) 

   Exemplu: Turban - turci

4.  Sărbătoarea Crăciunului este întâmpinată de multe popoare cu 
obiceiuri și tradiții moștenite de la strămoși. Precizează câte un 
obicei de Crăciun respectat de popoarele enumerate mai jos.

Români Germani Francezi

Exemplu: Germani - Adventul

5.  Recunoaște construcțiile de mai jos. Scrie denumirile lor în caiet.

EvaluareEvaluare

Foarte 
bine

1 3 motive

2 3 variante

3 3 denumiri

4 3 exemple

5 3 denumiri

Bine

1 2 motive

2 2 variante

3 2 denumiri

4 2 exemple

5 2 denumiri

Suficient

1 1 motiv

2 1 variantă

3 1 denumire

4 1 exemplu

5 1 denumire

Unitatea 33
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Apreciază activitatea ta de pe 
parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122. 
Verifi că împreună cu profesorul 
dacă teai autoevaluat corect.



Conținuturi:

► Cunoașterea lumii prin călători

Competențe vizate:  1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1.; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

44 Călători prin lumeCălători prin lume

▪  Ce urmăreau primii ex-
ploratori ai lumii?

▪  Cum au schimbat aceste 
călătorii viziunea despre 
lume?

▪  Cum au evoluat de-a lun-
gul timpului mijloacele de 
transport?

▪  Enumeră posibile 
difi cultăți întâmpinate 
pe parcursul expedițiilor 
organizate de-a lungul 
timpului.

▪  Discută cu colegii despre 
fotografi ile de mai jos. 

▪  Care este utilitatea 
instrumentelor de 
navigație? 

▪  Consideri că expedițiile 
de explorare a lumii ar fi  
fost posibile fără aceste 
instrumente?

51
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Marco PoloMarco Polo
Citește și descoperă!
„Cartea lui Marco Polo nu este, ca altele, un simplu manual de 
comerț, ci mult mai mult. Ea evocă locuri, obiceiuri, practici re
li  gioase, fapte etnografi ce, ciudățenii, întrun mod cuceritor și 
fermecător în același timp. O capodoperă care a dezvăluit euro
penilor o lume necunoscută, exotică, cu bizareriile și minunile ei, 
cea a vechiului și misteriosului spațiu asiatic, întro vreme când 
puțini călători reușiseră săi depășească granițele.” 

(despre Cartea minunilor)

1.  De ce crezi că opera lui Marco Polo a primit titlul Cartea mi-
nunilor?

2.  Relatările sale au reprezentat, pentru europeni, primele infor
mații despre oameni și fapte din afara Europei. Ce rol au avut 
mărturiile lui pentru europenii din acea vreme, dar și pentru 
generațiile viitoare? Notează răspunsurile pe caiet, întrun tabel 
asemănător celui de mai jos:

Reține!Reține!

Exersează!
În călătoria sa spre China, Marco Polo a trecut prin Bagdad, Golful 
Persic, Strâmtoarea Ormuz, Pamir. Sa întors în Veneția prin Persia 
și Constantinopol.
1.  Identifi că pe harta lumii zonele pe care lea străbătut.
2.  Caută din diverse surse informații despre „Drumul Mătăsii” 

(rută comercială care lega Europa cu estul Asiei, denumirea 
folosită din cele mai vechi timpuri).

3.  Cunoscând anul înapoierii în Italia și numărul anilor petrecuți 
în Asia, calculează anul plecării lui Marco Polo în călătorie.

Prin călătoria pe care a 
făcut-o în Asia, negus-
torul venețian Marco 
Polo (1254-1324) a 
contribuit la o mai bună 

cunoaștere a lumii; și aceasta 
s-a întâmplat foarte devreme, 
în secolul al XIII-lea.

DicționarDicționar
han: conducător al mongo-

li lor, populație din Asia 
Cen trală


                           

Pentru europenii din acea vreme Pentru generațiile viitoare

►  Sunt foarte mulți cercetători 
care susțin că Marco Polo 
nu ar fi  călătorit în China și 
că mărturiile lui reprezintă o 
fabulație. Această teorie se ba-
zează pe faptul că explorato rul 

nu a scris despre Marele Zid 
Chinezesc sau despre existența 
ti parului, răspândit atunci în 
China; de asemenea, în carte 
nu apar denumiri chineze sau 
mongole.

Fascinat de mi -
rajul po ves ti rilor 
de spre Orientul 
Îndepărtat, a ple -
cat, la numai 15 
ani, alături de 
tatăl său (Niccolo) și de un  chiul 
său (Ma� eo), într-o ex pediție 
care avea să îl poarte până în 
îndepărtata Chină. A stat la 
curtea lui Kubilai, hanul mongol 
care conducea în acea vreme 
China. 
A fost omul de încredere al 
aces tuia, îndeplinind funcția de 
am basador. A revenit în Europa 
în 1295, după 24 de ani de 
ședere în Asia. Întors în Italia, 
a parti cipat la un război între 
Genova și Ve ne ția. Fiind luat 
prizonier de că tre genovezi, a 
stat închis trei ani. În acest ti mp, 
și-a rememorat întâmplările 
prin care a trecut în China, dic-
tându-i-le unui scriitor care i-a 
fost coleg de celulă. Așa a apărut 
Cartea minunilor, tradusă apoi în 
mai multe limbi. După ce a fost 
eliberat, a revenit în Veneția și a 
îndeplinit funcții politi ce.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Unitatea 44
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DicționarDicționar
escadră: grup de corăbii
amiral: cel mai înalt grad mili-

tar din marină
caravelă: corabie cu pânze, 

rapidă, folosită în trecut 
pentru călătorii lungi


                           

Cristofor ColumbCristofor Columb
Citește și descoperă!
„Și astfel, Altețele Voastre îmi porunciră să pornesc cu o escadră
sufi cientă către numitele tărâmuri ale Indiei și îmi acordară multe 
favoruri, adică titlul de noblețe și ca de atunci încolo să mă numesc 
Don, să fi u mare amiral al Mării Oceanice și vicerege și guverna 
 tor al tuturor insulelor și pământului pe care laș fi  descoperit.”

(Jurnalul de bord al lui Cristofor Columb)

1.  Unde dorea Columb să călătorească?

2.  De ce i sau acordat „favorurile” menționate în text? 

Reține!Reține!

►  Înainte de a pleca în călătoria 
în urma căreia va descoperi 
America, Cristofor Columb a 
citi t relatările lui Marco Polo.

►  Istoricii afi rmă că meritul de 
a fi  descoperit Lumea Nouă 

nu îi aparține în realitate lui 
Columb, existând indicii că în
această zonă ar fi  ajuns cu 
aproape cinci secole înainte 
vikingii conduși de Leif Erikson.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Cristofor Columb (1451-1506) și-a
pro pus să găsească un drum nou 
către India, dar navigând spre vest. 
În acest scop, în 1492, sub pro-
tecția regilor Spaniei, Ferdinand 
și Isa bela, a pornit la drum cu trei 
caravele („Santa Maria”, „Niña” și 
„Pinta”). După 70 de zile, a ajuns 
în Anti le, insule din apro pierea 
Americi i.
Nu a realizat niciodată că desco-
perise un continent nou, deși, 
în cele patru călătorii făcute, a 
explorat o mare parte a Americii 
Centrale. Numele de „America” 
a fost dat în cinstea lui Amerigo 
Vespucci, care a demonstrat ade-
văratul merit al lui Columb.

Unul dintre cei mai mari 
exploratori ai tuturor 
timpurilor este italianul 
Cristofor Columb.

Unul dintre cei mai mari 

 Caravelele „Pinta”, „Santa Maria” și „Niña”

Exersează!

1.   Citește informațiile de la rubrica Reține! și numeștei pe cei doi 
regi ai Spaniei care au aprobat călătoria lui Columb.

2.  Numește cele trei corăbii cu care Columb a plecat la drum. 

3.   Enumeră două avantaje dobândite de Columb în urma călăto
riei.

4 Călători prin lume
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Citește și descoperă!
Ieșind din strâmtoare, cele trei corăbii rămase, care formau acum 
întreaga fl otilă a lui Magellan, pătrund în „Marea de Sud”. Tra
versarea marelui ocean a pus la grea încercare curajul și rezistența 
echipajelor. „Timp de trei luni și douăzeci de zile am mers fără 
pic de hrană proaspătă. Beam o apă gălbuie, stătută. [...] Am mers 
aproape patru mii de leghe fără oprire prin această Mare Pacifi că 
fără a vedea niciun pământ.” Aproape tot echipajul era bolnav de 
scorbut, iar mulți oameni muriseră. Din fericire, vremea a fost 
bună tot timpul, de aceea Magellan a denumit întinderea imensă 
de apă străbătută Oceanul Pacifi c (Oceanul „Liniștit”). Acest nume 
avea să devină o denumire ciudată pentru oceanul cel mai bântuit 
de furtuni, dintre toate oceanele de pe Pământ.
► Notează un motiv pentru care Magellan a denumit „Marea de 

Sud” Oceanul „Pacifi c”.
► Precizează care au fost greutățile întâmpinate de echipaj.

Exersează!
1. Scrie în două enunțuri importanța expediției lui Magellan.
2.  Studiază harta de mai jos și reconstituie drumul parcurs de cei 

doi na vi ga tori.

OCEANUL
ATL ANTIC

OCEANUL
PACIFIC

OCEANUL
PACIFIC

OCEANUL
INDIAN

IMPERIUL

INDIAOTOMAN

PORTUGALIA
SPANIA

4

Magel lan
(1519–1521)

Magel lan

CHINA

Columb(1492)

AMERIC A
DE
NORD

AMERIC A
DE
SUD

AFRIC A

ASIA

EUROPA

AUSTR ALIA

4

Fernando MagellanFernando Magellan

Fernando Magellan (1489-1521) 
a fost un explorator portughez, 
fi ind primul om care a condus o 
expediție în jurul Pământului.
A descoperit drumul prin vest 
către Indii, prin strâmtoarea din 
sudul Americii de Sud, care as tăzi 
îi poartă numele. Expediția sa a
demonstrat că Pământul este 
rotund. Cel care a reușit să facă 
înconjurul lumii în fruntea celor 38 
de marinari care au supraviețuit 
călătoriei a fost secundul lui 
Magellan, Juan de Elcano. 

Fii creativ!Fii creativ!
Imaginează-ți că pleci într-o călă -
torie, pe uscat sau pe mare, și re-
dactează un jurnal de că lă torie. 
Notează-ți date referi toare la 
ti mp și spațiu, precum și impresii 
legate de întâmplări, oameni în-
tâlniți etc. 

DicționarDicționar
fl oti lă: grup de nave
leghe: unitate de măsură a 

distanțelor, echivalentă cu 
aproximati v patru kilometri

scorbut: boală datorată lip sei  
de hrană proaspătă în ali-
men tație


                           

►  Din cei 270 de oameni care îl 
urmaseră pe Magellan în te-
merara sa încercare, doar 38
dintre ei s-au mai întors. Ma-
gellan însuși a pierit în Filipine. 

►  Cel de-al doilea om care a rea-
lizat înconjurul lumii pe mare a 
fost Sir Francis Drake, cavaler
al reginei Elisabeta I a Angliei.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

Unitatea 44
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Nicolae Milescu SpătarulNicolae Milescu Spătarul

Alexander Csoma de Kőrös, Alexander Csoma de Kőrös, 
„sfântul” din Tibet„sfântul” din Tibet

Descoperă!
„Era un boier, anume Neculai Milescul Spăta riul, 
de la Vaslui de moșia lui, prea învățat și cărturar, 
și știa multe limbi: elinește, slavonește, grecește și 
turcește. Și era mândru și bogat.” 

(Ion Neculce, O samă de cuvinte)

► Țarul Rusiei ia oferit lui Nicolae Milescu un loc în „Depar ta  men
tul soliilor”, numindul „șef al tălmacilor”. Care crezi că erau 
atribuțiile lui? Ce calități avea pentru a exercita această funcție?

Reține!Reține!
Nicolae Milescu a făcut studii la 
Iași și la Constanti nopol. A ocu-
pat funcții importante la curtea 
domnitorilor Moldovei: gră mă ti c
și spătar. A călătorit în Eu ropa, 
ajungând până în Rusia. A fost 
numit de către țarul Rusiei în 
fruntea unei solii care a des-
fășurat, între anii 1675-1678, o 
misiune în China.
În urma explorării ținuturilor 
Chinei, Nicolae Milescu a scris 
lucrarea Descrierea călătoriei 
în China, din care aflăm date 
geografi ce și politi ce prețioase 
despre această țară.
Acum aproape 200 de ani, un 
secui din Transilvania, născut 
în Chiuruș, județul Covasna,  
Alexander Csoma de K őrös, 
a ajuns în îndepărtatul Tibet, 
călătorind pe jos, cu vaporul 
sau cu caravana. Avea 35 de 
ani și cunoștea 14 limbi străine. 
A folosit numele Skander Beg. 
Se spune că a fost primul euro-
pean care a ajuns în acele locuri.
A trăit șapte ani în mănăsti ri, 
du când o viață de ascet și stu-
diind limba și religia ti betanilor, 
budis mul. A întocmit primul 
dicționar ti be tan-englez.      

În secolele al XVII-lea și al 
XIX-lea, doi exploratori au 
pornit din spațiul românesc 
spre pământ asiati c.

DicționarDicționar
grămăti c: secretar în cancela-

ria domnească
spătar: purtătorul sabiei dom-

nitorului în Evul Mediu


                           

Descoperă!

1.  Privește imaginea, citește cu atenție textul de mai jos și descrie 
în trei enunțuri viața unui călugăr budist. 
În mănăstirile din Himalaya stătea în chilii mici și friguroase. 
Nu făcea foc, pentru că fumul lar fi  împiedicat să citească. 
Consuma alimente specifi ce tibetanilor, în special ceai cu unt 
și cu orz. 

2.  Vizitează o mănăstire din România și afl ă informații despre viața 
de zi cu zi a unui călugăr ortodox de astăzi. Notează informațiile 
în jurnal și comparăle cu cele afl ate despre călugării budiști.

►  Csoma a fost considerat unul 
dintre sfi nții Paradisului Budist. 
Pentru budiști  aceasta este 
poziția supremă la care poate 
aspira o fi ință umană.

tălmaci: traducător, interpret
ascet: pustnic
budism: religie bazată pe în-

vățăturile lui Buddha

În fotografi e se vede mănăstirea în 
care a trăit și a studiat Csoma timp 
de 21 de luni. A fost construită la 
înălțimea de 3850 de metri și are o 
vechime de 1000 de ani.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

4 Călători prin lume
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Iuliu PopperIuliu Popper
Citește și descoperă!
„Am fost primul care a explorat interiorul necunoscut al Țării de 
Foc, pe care miam  propus so aduc pe calea progresului și so 
populez, dar gravele difi cultăți care au intervenit au constituit 
obstacole în calea realizării programului meu.” (Iuliu Popper)
►  Localizează pe hartă „Țara de Foc” (grup de insule la capătul cel 

mai sudic al Americii de Sud).
►  Precizează cu ce scop a explorat Iuliu Popper Țara de Foc.

La sfârșitul secolului 
al XIX-lea, un român a de-
venit cel mai mare explora-
tor al Americii de Sud.

Exersează!
1.  Iuliu Popper a bătut monedă cu numele său („Tierra del Fuego – 

Popper 1889”). Citește inscripția și notează pe caiet trei cuvinte 
pe care le înțelegi.

2.  Din inițiativa lui Popper, pe harta Americii de Sud au apărut 
denumiri românești, cum ar fi : „Rio Rosetti”, „Rio Ureche”, 
„Punta Sinaia”, „Sierra Carmen Sylva”. Descoperă personalitățile 
sau localitățile istorice la care se referă aceste denumiri.

3.  Completează pe caiet următorul tabel, folosind informațiile 
afl ate în această lecție despre Iuliu Popper:

Contribuții în domeniul 
ști inței

Contribuții în domeniul 
economiei

Avantaje pentru 
oameni

Reține!Reține!
Iuliu Popper, 
in giner român 
d e  o r i g i n e 
evre iască,  a 
făcut ex pediții 
la ca pătul sudic 
al conti nentului 
sud-ame rican, 

ti mp de șapte ani (1886-1893). 
A cercetat și a organizat teritoriul 
Țării de Foc. 

Fii creativ!Fii creativ!
Citește descrierea peisajelor văzute de Iuliu Popper, privește imaginea 
de mai jos și realizează un desen cu ti tlul Țara de Foc: 
„Toate frumusețile sunt oferite aici de o natură sălbati că: munți, ale 
căror culmi încununate de zăpezi veșnice se înălțau mai încolo de 
tărâmul norilor, râul de culoarea smaraldului, care se scurgea printre 
colinele acoperite de păduri dese.”

 Moneda bătută de Iuliu Popper

Unitatea 44

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Iată câteva realizări ale lui 
Popper: 
► a înfi ințat o fl otă, un post de 

jandarmerie, un telegraf; 
► a descoperit aur și, pentru a-l 

putea extrage din apa mării, a 
inventat un dispoziti v pe care 
l-a folosit apoi în multe alte 
zone; 

► a dat nume românești  unor 
munți și unor râuri pe care 
le-a explorat, realizând hărți 
complete ale Țării de Foc; 

► i-a protejat pe indienii care 
locuiau în acele ținuturi și 
a colonizat aici grupuri de 
țărani români, ai căror urmași 
trăiesc și azi.
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Descoperă!
Dacă vei vizita Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa” din București, vei 
admira un exponat impresionant: scheletul 
unui mamifer uriaș, înrudit cu elefanții actuali, unul dintre cele 
mai mari mamifere terestre care a trăit în urmă cu aproximativ opt 
milioane de ani. Acesta a fost găsit în anul 1890 întro localitate 
din județul Vaslui, de către savantul român Gregoriu Ștefănescu.
1.  Analizează imaginea și descrie exponatul în trei enun țuri.
2.  Compară mamiferul din imagine cu un elefant. Observi vreo 

deosebire între aceștia?

Badea CârțanBadea Cârțan

Gregoriu ȘtefănescuGregoriu Ștefănescu

Reține!Reține!

Exersează!
1.  Citește și apoi explică fragmentul apărut în ziarele vremii la 

Roma: „Un dac a coborât de pe columnă: cu plete, cu cămașă și 
cușmă, cu ițari și cu opinci.”

2.  De ce crezi că Badea Cârțan a dus cărți românești peste munți, 
în Transilvania?

În anul 1896, un cioban din 
Tran silvania uimea lumea, 
călătorind, ti mp de patruzeci și 
trei de zile, spre Roma, pentru a 
căuta mărturii despre originea 
lati nă a românilor. A mers pe jos 
până în fața Columnei lui Traian, 
rupând patru perechi de opinci. 
Aici a adus ca ofrandă pământ 
ro mânesc și boabe de grâu de 
acasă. 

Mai târziu, a început să trans-
porte din România în Transil vania, 
pe atunci provincie a Im periu lui 
Aus tro-Ungar, cărți românești  
des   ti nate elevilor și studenților 
ro  mâni ardeleni. Pen tru a nu fi  
prins, Badea Cârțan tra versa 
Munții Făgăraș pe cărări as cunse, 
având în spate desagi plini cu
cărți donate de românii din 
Ro mânia.    

Reține!Reține!
Gregoriu Ștefănescu (1836-1911) a fost explorator, pro fe sor de ști ințe 
naturale și printre primii savanți care au cercetat noi domenii ști inți-
fi ce, cum ar fi  geologia și paleontologia.      

DicționarDicționar
geologie: ști ință care stu-

dia ză modul de formare, 
alcătuirea și istoria dez-
voltării globului terestru

paleontologie: ști ință care se 
ocupă cu studiul organis-
melor străvechi


                           

4 Călători prin lume
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Emil RacovițăEmil Racoviță
Citește și descoperă!
„Căci a nu ști înseamnă: superstiții, egoism orb, 
neînțelegere, duș mănire, război, foamete, prăpăd. 
A ști înseamnă pentru omenire: organizare te mei
nică, activitate rațională, solidaritate, evoluție 
paș  nică.” (Emil Racoviță)

1.  Enumeră care sunt avantajele pe care le oferă omenirii cunoaște
rea.

2.  Explică de ce, învățând temeinic, vei putea fi  un om mai bun. 

Reține!Reține!
Biologul Emil Racoviță (1868-
1947) s-a născut la Iași. A fost 
elevul lui Ion Creangă și, mai 
târziu, la liceu, l-a avut profe-
sor pe renumitul savant Grigore 
Cobălcescu, care i-a dezvoltat 
pasiunea pentru cer  cetarea 
na turii. A fost coleg cu Grigore 
Anti pa. 
A absolvit Facultatea de Ști ințe
la Sorbona (Paris), devenind cu  -
noscut pentru preocupările sale 
legate de studiul viețui toarelor 
marine. A fost selectat ca membru 
al echipajului inter național care 
a efectuat în tre anii 1897-1899 o 
expediție în Antarcti ca, la Polul 
Sud.
Cu acest prilej, și-a notat în tr-un
jurnal toate observațiile fă cu te pe 
parcursul călătoriei, referi toare la 
balene, foci și păsări antarcti ce.
Mai târziu, a început să exploreze 
un număr foarte mare de peșteri, 
punând bazele unui nou dome-
niu ști ințifi c: speologia. A inițiat 
un pro gram, în cadrul căruia el și 
alți 41 de colaboratori au studiat 
800 de peșteri situate în Europa 
și în Nordul Africii.     

La bordul corabiei Bel
gica, alături de cer cetători 
de renume, un savant 
român a făcut numeroase 
cercetări ști ințifi ce.

Exersează!
„Ea [Belgica] a fost cea dintâi care a avut ca obiectiv efectuarea unor 
cercetări și observații științifi ce complexe, și tot cea dintâi care a 
petrecut o întreagă iarnă polară în mijlocul banchizei australe. 
Pentru a înfăptui acest program, 19 oameni sau urcat pe o corabie 
care, măsurând doar 32 m în lungime și 6,5 m în lățime, era cu 
adevărat o simplă „coajă de nucă”, în trăinicia căreia ei trebuiau 
să se încreadă. Iar riscurile sau dovedit a fi  atât de mari, încât 
doi dintre ei au plătit cu propria lor viață îndrăzneala de a le fi  
înfruntat.” (Gheorghe Racoviță)

1. Descrie, printrun enunț, corabia Belgica.
2.  Discută cu colegii tăi despre riscurile unei călătorii de explorare. 

Luați în calcul condițiile meteorologice, caracteristicile vasului, 
timpul îndelungat, zona explorată.

3.  Norvegianul Roald Amundsen, partener al lui Racoviță în 
expediție și viitorul cuceritor al Polului Sud, îl va caracteriza 
ca pe „un tovarăș neprețuit de plăcut și un explorator plin de 
îndem nuri”. Care au fost calitățile umane ale biologului român?

DicționarDicționar
Antarcti ca: conti nent situat la 

Polul Sud
banchiză: înti ndere de gheață 

formată în regiunile po la-
re, de-a lungul coastelor 
mării


                           

Unitatea 44
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Jacques-Yves CousteauJacques-Yves Cousteau

Teodor NegoițăTeodor Negoiță

Citește și descoperă!
În 1977 JacquesYves Cousteau și echipa sa au 
hotărât să facă o expediție în Marea Neagră și la 
gurile Dunării. Cu acest prilej nava Calypso a ancorat 
la Constanța și apoi a lucrat în apele din fața gurilor Dunării pentru 
a studia gradul de poluare a Mării Negre și a Dunării. Proiectul sa 
concretizat în anii ,90, prin înfi ințarea Rezervației Biosferei Delta 
Dunării și realizarea unui documentar consacrat Dunării și deltei 
sale, în patru episoade. 
1.  Care au fost urmările expediției cercetătorului francez pentru 

țara noastră?
2.  Consideri că eforturile lui Cousteau au dus la îmbunătățirea 

con dițiilor de viață din Delta Dunării? De ce? 
3. Ce crezi că studiază oceanografi a?

Citește și descoperă!
„După mai bine de 100 de ani, lam readus pe 
Racoviță în Antarc tica.” (Teodor Negoiță despre prima stație româ-
nească per ma  nentă de cercetare și explorare din Antarctica – Polul Sud).
►  Aminteșteți informațiile din lecția precedentă și explică de ce 

stația de cercetare a primit numele lui Emil Racoviță.

Secolul XX a însemnat 
o perioadă de inovație. 
S-au pus bazele unor 
noi științe (oceanogra-
fia) și s-au explorat zone 
inaccesibile până acum.

 Nava Calypso

fia) și s-au explorat zone 

Exersează!
„Aici [în Antarctica] este atmosfera cea mai uscată de pe glob, fapt 
care permite studii astronomice de mare calitate, studiul atmosferei, 
cercetări privind schimbările climatice, studii de magnetism. Se pot 
face cercetări privind poluarea, se descoperă noi minerale, unele 
având calități deosebite și putând fi  surse pentru noi tehnologii. 
Antarctica este, în același timp, și un laborator biologic, extrem de 
interesant pentru studiul vieții sălbatice.” (Teodor Negoiță)
►  Citește cu atenție textul și notează în caiet domeniile studiate de 

cercetătorii români la Polul Sud.

Reține!Reține!
Jacques-Yves Cousteau a fost 
ocea nograf, cercetător, explora-
tor al vieții subacvati ce, dar și 
inventator. În calitate de coman-
dant al navei Calypso a explorat, 
ti mp de patru decenii, mările și 
oceanele lumii. A scris 50 de cărți, 
două enciclopedii și a realizat 
nenumărate fi lme de lung metraj 
și documentare.

Fii creativ!Fii creativ!
Între anii 1960-1964, Cousteau a condus un program numit „Preconti -
nent”, prin care a studiat capacitatea  oamenilor de a locui într-o „casă 
submarină”. Imaginează-ți viața subacvati că și realizează un desen cu 
această temă.

În luna aprilie a anului 1995, ex-
ploratorul Teodor Negoiță deve-
nea primul român care a ajuns la 
Polul Nord. A uti lizat ca mijloace 
de transport schiurile. Pentru 
această per formanță s-a pregăti t 
cu ambiție ti mp de un an. Apoi 
a urmat Polul Sud. Conti nuând 
tradiția în cepută de Emil Racoviță 
în urmă cu mai bine de un secol, 
Negoiță și-a îndeplinit un vis: 
românii vor benefi cia, începând 
cu anul 2006, de un loc perma-
nent în care vor dezlega misterele 
Antarcti cii.

4 Călători prin lume4 Călători prin lume
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Unitatea 44

Ghid de învățare efi cientă Ghid de învățare efi cientă 
Știu – Vreau să știu – Am învățatȘtiu – Vreau să știu – Am învățat
Descoperă!
Prin această metodă poți afl a răspunsuri la întrebările pe care ți le 
formulezi în legătură cu o temă istorică. Astfel, vei învăța în mod 
organizat și conștient.  
Cum procedezi?
►  Mai întâi concepi un tabel, pe care îl împarți în trei coloane, 

astfel:
Ști u Vreau să ști u Am învățat

Ce ști u? Ce vreau să ști u? Ce am învățat?

►  apoi faci o listă cu tot ce știi despre tema care urmează a fi  dis
cutată în cadrul orei, completând prima coloană;

►  în etapa următoare, formulezi întrebări despre lucrurile pe care 
ai vrea să le afl i în această lecție și le scrii în coloana din mijloc;

►  vei citi apoi un text referitor la tema propusă;
►  după lectură, vei reveni la prima coloană și vei verifi ca dacă 

informațiile scrise de tine înainte de a citi textul sunt corecte; 
de asemenea, vei verifi ca la care întrebări ai găsit r ăspunsuri și  
vei trece aceste răspunsuri în coloana „Am învățat”. Tot aici poți 
nota și alte informații, pe care leai descoperit acum.

►  dacă au rămas întrebări fără răspuns, poți continua investigația 
citind alte surse.  Aplică!Aplică!

Prin metoda „Ști u – Vreau 
să ști u – Am învățat” se 
poate trece în revistă ceea 
ce se ști e deja despre o 

anumită temă și se pot formula
întrebări la care se așteaptă gă-
sirea răspunsului în cadrul lecției.

Călătorie  în  Cosmos
Citește textul următor și com ple -
 tează tabelul „Ști u – Vreau să
ști u – Am învățat”, urmând in-
dicațiile primite:
Ati ngerea spațiului cosmic a re -
pre zentat un vis vechi al ome ni rii, 
realizat abia în secolul XX, când 
condițiile teh nice și ști ințifi ce au 
permis con strui rea, echiparea 
și trimiterea în Cosmos a unor 
mijloace de transport adec vate.  
În 1957, Uniunea Sovieti că (azi, 
Federația Rusă) a organizat un 
program spațial, prin care a 
lan sat primul satelit arti fi cial,
denumit Sputnik 1 (în limba rusă, 
„satelit”), primul obiect creat 

de om care a ajuns pe orbita 
Pă mântului. Avea dimensiunile 
unei mingi, cân tărea peste 80 
de kilograme și a orbitat în jurul 
Pământului mai mult de două 
luni. O lună mai târziu, un al 
doilea satelit poartă în spațiu 
primul pasager, o cățelușă pe 
nu me Laika.
În 1961, cosmonautul rus Iuri 
Gagarin a fost primul care a pășit 
în spațiu.
În data de 20 iulie 1969, Neil 
Armstrong a făcut istorie, de ve-
nind primul om care a mers pe 
Lună. A fost comandant al navei 
spațiale Apollo 11 și, cu ocazia 

aselenizării, a rosti t cele brele cu -
vinte: „Un pas mic pen tru om, 
un salt uriaș pentru omenire.” 
Eve  nimentul a fost ur   mărit de 
milioane de oameni din întrea  ga
lume. Armstrong și co  le  gul său
Buzz Aldrin  au efec tuat o misiune 
de explorare de două ore și ju-
mătate direct pe suprafața Lunii.
În zilele noastre, datorită teh no lo-
giei avansate, navele cosmice sunt 
îmbunătățite, în vederea ati n-
gerii unui obiecti v și mai în drăz-
neț: studierea posibilității exis  -
tenței vieții pe planeta Marte și, 
într-un viitor apropiat, colo ni-
zarea acesteia.

  Satelitul arti fi cial Sputnik 1

DicționarDicționar
satelit arti fi cial: obiect creat 

de om, care este lansat în 
spațiu și se rotește în jurul 
unui corp ceresc

cosmonaut: persoană care că-
lă to rește în spațiul cosmic

aselenizare: coborâre pe su-
pra fața Lunii
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1.  Realizează pe caiet axa timpului pentru a reda cele mai impor
tante călătorii despre care ai afl at în lecțiile studiate.

4.  Descrie în câteva enunțuri rolul călătorilor români la îmbogă
țirea cunoștințelor despre lume. 

5.  Care a fost prima fi ință care a călătorit în spațiu?

6.  Care a fost primul om care a pășit pe Lună?

Amintește-ți despre 
ce ai învă țat în această 
unitate!

RecapitulareRecapitulare

  Secvență din fi lmul Marco Polo

2.  Vizionează fi lmul de aventuri Marco Polo și povestește, pe scurt, 
cum era viața la curtea hanului Kubilai.

Vizitează una dintre peșterile 
afl ate pe teritoriul României. 
Adună informații, fotografi i și, pe 
baza lor, realizează o descriere a 
vieții subpământene.

►  Enumerați trei călători despre 
care ați învățat. 

►  Imaginați-vă că ați avea ocazia 
să îi întâlniți și adresați-le, în 
scris, câte o întrebare. 

►  Grupați-vă în perechi și citi ți, pe 
rând, fi ecare întrebare. Colegul 
vostru trebuie să ghicească 
numele celor trei personalități 

pe care le-ați ales. Fiecare 
răspuns corect este cotat cu un 
punct, câști gătorii fi ind elevii 
care reușesc să obțină puncta-
jul maxim de trei puncte.

►  La fi nalul jocului, apreciați care 
au fost cele mai interesante 
întrebări formulate.

3.   Aminteșteți faptele deosebite ale călătorilor pe care iai studiat. 
Completează pe caiet un tabel asemănător cu cel de mai jos.
Alcătuiește apoi un clasament al exploratorilor, în funcție de 
importanța pe care leo acorzi. Comparăl cu cele realizate de 
colegii tăi și discutați despre motivele care vau determinat săi 
plasați pe locurile respective.

Clasament Numele exploratorului Moti vul 

Locul I

Locul al II-lea

Locul al III-lea

Locul al IV-lea

Locul al V-lea

ProiectProiect

Joc!Joc!
Ghicește exploratorul!

4 Călători prin lume
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1. Completează în  caiet spațiile punctate, folosind cuvintele po
trivite:

a. Opera lui Marco Polo se numește „Cartea ......”
b.  Badea Cârțan a ajuns în orașul ......  și sa oprit în fața Columnei 

lui Traian.
c. Alexander Csoma de Kőrös a trăit timp de șapte ani în ...... .

2.  Citește cu atenție noțiunile scrise în cele două coloane și realizează 
corespondența dintre ele:

EvaluareEvaluare

4.  Citește cu atenție textul următor și răspunde la cerințe:

„Dacă există cineva în țara mea care nuși iubește plaiurile natale, 
să pornească întro călătorie în jurul lumii și va fi  în mod sigur în 
câștig: va învăța săși îndrăgească patria, să iubească ceea ce are. 
Va învăța, de asemenea, că, pentru a călători cu folos, are nevoie 
de anumite cunoștințe și aptitudini.”

(Iuliu Popper)

a.  Transcrie expresia care sugerează patriotismul autorului textului.
b.  Numește un călător român care a ajuns la Polul Sud.
c.  Scrie trei aptitudini pe care crezi că trebuie să le aibă un explorator.

5.  Scrie trei benefi cii aduse omenirii de expedițiile despre care ai 
învățat în acest capitol.

3.  Exploratorii români și străini pe care iai studiat în acest capitol 
au cutreierat întreaga lume. Scrie, pe caiet, câte un nume de 
explorator în dreptul fi ecărui continent din tabelul de mai jos:

Foarte 
bine

1 3 răspunsuri 
corecte

2 3 răspunsuri 
corecte

3 3 răspunsuri 
corecte

4 3 răspunsuri 
corecte

5 3 benefi cii aduse

Bine

1 2 răspunsuri 
corecte

2 2 răspunsuri 
corecte

3 2 răspunsuri 
corecte

4 2 răspunsuri 
corecte

5 2 benefi cii aduse

Sufi cient

1 1 răspuns corect

2 1 răspuns corect

3 1 răspuns corect

4 1 răspuns corect

5 un benefi ciu adus

oceanografi eoceanografi eoceanografi e

banchizăbanchizăbanchiză

BelgicaBelgicaBelgica aselenizareaselenizareaselenizare

Apollo 11Apollo 11Apollo 11

CalypsoCalypsoCalypso
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America Asia Antarcti ca

Apreciază activitatea ta de pe 
parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122. 
Verifi că împreună cu profesorul 
dacă teai autoevaluat corect.
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Conținuturi:

► Evul Mediu
•  Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice
• Transilvania – spațiu multi etnic. Sat și oraș în Transilvania medievală

► Locuri cu importanță istorică pentru România
• Castele și cetăți-martor ale evenimentelor istorice
• Construcții religioase și cti torii lor 

► Monumente și locuri incluse în patrimoniul U.N.E.S.C.O.

Competențe vizate:  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3 

▪  Care este poziția geo-
grafi că a Transilvaniei?

▪  Cu cine se învecinează 
Transilvania?

▪  Ce teritorii sunt 
reprezentate pe harta
de mai jos?

▪  Ai vizitat Cetatea
Sighișoara?

▪  Ce eveniment are loc în 
fi ecare an în Cetatea 
Sighișoara?
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Odată cu formarea 
poporului român și a 
limbii române, a luat 
naștere o nouă epocă: 

Evul Mediu. În spațiul locuit 
de români au luat naștere mai 
multe formațiuni statale între 
secolele IX-XIV. În interio rul arcu-
lui carpati c s-a format Voievodatul 
Transilvaniei.
În secolele al IX-lea și al X-lea, în 
Transilvania se formează voievo-
datele. Primele atestări ale 
voievoda telor pe teritoriul fostei 
Provincii Dacia sunt din secolul 
al IX-lea. Atunci sunt amintite 
voievoda tele lui Menumorut în 
Țara Crișurilor, al lui Gelu Românul 
în Țara Someșurilor și al lui Glad, 
care se înti ndea de la Mureș până 
la Dunăre.

  Cnezate și voievodate 
(secolele IX-XII)

Regatu
l  U

NGARIE
I  

Voievodatul  lu
i

MENUMORUT
æARA 

MARAMUREÇULUI

Voievodatul  lui
GELU

M
ur
eº

Mureº

Ol t

J iu

Sire t
Prut

Dunãrea

Cnezatul  KIEVEAN

I M P E R I U L  B I Z A N T I N

Nis tru

M
A
R
E
A

N
E
A
G
R Ã

�

�

�

�

�

�

Voievodatul  lu
i

GLAD

BANATUL
 SEVERINULUI Ia lomi þ a

Cnezatul  
HALICI

► Caută și citește alte legende 
în care sunt prezentați eroi ai 
neamului nostru.

► Realizează fi șe de lectură din 
care să reiasă faptele de vitejie 
ale  acestora. 

► Ilustrează într-un desen por-
tretul voievodului Gelu.

PortofoliuPortofoliu

Figuri legendare
Gelu RomânulGelu Românul
Citește și descoperă!
Demult, în ținuturile Transilvaniei, pe valea Someșului, trăia un 
voievod vestit pe nume Gelu. Era un bărbat voinic și chipeș, înalt, 
spătos, care conducea voievodatul cu pricepere și înțelepciune. 
Oamenii locului, în frunte cu Gelu, au reușit săi alunge pe năvălitori 
și, împreună, sau apucat să cultive pământurile, să construiască 
cetăți și case. Vecinii au afl at că voievodatul lui Gelu era bogat și 
au venit cu arme săl cucerească. În fruntea lor se afl a un general 
iscusit și viteaz, dar lacom de bogății, pe nume Tuhutum.
Gelu, ajutat de poporul său, sa apărat cu îndârjire și mult curaj, dar 
oastea lui Tuhutum era mult mai numeroasă și nu putea fi  învinsă. 
Rămas aproape singur, viteazul Gelu a încercat să se adăpostească 
în cetatea lui, dar o săgeată la rănit. Nu șia pierdut cumpătul, șia 
smuls săgeata din piept și a continuat lupta. 
Urmăritorii erau numeroși, puterile lui scădeau și, cu un ultim 
efort, a rugat calul săi sape o groapă cu copita, săl arunce în ea, 
apoi săl acopere cu pământ.

► Unde se afl a voievodatul lui Gelu? 

► De ce era dorit de năvălitori ținutul condus de Gelu? 

►  De ce crezi că Gelu șia rugat calul săi sape o groapă și săl 
acopere cu pământ?

Exersează!

1.  Scrie pe caiet trăsăturile morale și fi zice ale voievodului Gelu, așa 
cum se desprind din legenda de mai sus.

2.  Copiază pe caiet tabelul de mai jos și completeazăl co res punzător 
cu informații din Cronica lui Anonymus și din textul prezentat.

Fapte reale Fapte imaginare
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Figuri legendare

Iancu de HunedoaraIancu de Hunedoara

Citește și descoperă!
Se spune că, pe când era mic, Iancu a săgetat cu arcul un corb care 
furase un inel uitat pe un ștergar, recuperândul. După mulți ani, 
la curtea regală, povestește această întâmplare. Regele, impresionat, 
hotărăște ca simbolul familiei lui Iancu să fi e corbul cu inelul de 
aur în cioc. De altfel, și numele familiei – Corvin – pro vine din 
latinescul corvus, care înseamnă corb.

►  Citește Legenda corbului și afl ă mai mul te informații despre 
Iancu de Hunedoara și familia sa.

Reține!Reține!
Personalitate marcantă a istoriei românești  și europene în secolul 
al XV-lea, Iancu de Hunedoara, cunoscut și sub numele de Ioan de 
Hunedoara, a fost numit voievod al Transilvaniei de regele Ungariei 
(1441-1456). Bun conducător, a desfășurat o intensă acti vitate 
diplomati că și militară.
Credincios ideii de cruciadă (campanie militară organizată în Evul 
Mediu de către crești ni împotriva musulmanilor), Iancu sprijină Țara 
Românească și Moldova. Încheie alianțe și reușește coalizarea lumii 
crești ne, sub conducerea sa, în lupta contra otomanilor. Obține 
numeroase victorii contra Imperiului Otoman – pe valea Ialomiței 
(1442), la Belgrad (1456), iar la Varna (1444) este învins. Victoriile 
sale i-au adus faimă în Europa.
După bătălia de la Belgrad moare și este înmormântat la Alba Iulia.

Exersează!
1.  Numește cel puțin două calități pentru care sa făcut remarcat 

Iancu de Hunedoara. 
2.  Recitește textul, copiază pe caiet tabelul de mai jos, apoi com

pleteazăl corespunzător: 

Acțiuni politi ce Acțiuni militare

3.  Realizează, pe caiet, o axă a timpului pe care să marchezi cele 
mai importante bătălii purtate de Iancu.

Istoria țării noas-
tre a fost scrisă 
de conducători de 
seamă care s-au 
remarcat prin vitejie 
și fapte mărețe. 

 Iancu de Hunedoara

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

►  Iancu de Hunedoara l-a ajutat 
pe Vlad Țepeș să devină dom-
nitor al Țării Românești ;

►  În ti nerețe, înainte de a ajunge 
domnitori, cei doi veri, Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare, au lo-
cuit la Castelul Huniazilor, unde 
și-au desăvârșit meșteșugul 
armelor; 

►  Pe mormântul marelui voievod 
este inscripționat: „S-a sti ns lu-
mina lumii!” 

►  Unul dintre cei mai importanți 
regi ai Ungariei a fost Matei 
Corvin, fi ul lui Iancu.
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Castelul HuniazilorCastelul Huniazilor
Citește și descoperă!
Castelul Huniazilor, numit și Castelul Corvinilor, se afl ă în orașul 
Hunedoara, din Transilvania. Castelul a fost construit pe o stâncă, 
în secolul al XIVlea, iar în 1409 a fost dăruit de regele Ungariei 
Sigismund I de Luxemburg cneazului Voicu, tatăl lui Iancu de 
Hunedoara, pentru meritele militare dovedite în luptele împotriva 
oto manilor. Cas telul, modernizat și fortifi cat de Iancu de Hune
doara,  a fost folosit ca reședință nobiliară, având totodată și rol de 
apărare. 
Se întinde pe o suprafață totală de 7000 m2, are turnuri, bastioane
și un donjon. Este înconjurat de un șanț cu apă și un pod mobil, 
care se  ridica la venirea dușmanilor. Are săli impunătoare  în care se 
întâlneau nobilii și cavalerii. În interiorul castelului există o capelă, 
iar în curtea interioară se afl ă o fântână. 
Castelul este declarat monument istoric și este vizitat de nume roși 
turiști români și străini. 

1.   Identifi că ce elemente ale castelului sunt prezentate în imaginile 
de mai sus. Precizează la ce erau folosite.

2.   Unde se afl ă Castelul Huniazilor?
3.  De la cine a primit cneazul Voicu acest castel? Pentru ce a primit 

acest dar?
Exersează!
1.  Care este rolul pe care la avut Castelul Huniazilor pe vremea lui 

Iancu de Hunedoara? Ce rol îndeplinește în zilele noastre?  
2.  De ce crezi că acest castel este un punct de atracție pentru turiști?

Castelele au apărut la 
începutul Evului Mediu, 
servind ca locuințe 
pentru seniorii feudali. 
Pe ti mp de război erau 

folosite și ca locuri de refugiu.

 Castelul Huniazilor, Hunedoara

DicționarDicționar
senior feudal: stăpânul unui 

domeniu 
basti on: forti fi cație cilindrică 

sau poligonală, construită 
de obicei la colțurile unei 
fortărețe 

donjon: turn principal de 
apă rare

capelă:  încăpere într-o clă-
dire, cu un altar, unde 
se poate oficia slujba 
religioasă


                           

Referitor la fântâna din curtea 
castelului, legenda spune că a 
fost săpată de trei prizonieri turci, 
cărora li s-a promis eli be rarea 
în momentul în care vor ajunge 

la apă. Între ti mp, Iancu moare. 
După 15 ani fântâna este gata, 
dar soția voie vodului refuză să-i 
eli bereze. Supărați, pri zonierii 
turci scriu pe pereții fân tânii cu-

vin tele: „Apă ai. ini mă nu ai!” 
În realitate, textul inscrip ției este 
ur mătorul: „Cel ce-a scris-o este
Hassan, prizonier la ghiauri în 
cetatea de lângă biserică.”

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
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Satele și locuitorii lor au 
fost o importantă forță 
economică și militară. 
Cei mai vechi locuitori au fost 
românii, iar cuceritorii au adus 
maghiari, secui și sași. Și astăzi, 
aceste sate transilvănene și-au 
păstrat structura multi etnică.

Reține!Reține!
Satele au apărut mai întâi pe 
văile râurilor sau în regiu ni le
mai împădurite, apoi și în zo nele 
de câmpie. Nu aveau popu lație 
numeroasă. Erau organizate în 
jurul bisericilor și a unei piețe 
centrale, unde avea loc adunarea 
întregii comunități la sărbători 
sau la judecată. În unele sate se 
țineau târguri, în care locuitorii 
acestora și din satele din jur își 
comercializau produsele. 
Locuitorii de la sate erau orga-
nizați în obști , conduse de un 
cneaz sau de un jude.   
Ocupațiile de bază erau: agri-
cultura, creșterea animalelor și 
viti cultura. 
Moșiile nobililor erau lucrate de 
iobagi (țărani care nu puteau 
pleca de pe pământul pe care 
lucrau). Existau și țărani liberi, 
dar fără pământ, numiți jeleri.

Sate și orașe din TransilvaniaSate și orașe din Transilvania
Descoperă!
1.  Privește cele două imagini și identifi că elemente prezente atât 

în satul transilvănean medieval, cât și în satul transilvănean 
modern.

2.  Privește cu atenție imaginile de mai jos și scrie pe caiet asemănările 
și deosebirile dintre țărani.

DicționarDicționar
multietnic: care conține 

(aparține de) mai multe 
etnii

obște: formă de organizare 
socială

cneaz: conducător politi c și 
militar din Evul Mediu

jude: demnitar cu atribuții 
judecătorești  și 
administrati ve


                           

Exersează!
Răspunde la următoarele 
întrebări:
►  Unde erau așezate primele 

sate? De ce crezi că oamenii 
sau așezat în aceste locuri? 

►  Cum erau organizați locuitorii 
satelor?

►  Prin ce se deosebeau iobagii 
de jeleri?

►  Care erau ocupațiile locuito
rilor satelor transilvănene? 
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Exersează!

1.  Răspunde la următoarele întrebări:
a. Unde erau așezate orașele transilvănene în Evul Mediu?
b. Cu ce scop se grupau meșteșugarii în bresle?
c.  De ce crezi că la orașe oamenii erau preocupați pentru știința de 

carte?

2.  Enumeră breslele din orașele medievale și menționează îndelet
nicirile acestora. 

3.  Transcrie pe caiet răspunsurile corecte:
A.  Majoritatea caselor 

din orașe erau 
construite din:

a. pământ  
b. lemn  
c. piatră

B. Orașele erau conduse 
de:
a. un june și doisprezece 
înțelepți
b. un rege și doisprezece 
miniștri
c. un jude și doisprezece 
jurați

C. Meșteșugarii erau 
organizați în:
a. obști            
b. bresle              
c. adunări orășenești

4.  Recitește textul și folosește diagrama Venn pentru a compara 
sa tele și orașele din Transilvania medievală. 

Sate Orașe
Sate

și
orașe

Reține!Reține!
În Transilvania, unele orașe sau 
târ guri aveau aspectul unor 
sate mai mari cu populație mai 
nu meroasă. Erau așezate pe dru-
murile principale.
Majoritatea caselor erau con-
struite din lemn, existând puține 
case construite din piatră. Unele 
orașe erau împrejmuite de ziduri 
din piatră care serveau pentru 

apărare. Locuitorii orașelor se 
ocu pau cu agricultura și meș-
te șugu rile. Meșteșugarii erau 
gru pați în bresle: aurari, țesători, 
postăvari, croitori, măcelari, fie-
rari, cojocari, brutari, pantofari. 
Orașele erau conduse de un 
jude, reprezentant al regelui, și 
doisprezece jurați. Existau și 
orașe, precum Sibiul și Brașovul,  

care erau conduse de un primar, 
deciziile fiind luate de Adunarea 
Orășenească, formată din cei 
mai bogați și influenți locuitori ai 
orașului.
În orașele transilvănene existau 
școli și biblioteci și, în general, 
o preocupare deosebită pentru 
știința de carte.

Fii creativ!Fii creativ!
Scrie un text de 7-9 enunțuri în 
care să subliniezi diferența dintre 
sa tele și orașele transilvănene 
din trecut și cele din prezent.

DicționarDicționar
breaslă: asociație de mește-

șu gari de aceeași branșă, 
creată pentru apărarea in-
te reselor comune

postăvar: fabricant, ne gus-
tor sau țesător de postav, 
țesătură groa să de lână din 
care se făceau pături, îm-
bră că min te etc.


                           

 Clujul medieval de Joris Hoefnagel (1617)
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Cetatea Sighișoara Cetatea Sighișoara 
Citește și descoperă!
Cetatea Sighișoara este centrul istoric al orașului Sighișoara din 
județul Mureș. Este amplasată pe malul sudic al râului Târnava 
Mare, pe o coastă de deal. 
A fost construită în secolul al XIIlea de coloniștii sași. Chiar dacă 
de la construcție au trecut mai multe secole, cetatea Sighișoara este 
cea mai bine păstrată cetate din sudestul Europei și una dintre 
puținele cetăți medievale locuite și în prezent. 
► Unde este amplasată cetatea Sighișoara?
► Când a fost ridicată cetatea Sighișoara?

Exersează!

Turnul Cojocarilor

Turnul 
Croitorilor

Turnul
Cizmarilor

Turnul și basti onul 
Măcelarilor

Turnul Frânghierilor

Piața
Cetății

Turnul și basti onul 
Cositorarilor

Turnul 
Tăbăcarilor

Turnul cu 
Ceas

Biserica
din Deal

Școala Veche
Scara Școlarilor

Biserica
Romano Catolică

Turnul
Fierarilor

1.  Privește cu atenție planul cetății Sighișoara. Fixează punctele 
cardinale și stabilește poziția: 

a. Turnului cu Ceas;
b.  Pieței Cetății;
c. Scării Școlarilor.
2.  Localizează turnurile, apoi scrie pe caiet denumirile acestora.
3. Observă și denu mește con strucțiile din imaginile de mai jos.

Cetatea reprezintă o 
construcție înconjurată 
de ziduri cu rol de 
apărare. În trecut,  
localitățile medievale 
erau înconjurate de astfel de 
ziduri, formând adevărate cetăți. 
Cetățile au avut un rol militar 
important încă din Anti chitate.

Reține!Reține!
Cetatea Sighișoara a intrat în Pat-
rimoniul Mondial U.N.E.S.C.O. în 
anul 1999.
Este considerată cea mai mare 
cetate medievală din Europa 
locuită fără întrerupere, dar și 
cea mai bine păstrată cetate 
orășenească din Transilvania.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
În secolul al XIV-lea, în cetate s-au 
stabilit meșteșugarii organizați 
în bresle. Ei au ridicat în jurul 
cetății un zid de apărare lung de 
930 de metri și înalt de 4 metri, 
având paisprezece turnuri, din 
care astăzi mai putem vedea doar 
nouă. 
Cel mai înalt turn este Turnul cu 
Ceas (turn – poartă) care are o 
înălțime de 64 de metri.
Prima școală din Cetatea 
Sighișoara este atestată docu-
mentar în anul 1522. În 1619 a 
fost construită Școala din Deal la 
care, pentru a ajunge, trebuiau 
urcate 300 de trepte.
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Reține!Reține!
Bisericile forti fi cate transilvănene ilustrează specifi cul comunităților săsești  și secuiești , precum și 
imaginea vieții culturale din Transilvania Evului Mediu. 
Bisericile forti fi cate au avut un rol important în apărarea locuitorilor care trăiau în preajma lor. În cazul 
unui atac, acești a se refugiau în spatele zidurilor forti fi cate ale bisericilor.
Bisericile forti fi cate din Transilvania impresionează prin complexitatea amenajărilor, prin valoarea lor 
esteti că și istorică, dar, mai ales, prin modul în care s-au păstrat din punct de vedere arhitectural.
Cele mai renumite așezăminte sunt: Biserica evanghelică forti fi cată din Viscri și Biserica forti fi cată din 
Biertan.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
► Urmă toa rele biserici forti fi cate din 

Transilvania fac parte din Patrimo-
niul Mondial U.N.E.S.C.O.: Viscri, 
Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, 
Saschiz, Valea Viilor.

►  Pe teritoriul Transilvaniei au
existat peste 300 de biserici for-
ti fi cate săsești .

Bisericile forti fi cate din TransilvaniaBisericile forti fi cate din Transilvania
Descoperă!                               

1.  Privește cu atenție imaginile de mai sus care reprezintă bisericile 
fortifi cate din Viscri și Biertan și identifi că cel puțin două 
elemente comune pentru cele două așezăminte.

2. Explică în ce scop au fost fortifi cate bisericile.

Lucrăm împreună!
►  Împărțițivă în grupe de câte patru membri. 
a.  Identifi cați cele mai importante elemente ale celor două biserici din imagini.
b.  Alegeți două biserici fortifi cate și realizați o fi șă cu informații în care să 

specifi cați: amplasarea, atestarea do cumentară, descrierea, elementele 
specifi ce, importanța etc.

c.  Explicați de ce trebuie să protejăm aceste monumente istorice și îm pre
jurimile lor.

 Biserica evanghelică forti fi cată din Viscri, județul Brașov, 
a fost construită în secolul al XIII-lea de sași. Biserica a 
fost forti fi cată cu turnuri, basti oane și ziduri de apărare 
în secolul al XV-lea. Este o biserică mică cu un interior 
frumos colorat.

 Biserica forti fi cată din Biertan se afl ă în mijlocul 
Podișului Transilvaniei, în județul Sibiu, iar construcția 
ei a început în secolul al XII-lea de către primii sași care 
au venit în Ardeal.

Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, 
Șt i ință ș i  Cultură 
(U.N.E.S.C.O.) este o 
organizație care con-

tribuie la promovarea păcii 
și securității mondiale prin 
intermediul educației, ști inței, 
culturii și apărarea și respectarea 
drepturilor omului. România 
este partener U.N.E.S.C.O., 
iar unul dintre obiecti ve este 
conservarea monumentelor 
istorice.

Unitatea 55
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Bisericile de lemn din MaramureșBisericile de lemn din Maramureș
Descoperă!
►  Observă cele trei imagini și recunoaște biserica de lemn din Maramureș după caracteristicile acesteia.

Reține!Reține!
Bisericile de lemn din Maramureș se deosebesc de celelalte construcții religioase prin structura 
arhitecturală. Sunt înalte și înguste, cu turle subțiri și lungi aflate la capătul vestic al construcției și sunt 
acoperite cu șindrilă (o placă sau scândurică de dimensiuni mici, subțire). De îndată ce te apropii, atrag 
atenția detaliile sculptate cu migală în lemn, dar și icoanele sau frescele.
Biserici din lemn din Maramureș:
Biserica de lemn din Josani - așezare străveche situate la poalele Munților Gutâi, pe o mică colină, 
dominând zona centrală a satului Josani. Biserica găzduiește un mare număr de icoane pictate pe lemn 
și pe sticlă, dar și cămașa de zale și coiful haiducului Pintea. 
Biserica de lemn din Bârsana – datează din 1711 și este situată pe Valea Izei. A fost construită de preotul 
nobil Ioan Ștefanca, ajutat de fii și săteni, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că i-a protejat de ciuma ce 
se abătuse în acea vreme. 
Biserica de lemn din Poienile Izei – se remarcă prin semiluna din metal aflată imediat sub cruce, care 
a salvat-o de la distrugere în timpul atacurilor turcilor și tătarilor. 
Biserica de lemn din Șurdești –  biserică greco-catolică, care se deosebește prin mărimea impresionantă 
a turnului ridicat deasupra intrării, fiind considerată una dintre cele mai înalte construcții bisericești 
din lume (72 de metri).
Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Ieud – considerată cea mai veche biserică din 
Maramureș, construcția se remarcă prin picturile murale bine conservate, dar și prin împărțirea spațiului 
din interior, în mod egal, între femei și bărbați.

  Biserica de lemn din Josani

Exersează!
1.   Alege răspunsul corect:
a. Zalele haiducului Pintea au fost păstrate în biserica de la Josani.
b. Biserica de lemn din Șurdești se remarcă prin picturile murale.
c.  Toate bisericile de lemn din Maramureș au fost incluse în Pa trimoniul 

U.N.E.S.C.O.
d. Cea mai înaltă construcție bisericească este cea de la Șurdești.
e. Biserica Poienile Izei se remarcă prin semiluna din metal.

5 Transilvania Evului Mediu
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1.  Identifi că pe harta României teritoriul Transilvaniei și voievo
datul con dus de Gelu.

2. Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Cum erau organizate satele și orașele transilvănene în Evul 

Mediu?
b.  Cum erau organizați meșteșugarii în Transilvania medievală?
c.  Din ce cauză au fost cucerite teritoriile transilvănene de către 

unguri?
3.  Realizează corespondența potrivită:

RecapitulareRecapitulare

Ghid de învățare efi cientă – Metoda R.A.I. Ghid de învățare efi cientă – Metoda R.A.I. 
(Răspunde – Aruncă – Interoghează)(Răspunde – Aruncă – Interoghează)
Descoperă!
Metoda R.A.I. (Răspunde – Aruncă – Interoghează) te va ajuta
săți consolidezi cunoștințele și să asociezi fapte și evenimente is
torice cu ajutorul întrebărilor și răspunsurilor. 
Cum procedezi? 
Printrun joc de aruncare a unei mingi, răspunzi la întrebările for
mulate de colegii tăi sau formulezi tu întrebări cu conținut istoric 
șiți provoci colegii să răspundă. Cel care prinde mingea răspunde 
și apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 
Elevul care nu cunoaște răspunsul aruncă mingea celui care a pus 
întrebarea, iar răspunsul va veni din partea acestuia. 
Exemple de întrebări:
►  Ce știi despre poziția geografi că a voievodatului lui Gelu?
►  Cum justifi ci faptul că meșteșugarii transilvăneni au ales să se 

organizeze în bresle?
►  Care au fost urmările unirii lumii creștine împotriva oto ma nilor?

obștiobștiobști cneazcneazcneaz

bibliotecibibliotecibiblioteci jelerijelerijeleri
oraoraorașșș

iobagiiobagiiobagi breslebreslebresle
satsatsat

meșteșugurimeșteșugurimeșteșuguri viticulturăviticulturăviticultură

4.  Descrie, în treipatru enunțuri,  faptele de vitejie ale lui Iancu de 
Hunedoara. 

5.  Privește imaginile de pe coloana alăturată. Scrie pe caiet ce repre
zintă fi ecare dintre acestea.

Unitatea 55
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1. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect: 
A. Evul Mediu reprezintă:
a. perioada dintre Epoca Antică și Epoca Contemporană;
b. perioada dintre Epoca Antică și Epoca Modernă;
c. perioada dintre Epoca Străveche și Epoca Modernă.

B.  În cetatea Sighișoara mai putem vedea astăzi:
a. paisprezece turnuri;
b. zece turnuri;
c. nouă turnuri.

C. Populația de pe teritoriul Transilvaniei era organizată în:
a. regate;
b. principate; 
c. voievodate.

2.  Realizează corespondența potrivită:

Locuință pentru seniorii feudali.                       

Localitate înconjurată de ziduri cu rol de apărate.     

Lăcaș de cult specifi c comunităților săsești și secuiești.                 

3.  Numește trei monumente din Transilvania medievală.

4.  Transcrie enunțurile de mai jos și completează cu informațiile 
necesare:
Iancu de Hunedoara mai este cunoscut și sub numele de ...... .
Acesta  a fost numit voievod al ...... de regele ......, în anul ...... .
Credincios ideii de ………………….., Iancu a purtat lupte 
împotriva ...... .

Exemplu de rezolvare: Victoriile sale i-au adus faimă în Europa.

EvaluareEvaluare

5. Răspunde la următoarele întrebări:
a. În ce secol se formează voievodatele?
b. Care sunt primele voievodate menționate de cronici?
c.  Cu ce se ocupau locuitorii satelor și orașelor din Transilvania 

medievală?

Foarte 
bine

1 3 răspunsuri 
corecte

2 3 corespondențe 
corecte

3 3 răspunsuri 
corecte

4 6 cuvinte

5 3 răspunsuri 
corecte

Bine

1 2 răspunsuri 
corecte

2 2 corespondențe 
corecte

3 2 răspunsuri 
corecte

4 4 cuvinte

5 2 răspunsuri 
corecte

Sufi cient

1 1 răspuns corect

2 1 corespondență 
corectă

3 1 răspuns corect

4 2 cuvinte

5 1 răspuns corect

5 Transilvania Evului Mediu

Apreciază activitatea ta de pe 
parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122. 
Verifi că împreună cu profesorul 
dacă teai autoevaluat corect.

biserică biserică biserică 
fortifi catăfortifi catăfortifi cată

                 castelcastelcastel                 castel                 castel                 castel                 
cetatecetatecetate



Conținuturi:

► Evul Mediu
Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice

► Locuri cu importanță istorică pentru România
Cetăți-martor ale evenimentelor istorice
Construcții religioase și cti torii lor 

► Monumente și locuri incluse în patrimoniul U.N.E.S.C.O.
Competențe vizate:  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

66 Personalități istorice medievalePersonalități istorice medievale

▪  Povestește colegilor despre 
faptele de vitejie ale aces-
tora, așa cum le-ai întâlnit 
prezentate în lecturile 
citite la limba română.

▪  Precizează numele 
personalităților istorice 
ilustrate în imaginile 
de mai jos.

▪  Ce știi despre domniile 
acestora?

▪  Localizează pe hartă 
ținutul Transilvaniei.

▪  Ce stat se afl ă în partea de 
est a Transilvaniei? 
Dar în partea de sud?

Curtea de Argeº
Câmpulung

Sibiu

SighiºoaraAlba Iulia

Bacãu

Chilia

Soroca

Braºov

LITUANIEI
REGATUL  

T i s
a

Timiºoara

REGATUL
UNGARIEI

REGATUL POLONIEI

Du n ã rea

Giurgiu

Suceava

Cluj

Hunedoara

Neamþ
Tighina

Bran

Turnu

DOBROGEA

Târgoviºte
M A R E A

N E A G R Ã

IMPERIUL OTOMAN

Cetatea Albã

M O L D O V A

T R A N S I L V A N I A

ÞARA ROMÂNEASCÃ
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Certurile pentru dom-
nia Ungariei și slăbirea 
puterii tătarilor au 
contribuit, în anul 
1320, la formarea 
statului medieval Țara 
Românească.  

Reține!Reține!
Basarab I a unit voievodatele 
de la Severin și până la Brăila, 
de la Făgăraș și până la Dunăre, 
fiind numit și „înteme ietorul” 
Țării Românești . A rupt legăturile 
cu Ungaria, refuzând să-i mai 
plătească tribut. În toamna anu lui 
1330, Carol Robert, re  gele Ungariei, 
a pornit cu o ar mată puternică 
să cucerească Țara Ro mânească. 
Basarab I a așteptat armata ungară 
într-o vale îngustă și prăpăsti oasă, 
la Posada, do bân dind o mare vic-
torie. Croni cile vremii povestesc 
că însuși regele Ungariei a scăpat 
cu greu, după ce și-a schimbat 
hainele cu cele ale unui slujitor. 
Prin această victorie, Basarab I a 
obținut inde pendența (libertatea 
pe care o deține un stat în relația 
cu celelalte state) țării. Basarab I a 
condus cu pri cepere și îndrăzneală 
Țara Româ nească, până în 1352, 
când s-a stins din viață. A fost 
în mormântat la Mănăsti rea Ne gru 
Vodă din Câm pulung.

66 Personalități istorice medievale din Țara Românească

DicționarDicționar
tribut: obligație (în bani 

sau în bunuri) pe care o 
plătea, la date fi xe, un 
popor învins

valah: nume dat în tre-
cut românilor din Țara 
Românească de către 
alte popoare


                           

Basarab IBasarab I
Citește și descoperă!
„… mulțimea nenumărată a va-
la hilor sus pe râpe a alergat din 
toate părțile și a aruncat săgeți 
asupra oastei regelui, care se 
găsea în fundul unei căi adânci 
ce nu se putea numi cale, ci 
mai curând un fel de corabie 
strâmtă, unde, din pricina în
ghesuielii, cei mai sprinteni cai 
și ostași cădeau din toate părțile 
în luptă…”

Exersează!
1. Cum a fost numit Basarab I? De ce?
2.  Care a fost motivul pentru care Basarab I a rupt legăturile cu 

Regatul Ungariei?
3.  Localizează pe harta de la începutul unității capitala Țării 

Românești și localitatea unde este înmormântat Basarab I.

Lucrăm împreună!
Împreună cu colegii din echipă întocmește o fi șă despre importanța 
formării Țării Românești având în vedere următoarele aspecte: 
așezare geo grafi că, comerț, apărare împotriva invadatorilor.

►  Construcția Bisericii Domnești  
din Curtea de Argeș a început 
sub domnia lui Basarab I. 

►  Capitala Țării Românești  a fost 
la Curtea de Argeș.

      (Cronica pictată de la Viena)

1.  Ce bătălie este ilustrată în această cronică?
2.  De ce crezi că Basarab I a ales să întâmpine armata Ungariei 

întro vale îngustă și prăpăstioasă?
3.  Ce consecințe a avut victoria românilor asupra armatei ungare?

Af laAf la��  mai mult! mai mult!


  Biserica Domnească

Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș
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Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân
Citește și descoperă!
 Citește fragmentul de mai jos și descrie tactica militară folosită de Mircea 
la Rovine.

„Când a năvălit Baiazid Fulgerul în țară cu armata lui, Mircea la 
așteptat la Rovine, lângă o mlaștină înconjurată de copaci stufoși. 
Când armata otomană sa apropiat, Vodă a sunat din bucium și 
românii, ascunși în spatele copacilor, au slobozit o mulțime de săgeți 
care au răpus mulți dușmani.”

(după Dumitru Almaș, La Rovine, în câmpii)
► De ce crezi că domnitorul a ales acel loc pentru ai înfrunta pe 

dușmani?
► Cum crezi că sa încheiat lupta de la Rovine?

Exersează!
1.  Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Care a fost cauza confl ictului dintre  Mircea și Imperiul Otoman?
b.  Ce a urmărit Mircea prin alianțele încheiate cu statele creștine?  
c.  Câți ani a domnit Mircea cel Bătrân?

2.  Realizează o axă a timpului pe care să marchezi anul urcării pe tron a 
lui Mircea, bătăliile purtate de acesta și anul morții lui.

3.  Discută cu un coleg de clasă și stabiliți împreună importanța dom niei 
lui Mircea pentru dezvoltarea Țării Românești.

Unitatea 66

La sfârșitul secolului al
XIV-lea, Imperiul Otoman
ajunge la  Dunăre, 
a m e n i n  ț â n d  Ța r a 
Românească.  Mircea cel 
Bătrân a deschis drumul 

domni torilor care au salvat țările 
române de la transformarea 
acestora în pașalâcuri (provincii 
otomane). 

Lucrăm împreună!
Dimitrie Bo lin tineanu, Mihai 
Eminescu și Dumitru Almaș 
au descris în operele lor li terare 
curajul și vitejia lui Mircea cel 
Bătrân. Selectați fragmente din 
aceste opere și realizați un por
tret al domnitorului, pe ba za in 
formațiilor citite. Lucrați în echipe 
de câte patru membri.

Reține!Reține!
În 1386, urcă pe tronul Țării 
Românești  Mircea cel Bătrân, 
urmaș al lui Basarab I, unul 
dintre cei mai străluciți și iscusiți 
voievozi, bun organizator în con-
ducerea țării, armatei și justi ției. 
Î n  a c e a s t ă  p e r i o a d ă , 
meșteșugurile, agricultura și 
comerțul sunt în plină dez-
voltare. Voievodul a încheiat 

alianțe politi ce și militare cu regii 
Ungariei și ai Poloniei. Anexează 
Dobrogea și exti nde teritoriul 
Țării Românești. Mircea cel 
Bătrân intră în confl ict cu Impe-
riul Otoman din cauza sprijinului 
acordat popoarelor crești ne de 
la sud de Dunăre. Confruntarea 
are loc în anul 1395, într-un 
loc mlăștinos și împădurit, la 
Rovine. Lupta este crâncenă, dar 

românii sunt învingători. În 1396, 
la Nicopole, Mircea parti cipă la 
cruciada împotriva otomanilor, 
dar crești nii sunt înfrânți. 
Spre sfârșitul domniei, rămas fără 
ajutor, este nevoit să plătească 
tribut turcilor, iar în 1417 
cedează și Dobrogea. Voievodul 
se stinge din viață în 1418 și 
este înmormântat la Mănăsti rea 
Cozia.

 Mircea cel Bătrân
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Mănăsti rea CoziaMănăsti rea Cozia
Citește și descoperă!

Exersează!
1.  Identifi că pe harta României localitatea unde se afl ă Mănăstirea 

Cozia.
2.  Calculează cu ajutorul unei hărți rutiere câți kilometri sunt din 

localitatea ta până la CălimăneștiCăciulata.
3.  Scrie cu cifre romane anii între care sa construit mănăstirea.
4.  Identifi că diversele roluri pe care lea avut mănăstirea dea 

lungul timpului.

În Țara Românească 
întâlnim multe lăcașuri 
de cult, biserici și 
mănăsti ri, care au fost 
martore la evenimentele 
trecute și au avut un rol 
important în păstrarea credinței 
și în dezvoltarea culturii române.

►  Mănăsti rea Cozia a fost cu-
noscută la început sub numele 
de „Mănăsti rea de la Nucet”, 
deoarece se afl ă într-o zonă 
unde cresc foarte mulți nuci.

►  În biserica mânăsti rii Cozia, 
lângă mormântul lui Mircea cel 
Bătrân, se afl ă un alt mormânt, 
cel al mamei lui Mihai Viteazul, 
Teodora (maica Teofana). 

►  Aici a funcționat prima școală 
de caligrafi e și copiști  din Țara 
Românească.

►  Pe parcursul anilor, mănăsti rea 
a suferit diferite transformări, 
fi ind pe rând temniță, azil și 
cazarmă.

►  Vrei să afl i mai multe? Citește 
legenda Mănăsti rii Cozia.

Mănăstirea Cozia a fost con
struită la îndemnul Sfântului 
Nicodim de la Tismana, sfet nic 
duhovnicesc al marelui dom
nitor Mircea cel Bătrân.
Complexul mănăstiresc, con
struit între anii 13871391, 
este situat pe Valea Oltului, 
lângă stațiunea Călimănești
Căciulata, județul Vâlcea. Biserica în formă de cruce este ridicată 
de meșteri din Serbia, din blocuri de piatră care alternează cu 
rânduri de cărămidă. Crucea de pe turlă este din timpul lui Mircea 
cel Bătrân, ctitorul mănăstirii.
Primele lucrări de restaurare au fost făcute în timpul lui Neagoe 
Basarab, când a fost construită și fântâna ce îi poartă astăzi numele. 
Constantin Brâncoveanu a adăugat pridvorul bisericii mari și 
a reparat chiliile călugărilor. Pe latura estică a mânăstirii a fost 
amenajat un muzeu unde sunt expuse podoabe și obiecte de cult, 
monede, tipărituri vechi.
Mănăstirea Cozia a găzduit o școală mănăstirească, devenind 
astfel un puternic centru cultural românesc. În vremuri grele sa 
transformat, datorită amplasării ei, întro adevărată fortăreață în 
calea cotropitorilor. Astăzi, Mănăstirea Cozia este unul dintre cele 
mai vizitate lăcașuri de cult din România.

1.   Unde este situată Mănăstirea Cozia?
2.   Ce materiale sau folosit la construirea bisericii?
3.   Ce formă are biserica?
4.   Cine la îndemnat pe Mircea să înalțe Mănăstirea Cozia?

 Mănăsti rea Cozia

Biserica Mănăsti rii Cozia

Af laAf la��  mai mult! mai mult!

DicționarDicționar
cti tor: persoană care su portă 

în total sau în parte chel-
tuielile pentru ridicarea 
unui lăcaș de cult 
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Vlad ȚepeșVlad Țepeș
Descoperă!
1.   Scriitori din toate timpurile au ilustrat în operele lor personalitatea 

lui Vlad Țepeș. Citește fragmentele de mai jos și realizează un 
portret al domnitorului.

„Însă țiu la țară, țiu la neatârnare;
Țiu ca sămi fac neamul lăudat și mare! [...]
Dară, brațuacesta este sângerat,
Însăai țării dușmani nu lau cumpărat!”

(Dimitrie Bolintineanu, Țepeș și solii)

„Vlad vodă era aspru, dar drept. Îi ura pe ticăloși și îi iubea pe cei 
buni și cinstiți, pe cei care își apărau țara cu vrednicie.”

(după Dumitru Almaș, Dreptatea lui Vlad Vodă Țepeș)
„Crescut la Înalta Poartă, deprinsese meșteșugul armelor, dar nu 
putea uita că este român și că în el mocnea dorul de pământul 
strămoșilor și ura față de turci.”

(după Petru Demetru Popescu, Tinerețea lui Vlad)
2.  Oastea otomană era atât de numeroasă, încât nu putea fi  înfrântă 

de români fără priceperea domnitorilor de a pune în aplicare 
planuri iscusite de luptă. Faimos în istorie a rămas și atacul din 
noaptea de 17 iunie 1462 asupra taberei turcești de la Târgoviște. 
Citește textul și prezintă tactica de luptă folosită de domnitor. 
„La 17 iunie, în jurul orei 12 noaptea, Vlad a intrat cu o oaste 
mică de oșteni îmbrăcați în haine turcești, în tabăra otomană. În 
sunete de corn și cu  făclii, au dat foc corturilor, au omorât mulți 
turci, apoi sau retras. Treziți din somn, turcii au crezut că se 
luptă cu românii, însă sau omorât între ei. Se mai spune că Vlad 
însuși a vrut să dea foc cortului sultanului, dar la confundat cu 
cortul vizirilor Mamut și Isaac și sultanul a scăpat cu viață.”

(după Nicolae Stoicescu, Vlad Țepeș)
3. Ce asemănări sunt între strategiile de luptă ale domnitorilor 
Mircea cel Bătrân și Vlad Țepeș?

Povestea lui Vlad Țepeș 
rămâne învăluită în mis-
ter și legendă. Unde, 
cum și când se sfârșește 
legenda pentru a lăsa 

loc istoriei este greu de spus. 
Vlad Țepeș a fost un apărător al 
Țării Românești  și un remarcabil 
om de stat. 

Lucrăm împreună!
Urmașii lui Mircea cel Bătrân au fost nevoiți să plătească tribut 
otomanilor pentru a asigura pacea țării. Aceștia cereau să li se dea 
în fi ecare an tributul în galbeni și în natură: vite, oi, cereale. 
Împărțițivă în două echipe și ajutațil pe Vlad Țepeș să ia o decizie 
cu privire la plata tributului. Aduceți argumente în favoarea plății 
tributului către otomani sau împotriva plății acestuia.

Caută și citește alte legende care 
îl au ca personaj principal pe Vlad 
Țepeș și alcătuiește o fi șă de per-
sonaj.  

ProiectProiect

  Theodor Aman, Atacul de noapte

 Vlad Țepeș
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Exersează!
1. Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Care au fost voievozii care lau sprijinit pe Vlad Țepeș ca să urce 

pe tronul Țării Românești?
b.  Ce măsuri a luat domnitorul cu scopul de a dezvolta țara?
c.  Cum a reușit Țepeș să înlăture hoții, mincinoșii și răufăcătorii 

din țară?
d.  Ce motiv au avut turcii pentru a ataca Țara Românescă? 

2.  De ce crezi că a refuzat domnitorul plata tributului către oto
mani?

Reține!Reține!
Unul dintre urmașii lui Mircea 
cel Bătrân, Vlad Țepeș, s-a născut 
în anul 1431, la Sighișoara, în 
Transilvania. 
A avut trei domnii, în perioada 
din 1456 – 1462 și a fost spri-
jinit, la urcarea pe tronul Țării 
Românești , de Iancu de Hune-
doara și Ștefan cel Mare.
Vlad Țepeș s-a preocupat de 
dezvoltarea comerțului și a 
meșteșugurilor, a întemeiat 
orașe și a întărit oastea. S-a 
ocupat de siguranța locuito-
rilor țării, pedepsindu-i pe hoți, 

 Ruinele Curții Domnești , București 

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
► Și-a petrecut copilăria ca 
ostati c la curtea sultanului Impe-
riului Otoman, alături de fratele 
său, Radu;
► L-a sprijinit pe Ștefan cel Mare 
să urce pe tronul Moldovei;
► Numele Bucureștiului este 
pentru prima dată menționat 
într-un document semnat la 
20 septembrie 1459 de Vlad 
Țepeș, care și-a stabilit aici a 
doua reședință, după cea de la 
Târgoviște.

Joc!Joc!
Tribunalul claseiTribunalul clasei
Împărțiți în două grupe, aduceți 
argumente pentru a stabili dacă 
Vlad Țepeș a fost un domnitor 
drept sau crud. Câști gă grupa 
care găsește mai multe argu-
mente în favoarea uneia dintre 
afi rmații.

mincinoși și răufăcători prin 
tragerea în țeapă, de aici 
venindu-i și numele de Țepeș. 
În 1462, Vlad Țepeș a refuzat 
să mai plătească tribut turcilor, 
înfruntând astfel mânia tur-
cilor, care au invadat Țara 
Românească. Mărturiile istorice 
ne spun că atacul de noapte al 
românilor conduși de Vlad Țepeș 
la Târgoviște, împotriva turcilor, 
i-a adus o mare faimă. 
Rămâne în istorie ca un voievod 
respectat de supușii săi, un 
conducător viteaz, curajos și cu 
dragoste de țară.

Vlad Țepeș 
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Curtea domnească de la TârgovișteCurtea domnească de la Târgoviște
Descoperă!
Curtea Domnească de la Târgoviște are o întindere de peste
29 000 m2 și grupează  mai multe construcții ridicate între secolele 
XVXVIII. Primele datează din timpul lui Mircea cel Bătrân, fi ind 
destinate familiei domnitoare și demnitarilor Curții.
Vlad Țepeș extinde ansamblul și adaugă alte edifi cii, cel mai 
cunoscut și mai important fi ind turnul de supraveghere și apărare, 
numit Turnul Chindiei. În perioada 15831585 se efectuează 
lucrări de fortifi cații, dar și alte construcții (un nou palat, Biserica 
Mare a Curții, primul apeduct și grădinile domnești). 
Voievodul Matei Basarab face mari reparații la casele domnești, 
dublează zidul de apărare din incintă, construind chiar și o baie 
turcească (o variantă a băii cu aburi).
Cel care încheie seria de mari domnitori care au avut grijă de 
acest ansamblu medieval a fost Constantin Brâncoveanu. Pe lângă 
reparații și restaurări, se pictează Biserica Mare, pictură care sa 
păstrat până în zilele noastre.
Ruinele Curții Domnești din Târgoviște sunt un simbol național 
care ne dezvăluie un trecut încărcat de glorie.

►  Târgoviște a fost capitala Țării 
Românești  până în anul 1659.  

►  Prima biserică a Mănăsti rii
Negru Vodă, din Câmpulung, a 
fost ridicată de fi ul lui Basarab I
ca biserică a Curții Domnești . 

►  În centrul orașului Curtea de 
Argeș se găsesc ruinele Curții 
Domnești  construită în secolul 
al XIII-lea de Basarab I.

Exersează!
1.  Indică utilitatea construcțiilor din acest ansamblu medieval.
2.  Numește trei domnitori care au contribuit la construcția și la 

extinderea Curții Domnești de la Târgoviște.

Curtea Domnească de 
la Târgoviște este un 
ansamblu medieval, care 
a funcționat mai mult de 
trei veacuri ca reședință 

și scaun domnesc pentru mulți 
domnitori din Țara Românească.  

DicționarDicționar
apeduct: ansamblu de con-

strucții și de instalații 
care servesc la transpor-
tarea apei de la locul de 
captare până la cel de 
folosire


                           

Informează-te și realizează un 
pro  iect despre familiile de domni-
tori care au avut ca re ședință Cur-
tea Domnească de la Târgoviște. 
În realizarea acestuia vei avea în 
vedere următoarele aspecte:
►  Anii în care domnitorii au stat 

la Curtea Domnească;
►  Modifi cările și construcțiile 

aduse Curții Domnești  în ti m-
pul domniei acestora;

►  Mărturii istorice – izvoare scri-
se și nescrise legate de Curtea 
Domnească. 

  

 Curtea Domnească de la Târgoviște

ProiectProiect Af laAf la��  mai mult! mai mult!

 Turnul Chindiei, Târgoviște
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Mihai ViteazulMihai Viteazul
Citește și descoperă!
,,Era un bărbat ales, vestit și lăudat pentru frumusețea trupului 
său, dar și pentru virtuțile lui mari și felurite: dragostea către patrie, 
îngăduirea către semeni, omenia către cei de jos, dreptatea către 
toți  deopotrivă, sinceritatea, statornicia și dăruirea ce împodobeau 
mult lăudatul său caracter.”

(Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai voievod Viteazul)
1.  Ce calități ale domnitorului sunt prezentate de istoricul Nicolae 

Bălcescu?
2.  Ce alți domnitori au condus Țara Românească înaintea lui Mihai 

Viteazul?

În a doua parte a 
se colului al XVI-lea,  Țările 
Române erau supuse
Imperiului Otoman căruia îi 
plăteau tributuri mari. Mihai, un 
boier viteaz, cu o înfățișare falnică, 
hotărâtă, ajunge pe tronul Țării 
Românești  în 1593.

 Mihai Viteazul

DicționarDicționar
ban: ti tlu purtat de dre gă-

torul desemnat de domn 
la guvernarea Olteniei

a se proclama: a aduce la cu-
noști nță în mod solemn și 
ofi cial


                           

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Documentul care atestă unirea 
Țărilor Române a fost scris de 
însuși domnitorul Mihai Viteazul, 
la Alba Iulia.

Reține!Reține!
Scurta domnie a lui Mihai (1593-
1601) este bine cunoscută da torită 
iz voarelor istorice. Acestea ne 
spun că a fost unul dintre cei mai 
bogați boieri din țară, dar și ban al 
Craiovei. Ajuns domnitor, încheie 
alianțe cu vecinii în sco pul apărării 
țării și nu mai plătește tribut Impe-
riului Otoman. 
Supărat, sultanul trimite în anul 
1595 o ar mată numeroasă, 
con dusă de Sinan Pașa, în Țara 
Românească pentru a o trans-
forma în pro vincie otomană. 
Mihai, un bun conducător și un 
strateg iscusit, îi atrage pe oto  mani 
într-un loc mlăș ti nos de pe malul 
râului Neajlov, la Călugăreni. În 
acestă luptă oto manii sunt înfrânți. 
După alte victorii la București, 
Giurgiu, Târgoviște, sultanul re cu -
noaște domnia lui Mihai.
Pentru că domnitorul Moldovei 
și principele Transilvaniei erau  
supuși otomanilor, Mihai este 
ne voit să ia o hotărâre cu ra-
joasă și să unească cele trei Țări 

Române sub conducerea sa. 
În toamna anului 1599, Mihai
îl învinge pe Andrei Báthory, prin-
cipele Tran sil vaniei, la Șelimbăr, 
lângă Sibiu și se proclamă prin cipe 
al Tran silvaniei, la Alba Iulia. 
În primăvara anului 1600 cu ce rește 
și Moldova. 
Astf el se înfăptuiește prima unire 
a celor trei state românești .
Marile puteri vecine (Imperiul 
Otoman, Polonia și Imperiul 
Hab sburgic) aveau dușmănii și 
dorințe nejusti fi cate care au dus 
la des tră  marea unirii. Din ordinul 
împă ratului austriac, Mihai este 
ucis pe câmpul de luptă de la Turda, 
în 1601. Astf el, unirea nu a durat 
prea mult timp. Capul marelui 
domnitor odih nește la Mănăsti -
rea Dealu, lângă Târgoviște.
Deși a avut o domnie scurtă, Mihai 
este primul domnitor care a reușit 
să unească cele trei țări românești . 
Datorită caracterului puternic și 
îndrăznelii sale, po po rul l-a numit 
„Viteazul” sau „Bravul”.
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Exersează!
1.  Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Ce funcție a ocupat Mihai Viteazul înainte de a ajunge domnitor?
b.  De ce crezi că era supărat sultanul pe Mihai?
c.  Ce loc ales de Mihai Viteazul pentru ai înfrunta pe turci îți 

amintește de Bătălia de la Rovine?
d.  Care este cea mai importantă hotărâre luată de domnitor? De ce?

2.  Menționează etapele în care sa realizat unirea celor trei state 
românești.

3.  Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect.

Aplică!Aplică!
Identi fi că pe hartă:
►  Cele trei Țări Române înainte de 

unire.
►  Vecinii celor trei state româ nești .
►   Localitățile unde Mihai a pur tat 

lupte. 
►   Localitatea unde a fost ucis 

Mihai Viteazul.
Pentru a consolida unirea, voie-
vodul adoptă aceeași stemă pen   tru 
toate regiunile.

Stema Țărilor Române 

Informează-te din alte surse is-
torice și identi fi că elementele de 
pe aceas tă pecete în funcție de 
țara căreia îi aparțin. 

Moldova Țara 
Românească Transilvania

ProiectProiect
Personalitatea domnitorului
Mihai Viteazul
Formați grupe de câte cinci elevi 
și documentați-vă din izvoare is-
torice și literare pentru a putea 
realiza un portret cât mai exact al 
personalității lui Mihai Viteazul.
►  Selectați informații despre por-

tretul său fi zic și moral;
►  Transcrieți fragmente literare 

în care sunt descrise faptele de 
vitejie ale domnitorului;

►  Completați proiectul cu imagini
sugesti ve.

A.  La Călugăreni, armata oto ma
nă era condusă de:
a. Baiazid 
b. Mahomed al IIlea
c. Sinan Pașa

B.  Mihai Viteazul a fost ucis din 
ordinul: 
a. împăratului austriac
b. regelui polonez
c. sultanului otoman

C.  Unirea sa destrămat în anul:
a. 1600
b. 1601
c. 1602

D.  Capul domnitorului Mihai 
Viteazul se afl ă la:
a. Mănăstirea Cozia
b. Mănăstirea Dealu
c. Mănăstirea Comana

 Țările Române la sfârșitul în secolului al XVI-lea
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Vidin

Orșova

Nicopole

Giurgiu

Constanța

Chilia Nouă

Babadag

Sibiu

Șelimbăr

Alba Iulia
Deva

Orăștie

Mirăslău

Arad

Oradea

Beiuș

Guruslău

Satu Mare

Baia Mare

Sighet

Hotin

Suceava

Iași

Bacău

Chișinău

Hust

Zalău Cluj

Turda

Timișoara Brașov
Făgăraș

Târgoviște Ploiești

Curtea 
de Argeș

CălugăreniCraiova

Râmnicu 
Vâlcea

București

Silistra

Brăila

Buzău

Cetatea 
Albă

Tighina

T R A N S I L V A N I A
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Constanti n BrâncoveanuConstanti n Brâncoveanu
Citește și descoperă!
Descoperă în versurile de mai jos informații despre sfârșitul dom
nitorului:

Exersează!
1.  Calculează câți ani a domnit 

Constantin Brâncoveanu.
2.  Explică modul în care a con

tribuit Constantin Brân co
veanu la dezvoltarea cul tu
rală a Țării Românești.

   Biserica Mănăsti rii Horezu 
(sau Hurezi), ridicată în sti l 
brâncovenesc

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Sti lul arhitectural brâncovenesc
își trage numele de la cel al
domnitorului Brânco veanu. Acest 
sti l se disti nge prin modul în care 
sunt ornamentate cu moti ve de 
inspirație populară, scările ex-
terioare, coloanele, foi șoarele 
și balustradele. Printre cti toriile 
domnitorului se numără Pala-
tul Mogoșoaia, bisericile de la 
Potlogi și Sfântul Gheorghe-Nou. 
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Personalitatea voievod-
ului Constanti n Brân-
coveanu a marcat 
istoria românilor 
la sfârșitul secolului 
al XVII-lea și începutul 
secolului al XVIII-lea.

Reține!Reține!
Domnia lui Brâncoveanu începe 
în toamna anului 1688 și se 
încheie brusc și cumplit pe 15 
august 1714.
Domnitorul rămâne în istorie ca 
un bun conducător care în cearcă 
să păstreze pacea și autonomia 
Țării Românești . Pe plan extern, 
a ști ut cum să mențină echili-
brul între marile puteri: Imperiul 
Oto  man, Imperiul Habsburgic și 
Rusia, evi tând să se poziționeze 
decisiv în vreuna dintre tabere.
În îndelungata-i domnie, voie vo-
dul construiește mănăsti ri, școli 
și palate frumos împo do bite cu 
moti ve populare ro mâ nești , fără 
a uita nici de spi tale pentru cei 
săraci. Este un apărător al cre-
dinței stră mo șești. Pentru că 
re fuză să-și schim be credința 
creș   ti nă, el și cei patru fi i ai săi 
sunt uciși din ordinul sultanu-
lui. Constanti n Brâncoveanu este 
în mormântat la biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din București. 
Este canonizat (trecut în rândul 
sfi nților) în 1992 și este prăznuit
(sărbătorit), împreună cu fi ii săi, 
pe 16 august.

„— De ție milă de copii
Și de vrei să mai ai fi i,
Lasă legea creștinească
Și te dăn legea turcească.
— Facă Dumnezeu cea vrea!

Nu mă las de legea mea!
Să știți ca murit creștin
Brâncoveanul Constantin!”

(Balada lui Constantin 
Brâncoveanu)

 Constanti n Brâncoveanu

 Tablou voti v de la  Mănăsti rea Hurezi

PortofoliuPortofoliu
►  Colecționează imagini cu alte

construcții ridicate în sti l brân-
 covenesc și realizează, îm preu-
nă cu colegii tăi, o expoziție de 
fotografi i.

►  Identi fi că elemente specifi ce 
ale acestui sti l.
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În jurul anului 1350, 
Dragoș, voievod 
român 
din Maramureș, 
înfiin țează o marcă 
de graniță (regiune 

de apărare a graniței) la est 
de Carpați, pe valea râului 
Moldova, pentru a apăra 
regiunea de tătari. 

Învingându-i pe tătari, Dragoș 
rămâne pe acele locuri, unește 
formațiunile existente pe acest 
teritoriu, întemeind astfel statul 
Moldova. 

Fii creativ!Fii creativ!
Imaginează-ți un steag al Moldo-
vei din ti mpul lui Dragoș și ilu s-
trează-l într-un desen.

 Dragoș Vodă luptându-se 
cu zimbrul

DragoșDragoș
Citește și descoperă!
Din vremuri vechi se spune că era un voievod viteaz și mândru, pe 
care îl chema Dragoș. Îi plăcea mult vânătoarea. 
Întro zi, a urmărit o căprioară până dincolo de munți. Ia pierdut 
urma, dar a dat peste o fată frumoasă care cunoștea dorința lui 
Dragoș de a deveni domnul acelor ținuturi. Fata la sfătuit pe viteaz 
să facă o faptă măreață pentru a i se împlini visul. Și cum pe acele 
meleaguri umbla un zimbru fi oros, trebuia săl vâneze. 
Dragoș la găsit și sa luptat cu el, ajutat și de cățelușa lui, Molda, 
reușind săl ucidă. Cățelușa moare însă înecată. Apa în care sa 
înecat Molda și țara peste care a domnit Dragoș au primit numele 
de Moldova.
►  „Întracei păstori ce au nemeritu locul acesta, fostau și Dragoș, 

carele au venitu de la Maramoroș, carile să vediia și mai de cinste 
și mai de folos decâtu toți, pre carile cu toții lau pus mai mare 
și purtătoriu lor.”

(Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei)

1.   Precizează care au fost motivele pentru care moldovenii lau ales 
pe Dragoș să le fi e conducător.

2.   Explică alegerea numelui acestei țări de către Dragoș.
Pe steagul țării, voievodul a pus să se deseneze capul zimbrului.
►  Imaginea de alături reprezintă stema Moldovei. Identifi că ele

mentele componente ale acesteia. Explică ce crezi că semnifi că 
aceste elemente.

Exersează!
1.  Cine a fost Dragoș? 
2.  Ce a înfi ințat Dragoș la est de Carpați? 
3.  Care era scopul acesteia?
4.  De ce crezi că Dragoș a ales ca pe steagul Moldovei să fi e un cap 

de zimbru?

►  Caută și citește Legenda lui 
Dragoș Vodă pentru a afl a mai 
multe detalii despre viteazul 
voievod.

►  Zimbrul, animal sălbati c masiv, 
care viețuia în trecut în codrii 

Moldovei, a fost vânat până la 
dispariție. Astăzi mai poate fi  
admirat doar în rezer vații, cum 
ar fi : Dragoș Vodă (Neamț), 
Valea Zimbrilor (Bu zău), Hațeg 
(Hunedoara). 

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
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În jurul anului 1350, 
Dragoș
român 
din Maramureș, 
înfiin țează o 
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Ștefan cel MareȘtefan cel Mare
Citește și descoperă!
1.  „Om întreg la fi re, neleneș și 

lucrul său știa al acoperi, și 
unde nu gândeai acolo îl afl ai. 
La lucruri de războaie meșter, 

După întemeierea 
Moldovei de către 
Dragoș, Bogdan I 
obține independența 
Moldovei. Un alt 
domnitor de seamă se afi rmă 
în spațiul românesc: Ștefan cel 
Mare, personalitate cunoscută și 
în Europa.

Lucrăm împreună!
►  Împărțițivă pe echipe. Ci ti ți

pe roluri poe zia Muma lui 
Ștefan cel Mare de D. Bolin
tineanu. Alegeți echipa care a 
in terpretat cel mai bine.

►  Ascultați cântecul Ștefan, Ște-
fan, Domn cel mare (pe ver su
rile poeziei populare cu le se
de Vasile Alecsandri). Cân
tațil și voi.

Reține!Reține!
La jumătatea secolului al XV-lea, 
a urcat pe tronul Moldovei, ajutat 
de domnitorul Țării Românești , 
Vlad Țepeș, fi ul lui Bogdan al II-lea,
Ștefan cel Mare. Încă de la 
în ceputul domniei, Ștefan s-a pre o -
cupat de bunăs tarea țării: a dez-
vol tat agricultura, meș teșugu ri le, 
comerțul, a orga ni zat armata, 
a construit și a în tărit cetăți 
(Neamț, Cetatea Albă, Chilia, 
Hoti n).
Voievodul dorea ca Moldova să 
fi e liberă, să nu mai plătească 
tri but otomanilor. Din acest 
mo ti v, domnia sa a fost mar     cată 
de războaie: cu ungurii la Baia 

(1467), cu polonii la Codrii Cos-
minului (1497), cu otomanii la 
Valea Albă (1476) și cu tătarii la 
Lipnic (1469). 
Una dintre cele mai răsunătoare 
victorii asupra otomanilor a fost 
la Vaslui, în anul 1475. A urmat o 
altă luptă la Războieni, în 1476, 
unde Ștefan a fost în frânt. Oto-
manii au conti nuat atacul asupra 
cetăților Suceava și Neamț, dar 
nu au reușit să le cucerească. 
Cu ajutorul aliaților unguri și 
po lonezi, Ștefan a re făcut oastea 
și a câști gat lupta.
Ște fan cel Mare, recunoscut ca 
un bun crești n, a ridicat multe 

mă năsti ri și biserici pe care le-a
înzestrat cu obiecte de cult (cărți, 
icoane, cruci) la: Putna, Vo ro neț,
Bor zești, Huși, Dorohoi, Iași, 
Suceava. Domnia sa a fost 
pe  rioada în care Moldova a 
cunos  cut reali zări im portante 
în toate do meniile. 
Ștefan cel Mare s-a sti ns din viață 
în 1504 și a fost înmormântat la 
Mănăsti rea Putna. Pentru că a 
fost un domnitor în țelept, viteaz, 
bun conducător de țară, iscusit 
diplomat, iubitor de cul tură a 
fost numit „cel Mare și Sfânt”.

unde era nevoie însuși se vâra, ca văzândul ai săi să nu să îndepărteze 
și pentru aceia rar război de nu biruia. Și undel biruia alții, nu pierdea 
nădejdea că știindusă căzut jos, se ridica deasupra biruitorilor…”

(Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei) 

a.  Ce domnitor este descris de cronicar în fragmentul de mai sus? Scrie 
trei enunțuri în care să argumentezi răspunsul tău.

b.  Ce însușiri ale marelui domnitor reies din acest text?
c.  Cum reușea să câștige bătăliile?
d.  Cum proceda atunci când era învins?
2.  Citiți poezia Muma lui Ștefan cel Mare de D. Bolintineanu în care este 

evidențiată atitudinea domnitorului după înfrângerea de la Războieni 
din anul 1476. 

a. De ce crezi că mama ia interzis lui Ștefan să intre în castel?  
b.  Ce semnifi cație au cuvintele mamei: „Dute la oștire! pentru țară 

mori!”?
c.  Ce crezi că sar fi  întâmplat dacă mama sa lar fi  lăsat să intre în castel?

66 Personalități istorice medievale din Moldova



86

Exersează!
1.  Transcrie pe caiet și completează spațiile libere cu informațiile 

corespunzătoare.
Ștefan cel Mare este ajutat să urce pe tronul Moldovei de ...... . 
Ștefan sa preocupat de ...... țării. În timpul domniei lui se 
dezvoltă ......, ......, ...... . Organizează ......, construiește și ...... 
cetăți.
Pentru faptele sale, poporul la numit ...... .

2.  Răspunde la următoarele întrebări:
a. Cu cine a purtat războaie Ștefan cel Mare?
b. Care era dorința cea mai mare a lui ȘtefanVodă?
c. Care au fost luptele în care Ștefan ia învins pe otomani?
3.  Scrie pe caiet exemple de biserici și mănăstiri ridicate de Ștefan 

cel Mare.
4.  Transcrie pe caiet doar acele enunțuri care sunt adevărate.

Ștefan cel Mare a fost fiul lui Bogdan al IIlea.
Ștefan a urcat pe tronul Moldovei cu ajutorul lui Vlad Țepeș.
Bătălia de la Vaslui a avut loc în anul 1476.
Ștefan îi învinge pe otomani în Bătălia de la Războieni. 
Ștefan sa luptat cu ungurii.
Putna este mănăstirea în care se odihnește marele domnitor.

5.  Precizează de ce crezi că era plâns Ștefan cel Mare de toată țara.
„Iară prea Ștefan Vodă lau îngropat țara cu multă jale și plângere 
în mănăstire la Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de 
plân gea toți ca după un părinte al său...” 

(Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei)
6.  Ce crezi că a vrut să spună Ștefan cel Mare prin cuvintele:

„... Moldova na fost a stră moșilor mei, na fost a mea și nu e 
a voastră, ci a urmașilor voștri șa urmașilor urmași lor voștri în 
veacul vecilor…”

(Barbu Șt. Delavrancea, Apus de soare)

►  Ștefan cel Mare a avut cea mai 
lungă perioadă de domnie din 
istoria  Moldovei, 47 de ani.

►  Tradiția spune că a purtat 36 de 
războaie, din care a câștigat 34.

►  După fiecare victorie, Ștefan 
ri dica o mănăstire sau o bi se-
rică în semn de mulțumire.    

►  Bucurându-se de biruința lui 
Ștefan asupra turcilor, adică de 
triumful creș ti nă tății asupra 
pă  gânilor, Papa Sixtus al IV-lea 
l-a numit „Athleta Christi” 
(Lup  tător pentru Hristos). 

►  A fost canonizat în anul 1992 și 
este prăznuit la 2 iulie.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
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 Dragoș Vodă

 Ștefan cel Mare

Ghid de învățare efi cientă – CvintetulGhid de învățare efi cientă – Cvintetul
Descoperă!
Cvintetul constă în crearea de cinci versuri, respectânduse cinci 
reguli. Este o metodă de sintetizare care te ajută să reții informațiile 
importante dintro lecție. 
Citește cvintetul următor în care sunt cuprinse informații despre 
voievodul moldovean Dragoș. 

Dragoș
viteaz           fălos

dorea           lupta           vâna 
Dragoș           a întemeiat           Moldova

neînfricat 

Aplică!Aplică!
Copiază pe caiet schema dată și completează, respectând indicațiile 
de mai jos.

Pornind de la informațiile pe care le-ai învățat despre Ștefan cel Mare 
realizează un cvintet după modelul dat.

Cum procedezi?
►  Primul vers reprezintă un cuvânt care denumește subiectul 

(substanti v);
►  Al doilea vers cuprinde două cuvinte care arată însușirile subiectului 

(adjecti ve);
►  Al treilea vers conține trei cuvinte care exprimă acțiuni ale 

subiectului (verbe);
►  Al patrulea vers conține patru cuvinte prin care se exprimă păreri, 

senti mente față de subiect;
►  Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt care defi nește subiectul.

Exersează!
►  Scrie cvintete ce au ca subiecte alți domnitori români care teau 

impresionat prin faptele lor de vitejie. Le poți însoți de imagini 
ale domnitorilor prezentați.
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Mănăsti rile din MoldovaMănăsti rile din Moldova
Descoperă!

Jumătatea secolului 
al XV-lea și începu-
tul  se  colului  a l 
XVI-lea aduc în Mol-
dova un stil de artă 
propriu și original: 

s t i l u l  m o l d o v e n e s c .
Meșterii moldoveni au reușit 
să creeze opere de artă fără egal 
în Europa. Mănăstirile din 
Moldova ascund încă taine pe 
care pictorii și chimiști i ar dori să 
le descifreze – culorile picturilor 
nu au fost alterate nici de trecerea 
secolelor, nici de condițiile clima-
ti ce, rămânând aproape intacte.

Bisericile Mănăsti rilor Putna 
(1),  Voroneț (2), Moldovița (3) și 

Sucevița (4) 


  

Fii creativ!Fii creativ!
Redactează o scrisoare adresată 
unui prieten din altă țară în 
care să-i prezinți măreția și fru-
musețea mănăsti rilor din nordul 
Moldovei.

1

3

2

4

Exersează!
1.  Așază pe axa timpului anii în care au fost construite cele patru 

mănăstiri.
2.  Precizează ce îi conferă Mănăstirii Voroneț caracterul de unicitate. 
3.  Numește ctitorii celor patru mănăstiri de mai sus. Scrie pe caiet 

și alte mănăstiri ctitorite de aceștia.
4.  Informeazăte și apoi realizează o prezentare a uneia dintre 

mănăstiri.

Reține!Reține!
Mănăsti rea Putna a fost ridi-
cată în nordul Moldovei în anul 
1466, fi ind cti toria lui Ștefan cel 
Mare. Este un important centru 
religios, cultural și arti sti c, dar
și o pagină din istoria nea mu lui 
nostru. A fost numită și „Ieru-
salimul Neamului Româ nesc”.
În timp, mănăstirea a suferit 
diverse modifi cări, însă aspectul 
de cetate al acesteia a rămas 
neschimbat.
Mănăsti rea Voroneț, cons tru  i  tă
în anul 1488, a fost nu mită și 
„Capela Sixti nă a Răsăritului” 

da torită frescei de pe fațada 
de vest care ilustrează Judecata 
de Apoi. Frumosul ,,albastru de 
Voroneț” conti nuă să rămână o 
enigmă pentru specialiști  datorită 
secretului compoziției culorii. 
Mă năs ti rea este una dintre cele 
mai cunoscute și mai valo roase 
construcții religioase ale Mol do-
vei și a cti torului său, Ștefan cel 
Mare.
Mănăsti rea Moldovița a fost ri di-
cată în anul 1532 prin grija lui Petru 
Rareș, fi ul natural al lui Ștefan cel
Mare. Este apărată de zi duri pu -

ternice ce depășesc 6 m, având 
o grosime de 1,20 m. Este una
dintre cele mai fru moa se mănăs-
ti ri ale Mol dovei și un simbol al 
culturii reli gioase ortodoxe.
Mănăstirea Sucevița se află în 
apropiere de Rădăuți și este 
atestată din anul 1582. Această 
mănăstire este o ctitorie a 
fa miliei Movileștilor. Construită 
în sti lul arhitecturii moldovenești , 
mă năsti rea este celebră pentru 
pictura exterioară de pe peretele 
nordic reprezentând scena „Scara 
Raiului”. 
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Amintește-ți ce ai învă-
țat în această unitate!

RecapitulareRecapitulare
1.   Recunoaște personalitățile istorice din următoarele fragmente:

a.  „— Deun moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești
  Nu e om de rând, el este domnul Țării Românești. [...]

Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul... 
Și deaceea tot ce mișcăn țara asta, râul, ramul, 
Mie prieten numai mie, iară ție dușman este... 
Navem oști, dară iubirea de moșie e un zid
Care nu senfi orează dea ta faimă, Baiazid!”

 (Mihai Eminescu, Scrisoarea III)

b.   „Afl ând domnul Moldovei că turcii veneau împotriva sa, așeză 
în ordine armata sa, și luând măsuri pentru a se apăra, se încăieră 
cu turcii, îi bătu și îi puse pe fugă până la Dunăre, unde au 
murit mulți și mulți oameni de seamă au fost luați în prinsoare, 
deși Soliman Pașa sa salvat prin fugă; foarte mulți sau aruncat 
în apă pentru a se urca în bărci și mulți sau înecat.”     

  (Giovanni Maria Angiolello, 
Călători străini despre țările române)

c.   „Dar cum a ajuns la domnie, mai întâi șia făcut o gardă per
sonală nedespărțită de el; după aceea chemând câte unul din 
boierii săi, despre care crede că ar fi  în stare să ia parte la trădare 
pentru schimbarea domnilor, îi sluțea și îi trăgea în țeapă cu 
toată casa...”

(relatare a cronicarului bizantin Laonic Chalcocondil)

2.   Justifi că fi ecare alegere, folosind expresii din text care teau 
ajutat să identifi ci corect numele domnitorilor.

3.  Copiază pe caiet tabelul de mai jos și completeazăl conform 
ce rințelor.

Domnitorul Importanța domniei

4.  Realizează corespondența dintre numele domnitorilor și denu
mi rile locurilor alese pentru ai înfrunta pe dușmani.
Vlad Țepeș  Posada
Ștefan cel Mare Rovine
Mihai Viteazul Vaslui
Basarab I  Târgoviște
Mircea cel Bătrân  Călugăreni
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5.  Fixează pe axa timpului următoarele evenimente:
►  Urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei 
►  Întemeierea statului Moldova
►  Unirea celor trei Țări Române
►  Întemeierea Țării Românești
►  Prima domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească

6.  Completează pe caiet tabelul cu numele ctitorilor:

Cti torie Cti tor
Mănăsti rea Putna

Mănăsti rea Horezu (sau Hurezi)
Mănăsti rea Cozia

Mănăsti rea Moldovița
Mănăsti rea Sucevița
Mănăsti rea Voroneț

ProiectProiect
Personalități ale istoriei românilor
Alege o personalitate istorică despre care ai învățat și realizează un un 
poster în care să prezinți prin imagini și text: 

Joc!Joc!
Alfabetul istoricAlfabetul istoric
Formați echipe de câte șase elevi și realizați pe o coală mare de desen 
un număr egal de casete cu numărul literelor din alfabet (cu excepția 
literelor: ă, â, î, k, q, w, x, y, z). În fi ecare casetă scrieți nume le unui 
eveniment, erou, con du cător de s pre care ați învățat la istorie sau ați 
citi t în lecturile suplimentare din portofolii, cores pun zător fi e că rei litere 
din alfabet. Expuneți foile completate în fața clasei și explicați alegerile 
făcute.
Exemplu:
A – alianță  înțelegere politi că între două state prin care se obligă să 

se ajute reciproc
B – Baiazid I sultan otoman
C – Cozia cti torie a lui Mircea cel Bătrân
D – Dobrogea regiune cedată turcilor de Mircea cel Bătrân

Lucrăm împreună!
Roata istoriei 

Formați două echipe și con fec
ționați câte o roată din car ton, 
cu o săgeată mobilă. Numărul 
de părți în care veți împărți 
cadranul trebuie să fi e egal cu 
numărul de elevi al echipei. 
Scrieți pe fi ecare parte câte un 
număr care să corespundă unui 
eveniment/fapt istoric studiat 
notat pe care lați notat pe un 
bilețel.
Fiecare membru al echipei va 
învârti roata confecționată de 
echipa adversă și va răspunde 
cerinței numărului în dreptul 
căruia se oprește săgeata. Dacă 
sa răs puns deja, va învârti roa
ta până când săgeata se oprește 
la un număr nou.
La fi nal, numărați răspunsurile 
corecte ale fi ecărei echipe și 
premiați câștigătorii.

11 22 33

44
66

77
55

88
9910101111

1212
1313

1414
1515

1616

►  țara în care a domnit;
►  trăsături fi zice și morale;
►  cele mai importante eveni-

men  te istorice din ti mpul 
domniei;

►  cti torii ale domnitorului ales 
de ti ne;

►  moti vul pentru care ai ales 
acest domnito r.
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Foarte 
bine

1 6 răspunsuri 
corecte

2 3 răspunsuri 
corecte

3 6 corespondențe 
realizate corect

4 5 răspunsuri 
corecte

5 4 răspunsuri 
corecte

Bine

1 4 răspunsuri 
corecte

2 2 răspunsuri 
corecte

3 4 corespondențe 
realizate corect

4 3 răspunsuri 
corecte

5 2 răspunsuri 
corecte

Sufi cient

1 2 răspunsuri 
corecte

2 1 răspuns corect

3 2 corespondențe 
realizate corect

4 1 răspuns corect

5 1 răspuns corect

1. Scrie pe caiet numele domnitorilor din imaginile de mai jos.

EvaluareEvaluare

2. Notează pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. Mircea cel Bătrân sa luptat cu sultanul: 

a. Mohamed b. Sinan c. Baiazid I
B. Mormântul lui Ștefan cel  Mare se afl ă la mănăstirea:

a. Moldovița b. Putna c. Sucevița
C. Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire a Țărilor Române în anul:

a. 1599 b. 1600 c. 1601

3. Realizează corespondența:

Domnitor Cti torie
Basarab I

Mănăsti rea Putna
Mănăsti rea Cozia

Constanti n Brâncoveanu

Țara RomâneascăȚara RomâneascăȚara Românească

MoldovaMoldovaMoldova

Mircea cel Mircea cel Mircea cel 
BătrânBătrânBătrân

Ștefan cel Ștefan cel Ștefan cel 
MareMareMare

Vlad ȚepeVlad ȚepeVlad Țepeșșș

Basarab IBasarab IBasarab I

DragoșDragoșDragoș

Constantin Constantin Constantin 
BrâncoveanuBrâncoveanuBrâncoveanu

4. Scrie câte un argument care să susțină următoarele afi rmații:
►  Locul ales de Mircea cel Bătrân a ajutat mica oștire română să 

învingă numeroasa armată otomană.
►  Ștefan cel Mare înălța câte o mănăstire după fi ecare victorie.
►  Românii lau numit pe Mihai Voievod „Viteazul” sau „Bravul”.

5. Completează pe caiet următorul tabel:
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parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122. 
Verifi că împreună cu profesorul 
dacă teai autoevaluat corect.



77 Epoca ModernăEpoca Modernă

▪  Ce înseamnă pentru tine 
România Mare?

▪  Ce evenimente sunt 
organizate în localitatea 
ta în ziua de 1 Decembrie?

▪  Ce sărbătoresc românii la
1 Decembrie?

▪  Ce informații deții despre 
această sărbătoare?

Conținuturi:

► Epoca Modernă
Alexandru Ioan Cuza și Unirea
Carol I și Independența, Carol Davila
Eroi ai Primului Război Mondial
Ferdinand I și Marea Unire

Competențe vizate:  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.2; 4.3
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Unirea Moldovei cu Țara RomâneascăUnirea Moldovei cu Țara Românească
Citește și descoperă!
La inaugurarea Bibliotecii Române de la Paris, din 1847, Nicolae 
Bălcescu spunea:
„Ținta noastră, domnilor, socotesc că nu poate fi  alta decât Unitatea 
națională a românilor. Unitatea e mai întâi în idei și în sentimente, 
care să aducă apoi cu vremea unitatea politică, care să facă din 
munteni, din moldoveni, din basarabeni, din bucovineni, din 
tran silvăneni, din bănățeni, un trup politic, o nație românească, 
un stat de șapte milioane de români. La crearea acestei naționali
tăți... trebuie să țintească toate silințele noastre. Românismul dar 
e steagul nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toți românii...”
1.  Care era dorința cea mai mare a românilor exprimată de Nicolae 

Bălcescu în discursul său?
2.  De ce afi rmă Bălcescu că unitatea trebuie să existe mai întâi în 

idei și sentimente?
3.  Pe cine include Bălcescu în nația românească?

O națiune este o 
comunitate unită, cu 
spirit de sacrifi ciu, cu 
un trecut glorios, dar 
și cu un prezent din 
care răzbate dorința 
de a supraviețui.

  Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor
și revoluționar român

  Tratatul de Pace de la Paris a fost 
semnat la 30 marti e 1856 și a pus 
capăt, în mod ofi cial, Războiului 
Crimeii

DicționarDicționar
revoluționar: parti cipant la 

revoluție
exilat: persoană în exil, obli-

gată să părăsească  țara 
al cărei cetățean este

Marile Puteri: Franța, Marea 
Britanie, Rusia, Prusia, 
Sar dinia, Imperiul Habs-
burgic și Imperiul Otoman  


                           

Reține!Reține!
Primii pași spre Unire
În secolul al XIX-lea, multe dintre 
popoarele mici ale Euro pei, 
vorbitoare ale aceleiași limbi, 
își doreau să se reunească într-
un singur stat. După încercarea 
de la 1848 de a uni Moldova cu 
Muntenia, re voluționarii români, 
exilați în Eu ropa, au găsit aliați 
în lupta lor pentru unire. Prile-
jul a venit odată cu Răz boiul 
Crimeii (1853-1856), la fi nalul 
căruia s-a discutat, pe plan 
internațional, problema unirii 
Principatelor Române Moldova 
și Țara Românească. Guvernele 
Franței, Sardiniei, Prusiei au 
oferit sprijin poporului român, 
crezând că unirea Principatelor 
Române ar stăvili tendința de 
cu cerire a Rusiei.

Alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domnitor
În cele două Țări Române au 
fost înfi ințate Adunările ad-hoc
(adunări alcătuite din repre zen-
tanți aleși ai țăranilor, boierilor, 
intelectualilor și orășenilor) care 
au exprimat în fața lumii întregi 
dorința românilor: unirea celor 
două principate într-un singur 
stat cu numele de România.
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca 
domnitor al Moldovei la 5 ia nuarie 
și domn al Țării Românești  la 24 
ianuarie 1859 a pus Marile Puteri
europene în fața faptului împli-
nit. Cele două Țări Române aveau 
acum același domnitor, deci puteau 
forma un singur stat, mai mare, mai 
puternic, mai bogat. 
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Joc de rol!Joc de rol!
La Adunarea ad-hocLa Adunarea ad-hoc
În vremea aceea existau și 
bo ieri care se împotriveau 
Unirii, de teama că își vor pierde 
pă mânturile și nu vor mai avea 
supuși care să muncească pe 
moșiile lor.
Împărțiți-vă în trei echipe: 
re pre zentanți i  țărănimii , 
reprezentanții marilor boieri și 
re pre zentanții pu terilor euro-
pene. Re con stituiți eveni men tul 
is to ric din 1859. Pri    mele două 
echipe aduc ar gu mente pro și 
contra cu pri vire la înfăptuirea 
Unirii. Re prezentanții pute ri lor 
euro pene analizează ar gu men-
tele și comunică hotă rârea. 

Exersează!
1.  Cele șapte mari puteri europene au hotărât, prin Convenția de 

la Paris (1858), ca cele două țări, Moldova și Țara Românească, 
să fie conduse de doi domni. Participanții la Adunările elective 
au ales de două ori același domn, întrucât Convenția de la Paris 
nu interzicea alegerea aceleiași persoane ca domnitor în ambele 
principate.

a.  Enumeră marile puteri europene din acea perioadă.
b.  Precizează categoriile sociale reprezentate în Adunările adhoc.
c.  Explică modul în care au reușit participanții la cele două adunări 

elective să împlinească visul românilor fără să încalce înțelegerea 
externă.

2.  La Adunarea adhoc din Moldova, printre reprezentanții țără
nimii se afla și moș Ion Roată, un vrâncean înțelept, despre care 
Ion Creangă spunea că era: „om cinstit și cuviincios care nu 
prea punea temei pe vorbele boierești și avea gâdilici la limbă”.

a.  Explică întrun enunț ce însușiri ale lui Ion Roată reies din 
portretul realizat de scriitorul Ion Creangă.

b.  Citește lecturile Toți românii cântă „Hora Unirii” de Dumitru 
Almaș și Moș Ion Roată și Vodă-Cuza de Ion Creangă și des co
peră și alte calități ale bătrânului țăran.

DicționarDicționar
electiv: care are scopul sau 

dreptul de a alege


                           

  Adunare ad-hoc (1857)

  Moș Ion Roată, într-o pictură păs-
trată în casa memorială

Fii creativ!Fii creativ!
Ascultă cântecul Hora Unirii pe 
versuri de Vasile Alecsandri, mu-
zica aparținându-i lui Alexandru 
Flechtenmacher, și ilustrează în-
tr-un desen strofa care te-a im-
presionat cel mai mult.
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DicționarDicționar
reformă: reorganizare a sis-

temului politic, econo mic, 
social pentru a ob ține un 
progres

a abdica: a renunța la tron


                           

Alexandru Ioan CuzaAlexandru Ioan Cuza
Citește și descoperă!
1.  „Alegândute pe Tine Domn în țara Noastră, am voit să arătăm 

lumii ceea ce toată țara dorește: la legi noi, oameni noi”, rostea 
Mihail Kogălniceanu în discursul său din 5 ianuarie 1859, la Iași.

a.  Cum se numește domnitorul la care se referea Mihail 
Kogăl niceanu?

b.  Ce eveniment a avut loc în 5 ianuarie 1859?
c.  Cum explici afirmația „la legi noi, oameni noi”?
2.  „CuzaVodă era un domn bun, modest, harnic, patriot... Se 

cufunda bucuros în rândurile mulțimii, ca să afle, ca să îndrepte, 
ca să pedepsească și să mângâie cu un cuvânt, ca să răspundă 
nevoii sufletești a neamului acestuia. Cel dintâi fior de mândrie 
la avut generația de atunci când sau auzit cuvintele lui mândre 
cu care el vorbea turcilor sau cabinetelor europene.” 

(Nicolae Iorga, Alexandru Ioan Cuza,  
domn al Poporului și al Unirii)

a.  Ce însușiri morale ale Domnitorului Cuza sunt evidențiate în 
portretul realizat de istoricul Nicolae Iorga?

b.    Cum proceda Cuza pentru a afla nevoile poporului?

Exersează!
1.  CuzaVodă obișnuia să se îmbrace în haine simple și să meargă prin 

țară pentru a afla problemele poporului și pentru ai prinde pe cei 
care încălcau legea. Dramatizează împreună cu colegii povestirea 
Ocaua lui Cuza de Dumitru Almaș. Scrie trei enunțuri în care săți 
exprimi acordul sau dezacordul față de modul în care domnitorul a 
procedat pentru al prinde pe făptaș.

2.  După Unirea Țării Românești cu Moldova, Cuza a mers la 
sultanul turcilor pentru al convinge să recunoască Unirea. La 
intrarea în palat, Cuza a refuzat să facă temenele (plecăciuni), 
spunând: „Sunt domnitor; conduc o țară de oameni inimoși, 
harnici, buni și iubitori de libertate.” În fața sultanului, Cuza 
șia motivat purtarea, afirmând: „Eu sunt un domn nou, la 
vremuri noi. Ca om aș putea îngenunchea, ca domn nu am 
dreptul să umilesc poporul și țara mea.” Inteligența, priceperea 
lui în treburile conducerii, talentul de vorbitor lau determinat 
pe sultan să recunoască Unirea.

a. Cum sa comportat Cuza la palatul sultanului?
b. Ce calități ale lui Cuza crezi că lau impresionat pe sultan?
c. Care a fost decizia sultanului după această întâlnire?

Reține!Reține!
Alexandru Ioan Cuza s-a născut 
pe 20 martie 1820 la Bârlad, 
ju dețul Vaslui. A fost primul 
dom nitor al României (1859-
1866). A contribuit la dezvoltarea 
eco nomică a țării printr-o serie 
de reforme. L-a con vins pe 
sulta nul Imperiului Oto man să 
re cunoască Unirea.
În anul 1862 s-a adoptat oficial 
numele de România, cu capitala 
la București, cu o singură Adu-
nare și un singur Guvern.
Din cauza presiunilor interne și 
externe, a fost nevoit să abdice 
în 1866 și a plecat în exil la Viena, 
apoi la Paris, Florența și Heidel-
berg, în Germania, unde a și 
murit la vârsta de 53 de ani.
A fost înmormântat la Biserica 
Domnească de lângă Palatul de 
la Ruginoasa, așa cum și-a dorit. 
După Al Doilea Război Mondial, 
rămășițele pământești ale lui 
Al. I. Cuza au fost mutate la Bi se-
rica Trei Ierarhi din Iași.
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Reformele lui Cuza

  Theodor Aman, Proclamarea Unirii Principatelor

Descoperă!
Pentru ca „învățământul să șadă la îndemâna tuturor claselor”, așa 
cum spunea însuși Alexandru Ioan Cuza, învățământul primar de 
stat a devenit obligatoriu și gratuit. Sau ridicat școli la sate în care 
să învețe și copiii săraci, au fost înființate universități de stat la 
Iași (1860) și la București (1864) și școli naționale, precum cea de 
Medicină Veterinară și cea de Arte Frumoase condusă de Theodor 
Aman.

1.  Ce măsuri a luat domnitorul pentru ca toți copiii să poată merge 
la școală?

2.  Ce drept al copilului începe să fie respectat încă din vremea lui 
Alexandru Ioan Cuza?

3.  Ce schimbări sau petrecut în învățământul românesc de la Cuza 
până în prezent?

Caută informații refe ritoare la viața și activi-
tatea omului politic Mihail Kogălniceanu 
(1817-1891) și realizează o fișă de personaj. 

ProiectProiect

Reține!Reține!
Cuza a avut contribuții impor-
tante la modernizarea țării și 
îm bunătățirea vieții oamenilor 
de rând.
Legea agrară, prin care sute de 
mii de familii țărănești au primit 
pământ din proprietatea statu-
lui, a boierimii sau a mănăstirilor, 
le gea învățământului primar obli- 
 gatoriu și gratuit, dotarea 
ar matei, dezvoltarea industriei 
și a comerțului sunt doar câteva 
din tre măsurile luate de Cuza 
pen tru a dezvolta țara și a face 
din România un stat modern.

  Universitatea din Iași

  Universitatea din București
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Carol ICarol I
Reține!Reține!
După ce Cuza Vodă a fost silit 
să abdice, oamenii politi ci au 
adus la conducerea țării un prinț 
german, Carol de Hohenzollern, 
sperând astf el să obțină spriji-
nul marilor puteri în lupta pentru 
independența statului român.
La 10 mai 1866, principele Carol 
a depus jurământul în calitate de 
domn al României.
Din 1881 va deveni regele Carol 
I al României și va domni până la 
moartea sa, în anul 1914.
Chiar în primul său an de domnie 
a fost adoptată prima Consti tuție
românească, după modelul ce lei 
belgiene, care a permis dez-
voltarea și modernizarea țării.
În ti mpul domniei sale s-a dez vol-
tat industria datorită con struirii 
unui număr mare de fabrici și a 
extragerii petrolului. În anul 1865 

s-a început construcția primei 
linii de cale ferată din România, 
București -Giurgiu, care s-a fi na-
li zat în 1869. 
A fost fondată Banca Națională a 
României și s-a construit impre-
sionantul pod peste Dunăre, la 
Cernavodă.
În anul 1873 a început construi-
rea Castelului Peleș, de la Sinaia, 
care a devenit reședința familiei 
regale.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Muncitorii din acea vreme erau 
obligați să muncească 12-14 ore 
pe zi. Aveau sa larii foarte mici 
și, dacă se îmbolnăveau sau se 
accidentau, nu primeau niciun 
ajutor din partea proprietarilor 
de fa brici. Toate aceste cauze 
au stat la baza apariției sindi-
catelor. Aceste organizau greve 
pentru a-i apăra pe muncitori 
de nedreptățile an gajatorilor și 
pentru a le îm bunătăți condițiile 
de muncă.

ProiectProiect
Discută cu părinții tăi des pre 
condițiile actuale ale munci-
torilor și stabilește asemănări 
și deosebiri între condițiile an-
gajaților de la începutul seco-
lului XX și cele de acum.

După abdicarea lui Cuza, 
poporul român avea 
nevoie de un domnitor 
care să-i scape de „jugul 
otoman”. Amintește-ți 
din lecțiile trecute și 
explică ce însemna 
„jugul otoman” pentru 
români.

Exersează!
1.  Ai afl at că principele Carol era de origine germană, însă, când a 

venit în țară, a afi rmat: „Punând piciorul pe acest sfânt pământ, 
am devenit român.” Ce fapte ale principelui do ve desc că iubea 
po porul și pământul românesc ? 

2.  Printre construcțiile importante din vremea lui Carol I se nu mără 
și cele prezentate în imaginile de mai jos. Identifi căle și precizează 
scopul construcției fi ecăreia.

DicționarDicționar
constituție: lege a unui stat, 

care stabilește forma de 
guvernământ și de organizare 
statală, dar și drepturile și 
obligațiile ce tățenilor

sindicat: organizație profe-
sională care apără drepturile 
salariaților.
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Războiul de IndependențăRăzboiul de Independență
Citește și descoperă!
1.  Identifi că pe hartă localitățile de la sud de Dunăre (menționate 

în rubrica Reține!), în care au luptat trupele române pentru 
dobândirea independenței. Ce stat se întindea la sud de Dunăre?

Modernizarea României 
nu a fost suficientă 
pentru a îndeplini 
visul românilor: un 
trai liber, într-o țară 
independentă.

Vasile Alecsandri și  George Coșbuc
sunt doar câți va dintre scrii-
torii care au descris în ope rele 
lor fapte ale ostașilor români în 
ti mpul Războiului pentru In de-
pendența României.
Selectează din aceste scrieri frag -
mente care descriu vitejia osta-
șilor români din ti mpul acestui 
important eveniment.

PortofoliuPortofoliu

  Trecerea Dunării de către armata 
română

2.  Citește textul:

„Faceți dar, să fâlfâie din nou cu glorie drapelul românesc pe 
câmpurile de bătălie, unde strămoșii noștri au fost secole întregi 
apărătorii legii și ai libertății.
Înainte dar, ostași români, înainte cu bărbăție și curând vă veți 
întoarce în familiile voastre, în țara noastră liberă, prin voi în
șivă, acoperiți de aplauzele întregii națiuni.”

(Înalt ordin de zi nr. 49 dat de principele Carol către armată,
cu prilejul trecerii Dunării. Corabia, 20 august 1878)

a.  Unde se afl au ostașii români în timpul citirii ordinului de către 
principele Carol?

b.  Cu ce scop treceau Dunărea armatele române?
c.  Cu cine sau aliat în războiul împotriva otomanilor?

  Războiul de Independență (1877-1878)
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Armata rusă (1877)

Legenda

Armata rusă (1878)
Armata otomană
Armata română
Armata sârbă Bătălie Zonă minată

Concentrare 
de unități 
otomane

Defensiva unităților 
esti ce
Linia defensivă
a frontului sudic

Principele Carol a dorit să asigure 
recu noașterea independenței Ro -
 mâ niei de către marile pu teri. În 
anul 1877, în ti mpul răz bo iului 
dintre Rusia și Imperiul Oto-
man, România s-a declarat inde-
pendentă (la 9 Mai 1877) și s-a 
pregăti t să susțină Rusia îm po-
triva otomanilor. Armata română, 
aliată cu armata rusă, a parti cipat 
la luptele de la Plevna, Rahova, 
Smârdan și Vidin. Ostașii români 
au învins oști rile otomane și au 
permis Rusiei să înainteze până 
aproape de Istanbul. Sul ta nul a 
fost astf el silit să încheie pace.

Reține!Reține!
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Reține!Reține!
Importanța cuceririi 

independenței
Vitejia ostașilor români și curajul 
dovedit pe fronturile de luptă au 
determinat marile puteri, în ca drul 
Congresului de la Berlin (1878), 
să recunoască independența 
Ro   mâniei. Dobrogea, cedată 
de Mir cea cel Bătrân Imperiu-
lui Otoman, a redevenit pământ 
ro mâ  nesc. În schimb, România a 
pierdut din nou sudul Basarabiei 
în fa voarea Rusiei.
România s-a dezvoltat din punct 
de vedere economic, social și 
cul tural. A încheiat relații de 
prie  tenie cu popoarele vecine 
în scopul de a întregi statul 
prin unirea tuturor teritoriilor 
ro mânești afla te atunci sub 
stăpânire stră ină.
Din 1881, România devine 
re gat, iar Carol I, primul rege al 
României.

Fii creativ!Fii creativ!
Citește în întregime povestirea 
Doi eroi în luptele de la Grivița, 
de Dumitru Almaș și redactează 
un text despre curajul ostașilor 
români care au luptat în acest 
război. Dă-i titlul potrivit!

DicționarDicționar
batalion: unitate militară  

formată din mai multe 
companii

parapet: întăritură de pă-
mânt sau de zid la redute 
și la tranșee, pentru pro-
tejarea ostașilor

redută: mic fort de apărare, 
înconjurat de șanțuri
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  Asaltul trupelor române asupra redutei otomane Grivița, în luptele pentru 
cucerirea Plevnei

3.  La Plevna, mii de ostași români au căzut sub ploaia de gloanțe 
inamice. Printre ei au fost și maiorul George Șonțu și căpitanul 
Valter Mărăcineanu. Dumitru Almaș relatează în povestirea Doi 
eroi în luptele de la Grivița:
„Maiorul George Șonțu îi îndemna pe ostașii români să se 
poarte dârz în luptă și neînfricat.
— Măi flăcăi, să știți de la mine, co moarte suntem datori. Dar 
nui tot una dacă mori râzând ori mori jelind, dacă mori ca un 
viteaz ori mori ca un laș.
În ziua de 30 august 1877, maiorul Șonțu se afla în fruntea 
batalionului. Un glonț dușman la izbit în piept. Cu o ultimă 
suflare, a mai strigat:
— La asalt, flăcăi! Înainte!
Căpitanul Valter Mărăcineanu a preluat conducerea. A urcat 
primul scara pe parapet și a înfipt drapelul în redută. Drept în 
secunda aceea, un glonț ia străpuns pieptul. Ofițerul a căzut, 
dar drapelul a rămas, chemând parcă oștenii săl apere.”

a.  Care dintre bătăliile din timpul Războiului pentru Independență 
este descrisă în fragmentul de mai sus?

b.  Cum se numesc cei doi ofițeri români?
c.  Ce sfat le dădea maiorul ostașilor din batalionul său?
d.  Care a fost ultima faptă de vitejie a curajosului căpitan?
e.  Cum îi cinstesc românii pe eroii care șiau dat viața pentru țară?

4.   Precizează în trei enunțuri care au fost, pentru români, urmările 
obținerii in de pendenței.
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Carol DavilaCarol Davila
Citește și descoperă!
„Carol Davila era un om plăcut, deștept, activ, bun organizator, 
dar ambițios... El fusese adus de Știrbei (domn al Țării Românești), 
dar se avu bine pe rând nu numai cu toți domnitorii: Cuza, Carol, 
ci și cu fi ecare ministru... Avea un scop special în activitatea lui: 
organizarea serviciului sanitar.”

(Sabina Cantacuzino, Din viața familiei I.C. Brătianu)
1.  Despre cine vorbește autoarea în fragmentul de mai sus?
2.  Cum îl caracterizează pe medicul de origine franceză?
3.  Ce domnitori iau fost prieteni medicului?
4.  Care era scopul urmărit de Davila în activitatea lui?

Carol Davila (1828-1884), medic 
și farmacist de origine franceză, 
cu stu dii în Germania și Franța, 
a venit în 1853 în România, la 
solicitarea domni to rului Barbu 
Ști rbei, pentru a pune bazele sis-
temului medical românesc.
A organizat serviciul sanitar mili-
tar și civil și serviciul românesc 
de ambulanță, a înfi ințat nume-
roase școli medicale, dar și Gră-
dina Botanică din București , 
împreună cu horti cultorul aus-
triac Ulrich Hoff mann. Preocupat 

Reține!Reține!
de îmbunătățirea vieții oamenilor 
săraci, a creat în 1861 primul 
azil de fete orfane, iar la puțin 
ti mp a înfi ințat și un orfe linat 
de băieți, apoi o școală pentru 
surdomuți, cu ateliere de tâm -
plărie și sculptură. O altă mă sură 
a fost introducerea con sultațiilor 
gratuite în spitale, pen tru bolnavii 
săraci. 
În ti mpul Războiului de Inde-
pendență, serviciul de ambulanță 
înfi ințat de Carol Davila salvează 
multe vieți. Prin valoarea și curajul 

său își atrage admirația tuturor, 
dar mai ales pe cea a medicilor 
ruși și a țarului Alexandru al II-lea.
În memoria renumitului medic, 
numeroase școli îi poartă astăzi 
numele. Printre acestea se nu-
mără Universitatea de Medi ci-
nă și Farmacie „Carol Davila” și 
Spitalul Universitar de Urgențe 
Militar Cen tral „Dr. Carol Davila” 
din București .

Lucrăm împreună!
Lucrați în perechi. Infor mațivă
despre înfi in ța rea Gră dinii Bo 
ta nice din Bucu rești și realizați 
o fi șă în care să menționați 
im  por tan ța aces teia în ac ti 
vitatea medicului Carol Davila. 
Prezentați materialul în fața în
tregii clase.

Exersează!
1.  Completează pe caiet tabelul cu acțiunile lui Carol Davila care 

au stat la baza formării unui sistem medical modern și efi cient.

Acțiuni dedicate oamenilor săraci Acțiuni de organizare a serviciului 
medical românesc

2.  Carol Davila a jucat un rol important în timpul războiului 
pentru cucerirea independenței. Scrie întrun enunț cum a con
tribuit medicul la salvarea multor vieți în acest război.

3.   Cum este recunoscută astăzi importanța medicului francez în 
serviciul medical românesc? Argumentează răspunsul cu un 
exemplu.
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Primul Război MondialPrimul Război Mondial
Descoperă!
Răspunde la întrebări având ca suport textele de mai jos.

1.  „România nu ar putea admite să ia armele întrun război a 
cărui cauză este nimicirea unei națiuni mici”, spunea Ion I.C. 
Brătianu, președinte al Consiliului de Miniștri, în 21 iulie 1914.

a. Despre ce război vorbea Brătianu în discursul său din 21 iulie?
b.  Ce sugera Ion I.C. Brătianu că nu ar trebui să facă România în 

situația în care ar intra în război?
c.  Ce funcție avea Ion I.C. Brătianu în guvernul României înainte 

de începerea Primului Război Mondial?

2.  Localitățile Mărăști, Mărășești și Oituz au un loc special în 
sufl etul românilor datorită eroismului de care au dat dovadă 
ostașii români în timpul luptelor din 1917, dar mai ales datorită 
legendarei devize:  „Pe aici nu se trece!” În cinstea eroilor care 
șiau dat viața pentru țară, poporul român a ridicat un monu
ment numit „Mausoleul de la Mărășești”.

a.  Localizează pe o hartă a României cele trei locuri de o mare 
însemnătate istorică menționate în text.

b.  Explică ce înțelegi prin deviza „Pe aici nu se trece!” care ia 
motivat pe români să țină piept armatei germane.

c. Precizează cum au cinstit românii memoria eroilor neamului.

3.  Versurile cântecului militar românesc Treceți batalioane române, 
Carpații scot în evidență scopul intrării României în război. 
Ascultă cântecul, citește versurile și precizează ce dorință a 
românilor a dus la participarea țării noastre la Primul Război 
Mondial.

„Treceți batalioane române, Carpații
La arme cu frunze și fl ori
Vașteaptă izbânda, vașteaptă și frații
Cu inima la trecători.

Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai la noi
Sărutăți copile părinții și frații
Șiapoi să mergem la război.

‘Nainte! ‘Nainte cu sabian mână,
Hotarul nedrept săl zdrobim
Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul
Deo fi  să nengropăm de vii.”

Confruntarea care a 
cuprins aproape întreg 
globul și la care au 
parti cipat două mari 
alianțe și multe dintre 
țările lumii s-a numit 
Primul Război Mondial.

  Ion I.C. Brăti anu

  Regele Ferdinand I al României
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Începutul războiului
În anul 1914 izbucnește un nou 
con flict în Europa. Conflictul, 
iz buc nit din dorința marilor 
pu teri de a cuprinde și de a 
împărți ță rile și continentele, are 
loc între două alianțe: Antanta 
pe de o parte și Puterile Cen-
trale, pe de altă parte.
Carol I își exprimase dorința de
a sprijini Ger mania și Austro-
Un garia, dar moare în 1914. 
Pe tro  nul României îi urmează 
Fer dinand I care, împreună 
cu gu vernul ro mân de la acea 
vreme, voia ca România să intre 
în răz boi doar dacă va putea elib-
era provinciile românești aflate 
sub dominație străină.

În primii doi ani de la izbucnirea 
războiului, România rămâne neu
tră (nu este de partea nici unei 
alianțe).
Intrarea României în război
În anul 1916, România decide 
să participe la război de partea 
Antantei. Sco pul principal este eli  - 
berarea te ri toriilor române (Tran-
silvania, Banatul, Bucovina) de 
sub stă pânirea străină.
Armata română înaintează spre 
Transilvania, dar soldații ro mâni 
sunt nevoiți să se re tra gă. După 
lupte grele date la Târgu Jiu și 
Predeal, armata germană înv-
inge, ocupând Bucureștiul. 
Guvernul român și unitățile 
ar matei româ ne sunt obligate să 

se retragă în Moldova. Germanii 
și aliații lor încearcă să cuce-
rească și Mol dova, însă românii 
rezistă eroic pe fron turile de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz.
Sfârșitul războiului
Războiul se încheie în anul 1918. 
Țările Antantei sunt învingătoare și 
încheie Tratate de Pace, în cadrul 
Conferinței de la Paris (1919-1920), 
la care ia parte și țara noastră. 
Imperiul Austro-Ungar se des-
tramă, apărând noi țări pe harta 
Europei.

Reține!Reține!


  

  Trupe române la Mărășești, 1917

Exersează!
1.   Când a izbucnit Primul Război Mondial? Ce alt eveniment 

important a avut loc în același an în România? 
2.  Ce teritorii își doreau românii pentru întregirea statului?
3. În ce an a intrat România în război și de partea cui?
4. Pe ce fronturi au rezistat eroic românii?

DicționarDicționar
Antanta: bloc politico-mili-

tar creat cu puțin timp 
înainte de Primul Război 
Mondial și format din 
Franța, Imperiul Britanic 
și Imperiul Rus. 

Puterile Centrale: alianță po- 
 litico-mili tară din care 
făceau parte Germania, 
Aus   tro-Ungaria, Im pe riu  l 
Otoman și Bul ga ria, care 
au luptat îm potriva An-
tantei în timpul Primului 
Război Mondial. 
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Eroi ai Primului Război MondialEroi ai Primului Război Mondial

Exersează!
1.  Citește fragmentele de mai jos și identifi că eroul la care se referă 

relatarea. Precizează expresiile care teau ajutat să identifi ci corect 
numele. 

a.  „Poziția în care a fost găsit eroul arată inima ce acest ofi țer a pus 
pentru apărarea patriei: avea mâna încleștată pe mitraliera cu 
care trăsese.”

b.  „În vremea bătăliei de la Mărășești, conducânduși plutonul cu 
îndrăzneală și curaj, sa stins îndemnânduși soldații să meargă 
înainte, până la alungarea dușmanilor din țară.”

c.  „Pentru vitejia cu care a reușit să stăvilească ofensiva germană 
de la Mărășești, în vara anului 1917, luând comanda armatei în 
condițiuni foarte grele, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, 
clasa a II-a.”

În discursul rostit 
la 3 mai 1915, Nico-
lae Titulescu, viitor 
ministru al Aface-
rilor Externe declara: 
„Ne trebuie Ardealul… 
dar, fără jertfă sângeroasă și 
bogată…, nicio piatră de graniță 
nu se va muta din locul ei!”

Printre eroii care și-au dat viața 
pe fronturile de luptă s-au 
nu mărat și generalul Eremia Gri-
gorescu, căpitanul Grigore Ignat 
și o tâ nără curajoasă din Gorj,
Ecate rina Teodoroiu.
În lupta de la Mărășești , gene ra lul 
Eremia Grigorescu, coman dant
al armatei române, a ținut piept 
armatei germane con du se de ma -
reșalul August von Macken-
sen. După ce armata ger mană 
a distrus barierele de sâr mă 
ghimpată, a incendiat case și 
păduri, a distrus tranșeele, a fost 
oprită de ostașii români care au 
luptat zi și noapte mai mult de 
două săptămâni. Pentru faptele 
sale de arme generalul Eremia 
Grigorescu a fost decorat cu Ordi-
nul „Mihai Viteazul”, cla sele a 
III-a și a II-a.
Căpitanul Grigore Ignat , 
coman dant al unei companii 

de mitra  liere, a luptat până 
la moarte, alături de ostașii 
săi, la Mărășești,  pentru 
a-și apăra patria și pentru
a îndeplini visul tuturor româ ni-
lor. A fost decorat post-mortem 
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa 
a III-a.
Ecaterina Teodoroiu, cunoscută 
și ca „eroina de la Jiu”, a intrat 
ca voluntară în armata română,
du pă ce a afl at că fratele ei își 
pierduse viața pe front. A fost 
rănită la ambele picioare în 
lup tele de la Jiu, însă s-a refă-
cut și a plecat din nou pe front. 
Re gele Ferdinand I a decorat-o 
cu „Virtutea militară” clasa a II-a
și a avansat-o la gradul de sub-
lo cotenent. Și-a pierdut viața în 
august 1917, la Mărășești , când 
un glonț a izbit-o în piept. Ulti -
mele ei cuvinte au fost: „Înainte, 
băieți!”

Reține!Reține!

  Generalul Eremia Grigorescu

  Căpitanul Grigore Ignat

 Sublocotenentul Ecaterina Teo-
doroiu
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Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Ordinul Militar de Război „Mi-
hai Viteazul” era cea mai înal-
tă disti ncție militară de răz-
boi a României, insti tuită de 
re gele Ferdinand I. Prin acorda-
rea acestui ordin se răsplăteau 
„faptele excepționale de război 
ale ofi țerilor care s-au disti ns în 
fața inamicului”. Acesta era orga-
nizat pe trei clase: III, II și I, cu 
precizarea că „nimeni nu poate 
obține o clasă superioară, dacă 
nu este decorat mai întâi cu clasa 
a III-a”. 
O decorație inferioară acestuia 
este „Virtutea militară”.

2.  Răspunde la următoarele întrebări:
a.  Ce ostași iau impresionat pe români prin curajul și jertfa lor?
b.  Care sunt gradele militare deținute de aceștia în timpul Pri

mului Război Mondial? 
c.  Ce front a fost ultimul câmp de luptă al acestor eroi? 

3.  Pentru eroismul lor, ostașii români au fost decorați de regele 
Ferdinand I al României. Notează întrun tabel asemănător 
celui de mai jos de numirile decorațiilor primite de aceștia.

Generalul Eremia Grigorescu

Căpitanul Grigore Ignat

Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu

ProiectProiect
Cartea eroilor neamului
Împărțiți-vă în echipe și selectați fragmente literare și imagini care 
ilustrează eroismul ostașilor români căzuți pe fronturile de luptă în ti m-
pul Primului Război Mondial. Realizați o carte dedicată eroilor neamu-
lui. Confecționați împreună coperta cărții.

 Ordinul „Mihai Viteazul”

►  Virtutea militară
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În anul 1916, Româ-
nia, condusă de Regele 
Ferdinand I, a decis 
să parti cipe la Primul 
Război Mondial, care 
începuse deja cu doi 
ani în urmă, angajându-se în luptă 
alături de alte state europene care 
făceau parte din tabăra Antantei: 
Franța, Imperiul Britanic, Imperiul 
Rus. Scopul principal al României 
era întregirea națională. La fi na-
lul acestui război, în anul 1918, 
Marea Unire, visul de veacuri al 
românilor, s-a împlinit.

Reține!Reține!
Basarabia, provincie afl ată sub 
stăpânirea Imperiului Rus, s-a 
unit cu Regatul României în 
ziua de 27 martie 1918, prin 
hotărârea luată de Sfatul Țării, 
în orașul Chișinău.
Bucovina, provincie afl ată sub 
stăpânirea Imperiului Austro-
Ungar, a decis, prin reprezentanții 

Regele Ferdinand și Marea UnireRegele Ferdinand și Marea Unire
Citește și descoperă!
„Înaintașii noștri au reușit să întemeieze statul român prin Unirea Pricipate
lor, prin războiul Independenței, prin munca lor neobosită pentru renașterea 
națională. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru 
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă, unirea 
românilor de pe cele două părți ale Carpaților. („Proclamația către țară semnată 
de regele Ferdinand”, 1916)
1.  Așază pe o axă a timpului, în ordine cronologică, momentele importante ale 

istoriei românilor, la care se referea regele Ferdinand.
2.  Identifi că provinciile locuite de români care sau unit cu România în 1918, 

formând România Mare.
3.  Explică de ce regele Ferdinand I a fost numit “Întregitorul”.

Cetatea Alba Iulia 

 Ferdinand I, alături de regina Maria, 
s-au implicat acti v în acțiunile de 
război și au susținut moralul armatei 
române. Vizitând de mai multe ori 
frontul, regele le-a promis ostașilor 
țărani că vor fi  împroprietăriți cu 
pământ

săi din Congresul General al 
Bucovinei, unirea cu Regatul 
României, în ziua de 15 noiem-
brie 1918, în orașul Cernăuți.
La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, 
în cadrul Marii Adunări Naționale 
la care au fost prezenți o sută 
de mii de români transilvăneni, 
reprezentanți ai acestora au votat 
unirea Transilvaniei, Banatului 
și Crișanei cu Regatul României.

Afl ă mai mult din documentele istorice:
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 România după Marea Unire din 1918

Declarația de unire a Basarabiei Declarația de unire a Bucovinei Hotărârea Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia

„Basarabia, în hotarele ei dintre 
Prut, Nistru, Marea Neagră, în 
puterea dreptului istoric și dreptului 
de Neam, de azi înainte și pentru 
totdeauna se unește cu Mama sa 
România.”

“Noi, Congresul general al Bucovi
nei, întrupând suprema putere a țării 
(...) hotărâm: Unirea necondiționată 
și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei 
hotare cu Regatul României.”

„Adunarea Națională a tuturor 
Românilor din Transilvania, Banat 
și Țara Ungurească, adunați prin 
reprezentanții lor îndreptățiți la 
AlbaIulia decretează unirea ace
lor români și a tuturor teritoriilor 
locuite de dânșii cu România.”
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Marea Unire Marea Unire 

Citește și descoperă!
Strânși în jurul tribunelor, mii și mii de oameni strigau de se cu
tremura cetatea Alba  Iulia: „Vrem unirea!” și cântau Deșteaptă-te 
române! și Pe-al nostru steag e scris Unire!
După ce acei conducători au votat Unirea, doisprezece cuvântători 
au strigat de la tribune: „Fraților! Noi, toți românii din Transilvania, 
am hotărât să ne unim cu frații din țara liberă și să alcătuim o 
singură țară: România. Trăiască România Mare!”

(după Dumitru Almaș, Am fost și eu la Alba Iulia 
și am văzut Unirea cea Mare)

1.  Unde a avut loc evenimentul descris de autor?
2.  Care era dorința celor o sută de mii de oameni strânși în cetate?
3.  Ce cântece sau intonat în acea zi?
4.  De ce crezi ca astăzi Ziua Națională a României este sărbătorită 

pe data de 1 Decembrie?

Reține!Reține!
Intre anii 1919-1920, Marea Unire a fost recunoscută pe plan 
internațional, de către marile puteri ale lumii. 
La 15 octombrie 1922, regele Ferdinand și regina Maria au fost 
încoronați la Alba Iulia ca regi ai tuturor românilor.

  Catedrala de la Alba Iulia  Încoronarea regilor României la 
Alba Iulia

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Singurele fotografii păstrate de 
la evenimentele din 1 Decembrie 
1918 sunt realizate de Samoil 
Mârza, care a devenit astfel 
“fotograful Unirii”. Se întorsese 
de câteva zile din război și a 
ajuns la Alba Iulia mergând 11 
km, cărând aparatul de fotogra-
fiat pe bicicletă.

  Sala Unirii de la Alba Iulia
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Fii creativ!Fii creativ!
Audiază cele două cântece into-
nate de mulțime la Alba Iulia și 
realizează o compunere dedicată 
zilei de 1 Decembrie 1918.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
► Stema României, adoptată în

1992, constă dintr-un vul-
tur sau o acvilă, pe un scut, 
având aripile des chise; în 
cioc ține o cruce iar în gheare 
o spadă și un sceptru. Între 
aripile protectoare se afl ă 
un scut împărțit în cinci părți 
cuprinzând stemele celor cinci 
provincii istorice.

ProiectProiect
Vizitează muzeul de istorie din localitatea ta sau din județul tău.
Observă izvoarele istorice care oferă informații legate de evenimentele 
despre care ai învățat în această unitate. Notează cele mai importante 
informații și prezin tă colegilor. 

Exersează!
1.  Răspunde la următoarele întrebări: 
a. În ce perioadă a fost Ferdinand rege al României? 
b. Cum sa implicat regele Ferdinand pe fronturile de luptă? 
c. Când a fost încoronat ca rege al României Mari?

2.  Ai afl at că familia regală a fost încoronată la Alba Iulia. Precizează 
ce alt eveniment important a avut loc în această cetate încărcată 
de istorie. Adună informații despre alte evenimente istorice care 
sau petrecut în acest oraș.

3.  Asociază corect informațiile și alcătuiește enunțuri cu acestea:

Marea Adunare Marea Adunare Marea Adunare 
NaționalăNaționalăNațională

Sfatul ȚăriiSfatul ȚăriiSfatul Țării

1 Decembrie 1 Decembrie 1 Decembrie 
191819181918

 Congresul  Congresul  Congresul 
General al General al General al 
BucovineiBucovineiBucovinei

15 noiembrie 15 noiembrie 15 noiembrie 
191819181918

27 martie 27 martie 27 martie 
191819181918

TransilvaniaTransilvaniaTransilvania
BasarabiaBasarabiaBasarabia

BucovinaBucovinaBucovina

4.  Identifi că, după simboluri, cele cinci provincii românești 
cuprinse în stema României.
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Amintește-ți ce ai 
învă țat în această 
unitate!

RecapitulareRecapitulare
1.  Citește textul și notează două însușiri morale ale domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza.
„Niciodată, Poarta nu a exprimat atâta dorință de a vedea un 
domn român în capitala Turciei, niciodată nu a oferit mai 
multe onoruri românilor, însă niciodată un domn nu a arătat 
mai multă demnitate, mândrie națională și mai puțină grabă de 
a face această vizită impusă de înțelegerea încheiată între cele 
două țări.”

(după Dimitrie Bolintineanu, Călătoriile domnitorului 
Principatelor Unite la Constantinopol)

2.  Identifi că, din lista de mai jos, acțiuni ale lui Carol I, domnitorul 
și regele României:

►  Semnează prima Constituție românească, după model belgian.
►  Se aliază cu Rusia în timpul Războiului de Independență.
►  În 1895 a inaugurat cel mai impresionant pod peste Dunăre.
►  Luptă de partea Germaniei în Primul Război Mondial.

3.  Realizează asocieri corecte între construcțiile din imaginile de 
mai jos și personalitățile istorice din casete.

Regina MariaRegina MariaRegina Maria Carol DavilaCarol DavilaCarol Davila Al. I. CuzaAl. I. CuzaAl. I. Cuza

4.  Alcătuiește un text de 35 enunțuri în care să explici rolul regelui 
Ferdinand în formarea României Mari.

5.  Vizionează pe internet fragmentul Despre Marea Unire de la 
1918 din O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri de 
Neagu Djuvara și răspunde la următoarele întrebări:

►  Ce sa întâmplat în timpul negocierilor de la Versailles din
19191920?

►  Ce realizare importantă a guvernului condus de Ion I.C. Brătianu 
este prezentată în fi lm?

►  Cum se numește cântecul de la sfârșitul prezentării?

Lucrăm împreună!
Cuti a ti mpului

Împărțițivă în două echipe.
Membrii primei echipe vor 
ex trage din „cutia timpului” 
bi lețele pe care sunt notate  
di verse evenimente istorice 
stu   diate în această unitate 
și se vor așeza în fața cla sei, 
respectând ordinea cro no lo
gică în care acestea sau des
fășurat.
Membrii celei dea doua 
echipe, care reprezintă juriul, 
vor analiza evenimentele și 
vor stabili dacă ordinea cro
nologică este corectă.
Puteți face schimb de roluri 
și să repetați jocul, ordonând 
cronologic și alte evenimente.

Regina MariaRegina MariaRegina Maria

4.  Alcătuiește un text de 35 enunțuri în care să explici rolul regelui   Alcătuiește un text de 35 enunțuri în care să explici rolul regelui   
Ferdinand în formarea României Mari.

5.  Vizionează pe internet fragmentul   Vizionează pe internet fragmentul   
1918 din 1918 din 1918
Neagu Djuvara și răspunde la următoarele întrebări:

►  Ce sa întâmplat în timpul negocierilor de la Versailles din
19191920?

►  Ce realizare importantă a guvernului condus de Ion I.C. Brătianu 
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1.  Scrie trei măsuri luate de Alexandru Ioan Cuza care au condus la 
dezvoltarea economică a țării.

2.  Completează pe caiet tabelul de mai jos cu numele eroilor 
români: generalul Eremia Grigorescu, maiorul George Șonțu, 
Ecaterina Teodoroiu.
Războiul pentru Independență Primul Război Mondial

 Eremia Grigorescu  George Șonțu  Ecaterina Teodoroiu

3.  Scrie trei evenimente istorice petrecute în cetatea de la Alba Iulia 
dea lungul timpului care susțin afi rmația istoricului român 
Ștefan Pascu: „Alba Iulia este orașul cu cele mai numeroase și 
adânci semnifi cații în istoria poporului român din Transilvania.”

EvaluareEvaluare

Foarte 
bine

1 3 răspunsuri 
corecte

2 3 răspunsuri 
corecte

3 3 răspunsuri 
corecte

Bine

1 2 răspunsuri 
corecte

2 2 răspunsuri 
corecte

3 2 răspunsuri 
corecte

Sufi cient

1 1 răspuns corect

2 1 răspuns corect

3 1 răspuns corect

 Cetatea Alba Iulia
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77 Epoca Modernă

Apreciază activitatea ta de pe 
parcursul unității și completează 
tabelul de la pagina 122. 
Verifi că împreună cu profesorul 
dacă teai autoevaluat corect.
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Epoca contemporanăEpoca contemporană

▪  Discută cu părinții sau cu 
bunicii despre comunismul 
din România. Afl ă cum au 
trăit oamenii în această 
perioadă.

▪  Amintește-ți informațiile 
referitoare la regii României 
despre care ai învățat în 
lecțiile anterioare. Care au 
fost urmașii acestora la 
tronul Regatului României?

▪  Ce știi despre Revoluția 
din decembrie 1989? Ce 
urmări a avut acest eveni-
ment?

▪  Caută informații despre 
Uniunea Europeană și de-
spre NATO.
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Conținuturi:
► Epoca contemporană

Regii României și perioada interbelică
Al Doilea Război Mondial
România comunistă 
România, stat european și mondial

Competențe vizate:  1.2, 2.1, 2.3, 3.1,3.2, 4.3
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Perioada interbelică și Al Doilea Război MondialPerioada interbelică și Al Doilea Război Mondial

1. Așază pe o axă a timpului numele fi ecărui rege al României din perioada 19141947, în funcție de anii între care 
a domnit.
2. Citește cu atenție anii între care a condus România ultimul rege al țării. Știind că acesta sa născut în anul 1921, 
descoperă vârsta la care a devenit suveranul României.
3. Identifi că două elemente componente ale Stemei Regatului României.

Reține!Reține!
România Mare în perioada interbelică
Perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale (1919-1939) se numește 
perioada interbelică. După Marea Unire din 1918, România a intrat într-un 
proces de refacere a „rănilor” războiului. S-au reparat fabricile, drumurile, 
s-au construit altele noi. România Mare a fost locul în care s-au înregistrat 
mari progrese, în care viața culturală s-a dezvoltat foarte mult. Cu toate 
acestea, au existat și difi cultăți economice, mai ales în ti mpul Marii Crize 
economice mondiale, care a cuprins și România. 

Anul 1940
Anul 1940 a fost anul dezastrului pentru România. În urma înțelegerii dintre 
Germania nazistă, condusă de Adolf Hitler și Uniunea Sovieti că, condusă 
de Stalin, România a pierdut Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța 
(ocupate de Uniunea Sovieti că). În același an nord-vestul Transilvaniei a fost 
ocupat de Ungaria, iar sudul Dobrogei a fost cedat Bulgariei. Într-o singură 
vară, România Mare s-a destrămat. 

România în Al Doilea Război Mondial
România a parti cipat la Al Doilea Război Mondial începând cu anul 1941 
alături de Germania pentru eliberarea teritoriilor pierdute în 1940. Prin 
urmare, armata română a reușit să elibereze Basarabia și nordul Bucovinei 
de sub ocupația Uniunii Sovieti ce. La 23 august 1944, în condițiile în care 
armata sovieti că invadase deja România cu câteva luni înainte, regele Mihai 
decide ca România să se alieze cu Uniunea Sovieti că, SUA și Marea Britanie, 
întorcând armele împotriva Germaniei. În ulti ma parte a războiului, armata 
română a eliberat nord-vestul Transilvaniei de sub ocupația Ungariei, dar 
a parti cipat și la eliberarea altor țări de sub dominația Germaniei naziste.

 Carol I
(1866-1914)

 Ferdinand I
(1914-1927)

 Carol II
(1930-1940)

 Mihai I 
(1927-1930; 1940-1947)

 București , oraș considerat „Micul Paris”

 Moment de reculegere pentru pierderea 
Basarabiei și Bucovinei de Nord, pe 
străzile din București, în 1940

 Bucureștiul bombardat în Al Doilea 
Război Mondial (1944)

DicționarDicționar
Germania nazistă: Germania condusă de Adolf Hitler, între 1933 și 1945.
Uniunea Sovieti că: țară afl ată după primul război mondial sub regimul comunist
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Conținuturi:
► Epoca contemporană

Regii României și perioada interbelică
Al Doilea Război Mondial
România comunistă 
România, stat european și mondial

Competențe vizate:  1.2, 2.1, 2.3, 3.1,3.2, 4.3

Descoperă!



Reține!Reține!
În noile condiții internaționale 
de după război, în care țările din 
estul Europei intră sub infl uența 
Uniunii Sovieti ce, Regele Mihai 
este nevoit să renunțe la tron în 
1947. România devine republică, 
fiind condusă de un partid 
comunist.
Primul l ider comunist al 
României a fost Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. În anii în care 
acesta a condus România (1948-
1965), în țară s-a aplicat modelul 
comunist preluat din Uniunea 
Sovietică. Mulți români care 
s-au împotrivit regimului comu-
nist și-au pierdut libertatea, au 
suferit în închisori sau în lagăre 
de muncă.
Nicolae Ceaușescu l-a înlocuit 
pe Gheorghiu-Dej, la moartea 
acestuia, în 1965. Perioada în 
care Ceaușescu a condus țara 
a fost denumită „Epoca de 
Aur”, pentru a arăta progresul 
României în acel ti mp. În reali-
tate, ulti mii ani ai comunismului 
din România au fost foarte difi -
cili pentru populație, care a 
fost lipsită în mare măsură de 
resurse care să îi asigure un trai 
bun. Alimentele de bază erau 

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Copiii cu vârsta între 4 și 7 ani 
din România condusă de Nico-
lae Ceaușescu erau incluși în 
Organizația „Șoimii Patriei”, 
urmând ca, după 7 ani, să 
facă parte din Organizația 
„Pionierilor”. 
Elevii erau obligați să strângă și 
să se prezinte la școală cu sti cle 
și borcane goale, maculatură, 
plante medicinale și alte mate-
riale reciclabile.

InterviuInterviu
Fii reporter pentru o zi și 
adresează-i unei persoane care 
a avut vârsta copilăriei în anii 
Epocii Ceaușescu două întrebări 
referitoare la viața din acea 
perioadă. O posibilă întrebare 
ar fi: “Cum se desfășura o zi la 
școală în Epoca Ceaușescu?” 
Notează răspunsurile primite și 
citește-le apoi colegilor.

obținute cu greu, fi ind limitate la 
o anumită canti tate lunar. De ase-
menea, în locuințele românilor, 
căldura și curentul electric erau 
întrerupte foarte des. În decem-
brie 1989, românii s-au revoltat 
împotriva acestui regim și și-au 
obținut libertatea.

Descoperă!
1. Indică trei elemente din care 
este compusă stema României 
comuniste.
2. Enumeră câte trei elemente 
componente ale celor două cos
tume din imagine. 

Comunismul în RomâniaComunismul în România
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 Închisoarea de la Sighet, în care 
au fost închiși opozanți ai regi-
mului comunist, astăzi Memorial 
al victi melor comunismului.

 Stema României în 
perioada comunistă

 Costum de 
pionier

 Costum de 
șoim al patriei

 Coadă la alimente

 Revoluția anti comunistă din 
decembrie 1989



Revoluția din Decem-
brie 1989 a înlăturat 
regimul comunist, 
lăsând cale liberă 
democrației. În anii 

următori, România și-a îndeplinit 
alte două obiecti ve importante: 
aderarea la NATO și la Uniunea 
Europeană.
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România democrati căRomânia democrati că

Descoperă!
Uniunea Europeană reprezintă, 
înainte de toate, o serie de 
valori care ne permit să trăim 
împreună, în ciuda diferențelor 
de limbă, cultură, religie și obi
ceiuri. Valori precum solidari

Reține!Reține!
România și NATO
În anul 2004, România a aderat la 
Organizația Tratatului Atlanti cu-
lui de Nord (NATO), parti cipând 
activ la operațiuni militare, 
alături de aliații săi. Scopul țării 
noastre este asigurarea păcii și 
securității mondiale. 
România europeană 
Începând cu 1 ianuarie 2007, 
România este membră a Uniu-
nii Europene (denumire dată în 
1992 organizației întemeiate încă 
din 1950), colaborând cu cele-
lalte state membre în vederea 
menținerii unei Europe prospere.

Af laAf la��  mai mult! mai mult!
Drapelul Uniunii Europene 
reprezintă un cerc format din 
12 stele aurii pe fond albastru. 
Stelele simbolizează idealurile de 
unitate, solidaritate și armonie 
între popoarele Europei.
Imnul Uniunii Europene este un 
fragment din „Oda bucuriei”, 
din simfonia a IX-a , compusă de 

tatea, toleranța, libertatea și egalitatea, precum și respectul sunt importante pentru a trăi în societate.
1. Precizează numărul statelor membre ale Uniunii Europene.
2. Enumeră două valori precizate în text și explică de ce crezi că acestea sunt importante pentru cetățenii 
Uniunii Europene.

Ludwig van Beethoven, versurile 
fi ind scrise de poetul german 
Friedrich Schiller.
Deviza Uniunii Europene este 
“Unitate în diversitate”.
Ziua Europei se sărbătorește în 
fi ecare an la 9 mai.

88 România la cumpăna dintre milenii. Epoca contemporană

 Drapelul Uniunii Europene.  Drapelul NATO.
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RecapitulareRecapitulare

1. Copiază în caiet rebusul următor și completeazăl. Vei descoperi, pe verticala colorată, numele ultimu
lui rege al României.

b.

d.

e.

a.

c.

a. Spațiu dedicat victimelor comunismului, afl at astăzi în fosta închisoare de la Sighet.
b. Nordvestul acestei regiuni românești a fost ocupat de Ungaria în anul 1940.
c. Prenumele primului lider comunist român, GheorghiuDej.
d. Organizație militară la care a aderat România în anul 2004 (acronim).
e. Deviza Uniunii Europene este „Unitate în……………..” .

2. Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice:

3. Citește cu atenție declarația prin care Regele Mihai a anunțat în ziua de 23 august 1944 întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei și alianța cu SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică și precizează un mo
tiv pentru care a luat această decizie:
„Din acest moment încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum și starea de 
război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți pe soldații acestor armate cu încredere. Națiunile neau 
garantat independența Țării și neamestecul în treburile noastre interne.” (Proclamația Regelui Mihai către 
Țară, 23 august 1944)

4. Menționează: 
a. Titlul imnului Uniunii Euro
pene. 
b. Elementele drapelului Uniu
nii Europene. 
c. Două obiective pe care le 
are România în calitate de stat 
membru NATO și UE.

5. Explică înțelesul devizei 
Uniunii Europene.

M E M O R I A L

Unitatea 88
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Foarte 
bine

1 3 răspunsuri 
corecte

2 3 răspunsuri în 
ordine cronologică

3 3 asocieri corecte

4 3 răspunsuri 
corecte

Bine

1 2 răspunsuri 
corecte

2 2 răspunsuri în 
ordine cronologică

3 2 asocieri corecte

4 2 răspunsuri 
corecte

Sufi cient

1 1 răspuns corect

2 1 răspuns în ordine 
cronologică

3 O asociere corectă

4 1 răspuns corect

Evaluare Evaluare 
1. Completează tabelul, precizând urmarea fi ecăruia din evenimentele 
enunțate:

2.  Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente ale secolului XX:
►  România a intrat în război alături de Germania, reușind să elibereze 

Basarabia și nordul Bucovinei de sub ocupația Uniunii Sovietice.
►  România aderă la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, 

participând activ la operațiuni militare, alături de aliații săi.
►  România devine stat comunist.

3.  Asociază corect fi ecare personalitate istorică cu evenimentul istoric 
corespunzător:

M
A

R
E

A
 N

E
A

G
R Ã

Braºov

Sibiu
Timiºoara

Iaºi

Craiova

Ploieºti

Bucureºti

Pru t Nis t ru

S i re t

Galaþi

Târgu Jiu

Bacãu

Suceava
Chiºinãu

Focºani

Balcic
Dunãrea

Oradea

Satu Mare

Târgu-Mureº
Cluj-Napoca

U N G A R I A

B U L G A R I A

Constanþa
Teritoriu ocupat 
de sovietici
Teritoriu ocupat 
de Ungaria
Teritoriu ocupat 
de Bulgaria

Cernãuþi

R O M Â N I A

UNIUNEA 
SOVIE TIC Ă

 I U
G

O
S

L A
V

I A

4.  Privește cu atenție harta reprezentând România 
în anul 1940, și menționează trei regiuni pierdute 
de România în urma înțelegerii dintre Germania 
și Uniunea Sovietică.

88 România la cumpăna dintre milenii. Epoca contemporană

Apreciază activitatea ta de pe parcursul 
unității și completează tabelul de la pagina 
122. Verifi că împreună cu profesorul dacă 
teai autoevaluat corect.

EVENIMENT ISTORIC URMARE

Înțelegerea dintre Germania și 
Uniunea Sovietică

În anul 1940, România Mare se 
destramă

În ziua de 23 august 1944, 
România întoarce armele 
împotriva Germaniei
În 1947, Regele Mihai I este obligat 
să renunțe la tron
Revoluția anticomunistă din 
decembrie 1989
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▪  Ce izvoare istorice ai 
ob servat în excursiile 
sau taberele la care ai 
parti cipat?

▪  Ce anume te-a impresio-
nat la acestea?

▪  Despre ce personalități 
istorice ai vrea să citești 
în vacanță? Motivează 
răspunsul.

▪  Care dintre lecțiile învă-
țate la istorie ți-a plăcut 
cel mai mult?

▪  Ce amintiri ai din 
vacanțele trecute?

▪  Ce monumente istorice ai 
vizitat în călătoriile tale 
prin țară și peste hotare?

▪  Ce monumente istorice 
studiate anul acesta la
istorie ai vrea să vizitezi 
în vacanță? 
Scrie o listă cu acestea.
Motivează alegerile 
făcute.

▪  Ce personalități 
recunoști în imaginile 
de mai jos?

Recapitulare fi nală:

► Personalități, Figuri legendare, Evenimente istorice, 
Monumente și locuri cu importanță istorică

Competențe vizate:  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3 
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PersonalitățiPersonalități

1.  Copiază în caiet rebusul următor 
și completeazăl. 

a.  A întemeiat primul imperiu al 
francezilor;

b.  Domnitor al Țării Românești 
care ia învins pe otomani în bă
tălia de la Rovine;

c.  Pentru că a refuzat săși schimbe 
credința creștină, el și cei patru 
fi i ai săi au fost uciși de sultanul 
Imperiului Otoman;

d.  Întemeietorul Țării Românești și 
învingătorul armatei ungurești la 
Posada;

e.  Primul rege al României;

f.   Voievod al Transilvaniei, învin
gător în bătălia de la Belgrad, 
pe al cărui mormânt este in
scripționat: „Sa stins lumina 
lumii”;

g.  Rege al tuturor românilor, în
coronat la Alba Iulia, numit și 
„Întregitorul României”;

h.   Medic de origine franceză care 
a organizat serviciul sanitar mi
litar și civil din România;

i.   Regină a României, soția regelui 
Ferdinand I;

j.   Domnitor care a avut cea mai 
lungă perioadă de domnie din 
istoria Moldovei, 47 de ani;

A

B

b.

d.

e.

f.

g.

a.

c.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

k.   Revoluționar și istoric din Țara 
Românească (Nicolae);

l.    Domnitor al Țării Românești care 
a organizat atacul de noapte de la 
Târgoviște împotriva taberei lui 
Mahomed al IIlea;

m.  Primul unifi cator al Țărilor Române.

99 Pe urmele strămoșilor
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3.  Realizează o axă a timpului pe care să notezi călătoriile făcute de: 
Iuliu Popper, Marco Polo, Badea Cârțan, Fernando Magellan, 
Iuri Gagarin, Cristofor Columb.

4.  Realizează corespondența dintre cele două coloane:

2.  Completează în caiet tabelul de mai jos cu numele domnitorilor 
cărora le aparțin cuvintele:

Ecaterina Ecaterina Ecaterina 
TeodoroiuTeodoroiuTeodoroiu

ImperiulImperiulImperiul
OtomanOtomanOtoman

Carol cel MareCarol cel MareCarol cel Mare RomâniaRomâniaRomânia

BaiazidBaiazidBaiazid FranțaFranțaFranța

Iancu de Iancu de Iancu de 
HunedoaraHunedoaraHunedoara

RegatulRegatulRegatul
francilorfrancilorfrancilor

Napoleon Napoleon Napoleon 
BonaparteBonaparteBonaparte TransilvaniaTransilvaniaTransilvania

5.  Identifi că personalitatea istorică potrivită și completează, în 
caiet, propozițiile următoare:
....... a construit biserici și mănăstiri, cum ar fi : Putna, Moldovița, 
Sucevița.
Cronica pictată de la Viena ilustrează bătălia de la Posada dintre 
Carol Robert de Anjou și ....... 
Conform legendei, întemeietorul Moldovei a fost ....... .
Primul rege al României Mari sa numit ....... .

Unitatea 99

Citat Domnitor

„Eu sunt un domn nou, la vremuri noi. Ca om aș 
putea îngenunchea, ca domn nu am dreptul să 
umilesc poporul și țara mea.”

„Punând piciorul pe acest sfânt pământ, am 
devenit român.”

„... Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost 
a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri ș-a 
urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor...”
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Figuri legendareFiguri legendare

Citește legendele de mai jos și descoperă elementele comune 
acestora. Scriele în caiet. Următoarele întrebări te vor ajuta să 
rezolvi această sarcină.

1.  Care sunt personajele principale ale celor două legende?

2.  Care sunt problemele cu care se confruntă acestea?

3.  Cum reușesc cei doi comandanți să obțină victoria, în ciuda 
oștirii mici pe care o conduceau?

4.  Ce alte strategii de luptă au folosit domnitorii români pentru 
ași apăra pământurile?

5.  Cum explici rezistența românilor în fața năvălitorilor mult mai 
puternici și mai numeroși?

Într-una din zilele anului 101, când romanii 
pătrunseseră pe pământul Daciei, măritul rege dac 
hotărâse să-i surprindă la o trecătoare din munți.
Planul lui Decebal fusese bine chibzuit, ținând  
seama că plaiul acela era înzestrat de natură ca 
loc bun de apărare. Când grosul armiilor romane 
s-ar fi  afl at pe drumul acesta îngust de munte, un 
grup de daci, așezați din ti mp de rege la intrarea în 
trecătoare, aveau să prăbușească  bolovani ca să-i 
astupe ieșirile, pentru a face cu neputi nță retrage-
rea romanilor.
Dar lucrurile nu s-au petrecut  aidoma cum a 
zămislit și a dorit mintea lui Decebal. Romanii nu 
s-au lăsat atrași în capcană. [...]
„Dar nu e totul pierdut!” zise regele. E nevoie de o 
mână de oameni curajoși să iasă în fața romanilor 
și să înceapă lupta. Dar bătându-se, să se prefacă 
a nu putea ține piept luptei și să se retragă încet 
spre locurile acestea atrăgând pe romani încoace.
Atunci Murceneu îl salută pe regele dac și porni în 
fugă cu ceata lui spre armata romană. Acești a reușiră 
să îi atragă pe dușmani în strâmtoare. Decebal dădu 
semnalul începerii luptei hotărâtoare care avea să 
se termine atunci cu o frumoasă biruință a dacilor.

(după Petru Demetru Popescu, 
Făgăduiala lui Murceneu)

În vara aceea, oastea otomană călcă din nou 
hotarele Țării Românești. Trecuseră câțiva ani de 
la cumplita bătălie de la Nicopole, când reușiseră 
a triumfa acolo, la sudul Dunării, pe câmpiile 
înfrângerii atâtor oști europene, și acum veneau 
iar ca frunza și ca iarba ca să cotropească moșia 
condusă de Mircea Vodă. Voievodul [...] hotărî 
retragerea copiilor, bătrânilor și femeilor din calea 
dușmanilor, porunci totodată ca totul să fi e pusti it 
în calea năvălitorilor. Ba, pe măsură ce se apro-
piau, otomanii erau hărțuiți pretuti ndeni. Când 
să treacă printr-o poiană, se pomeneau cu săgeți 
în spate. Când treceau printr-o pădure, de undeva 
de prin ramuri și frunze erau slobozite alte săgeți 
spre piepturile năvălitorilor. Dacă pășeau în vreo 
vale, de undeva din înălțime, se porneau bolovani 
care le mângâiau creștetele capetelor, turti ndu-le 
turbanele.
Nu era chip să scape de hărțuiala românilor.
De data asta, Mircea hotărî locul luptei. Era un loc 
îngust, mlăști nos. Otomanii trebuiau prinși acolo, 
ca într-o capcană, și înfrânți.
Lupta aceasta n-a durat decât vreo trei ore. Mulți 
turci căzură secerați. Românii luptau vitejește. În 
mijlocul lor, Mircea, călare pe calul său, Sânger, 
care învăța pentru prima oară legile bătăliei.

(după Petru Demetru Popescu, Întrecerea)
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Țara 
Românească

Transilvania

Moldova

Obține 
independența Basarab I

Teritorii 
românești

Ghid de învățare efi cientă  –  CiorchineleGhid de învățare efi cientă  –  Ciorchinele

Ciorchinele este o metodă care te ajută să stabilești legături între 
elementele studiate. 

Cum procedezi? 
Notează în centru, întrun cerc,
personalitatea istorică sau  eve
ni mentul la care faci referire. 
Apoi trasează sateliții cu con
ceptele care au legătură cu su
biectul și de la fi ecare ideile 
derivate.
Completează pe caiet „ciorchi
nele” de alături care se referă la 
per so na litățile istorice studiate 
și realizările acestora.
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Evenimente istoriceEvenimente istorice

1.  Realizează o axă a timpului pe care să marchezi următoarele 
fapte istorice: Primul Război Mondial, cucerirea independenței 
României, unirea Principatelor Române, Al Doilea Război 
Mon dial, Marea Unire.

2.  Copiază pe caiet doar enunțurile adevărate:
a.  În anul 106, o parte din Dacia a devenit provincie romană.
b.  Voievodul Dragoș este considerat întemeietorul Moldovei.
c.  Sultanul Baiazid ia învins pe români la Rovine.
d.  Mihai Viteazul a unit pentru prima dată Țările Române în anul 

1600.
e. Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al României. 
f. Primul Război Mondial sa desfășurat între anii 18771878. 

3.  Asociază corect informațiile și imaginile din coloana alăturată, 
alcătuind pe baza acestora, enunțuri potrivite.

4.  Scrie pe caiet un tabel asemănător, completând enunțurile date 
cu consecințele corespunzătoare:

Transformarea Transformarea Transformarea 
României în RegatRomâniei în RegatRomâniei în Regat

Unirea MoldoveiUnirea MoldoveiUnirea Moldovei
cu Munteniacu Munteniacu Muntenia

Primul Război Primul Război Primul Război 
MondialMondialMondial

Cucerirea Cucerirea Cucerirea 
independenței  independenței  independenței  

RomânieiRomânieiRomâniei

Eveniment istoric Consecințe
Alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei și al 
Munteniei
Războiul de Independență al României

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
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5.  Identifi că, în tabelul de mai jos, cinci cuvinte care reprezintă lo
curi cu importanță istorică. Alcătuiește cu fi ecare dintre acestea 
câte un enunț:

S M L A M R D V X C

C Ă L U G Ă R E N I

M R O V I N E I T N

R Ă Z B O I E N I V

L Ș E N D I Z U T M

I E R B A F R I Z T

F Ș E W P A R T I N

E T A S G U E N S I

D I N R E M A C P R

O N P O S A D A U Z
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Comportamentul Da Câteodată Adesea Nu
Pot să lucrez aplicațiile propuse singur/ă?
Recunosc când greșesc?
Știu să cer și să ofer ajutor?
Sunt atent la fiecare lecție?
Îmi place să lucrez în plus?
Am colaborat cu ceilalți la activitățile de grup?

Fișa de autoevaluare a elevului:
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Monumente și locuri cu importanță istorică Monumente și locuri cu importanță istorică 
1.     Studiază, cu atenție, următoarele izvoare istorice:
A.   „La 17 iunie, în jurul orei 12 noaptea, Vlad a intrat cu o oaste 

mică de oșteni îmbrăcați în haine turcești, în tabăra otomană. 
În sunete de corn și cu făclii, au dat foc corturilor, au omorât 
mulți turci, apoi sau retras.”

(după Nicolae Stoicescu, Vlad Țepeș)
B.   „Împăratul turcilor a asediat o cetate cu numele de Neamț: 

cei din cetate dădură în tunul cel mare și împușcară și pe 
comandantul artileriei. Atunci împăratul se retrase.”

(Cronica moldo-germană)

Realizează corespondența dintre texte, portrete și imagini:
• documentul  A                    portretul ......                   imagine ......
• documentul  B                    portretul ......                   imagine ......      

2.     Recunoaște  construcția după descrierea făcută mai jos:
a.  „Se întinde pe o suprafață totală de 7000 m2, are turnuri, bastioane 

și un donjon. Este înconjurat de un șanț cu apă și un pod mobil, 
care se ridica la venirea dușmanilor. Are săli impunătoare, în care 
se întâlneau nobilii și cavalerii. În interiorul castelului există o 
capelă, iar în curtea interioară se află o fântână.”

b.  „Este cea mai bine păstrată cetate din sudestul Europei și una 
dintre puținele cetăți medievale locuite și în prezent.”

c.  A fost numită și „Capela Sixtină din nordul României”.
d.  „A fost construită între anii 19261928, pentru a cinsti memoria 

eroilor ceferiști (lucrători la Căile Ferate Române) căzuți la da torie 
în Primul Război Mondial.”

Apreciază activitatea ta de pe parcursul unității și completează 
tabelul de mai jos.
Verifică împreună cu profesorul dacă teai autoevaluat corect.

a. 

b. 

c. 

d. 

Joc!Joc!
Tenis verbalTenis verbal
Lucrează împreună cu un coleg. 
For mulează un enunț legat de 
un loc istoric. Colegul trebuie să 
adauge rapid un alt enunț legat 
de același subiect. Vei continua 
cât mai rapid cu un alt enunț. 
Iese din joc cel care nu mai poate 
continua cu niciun enunț.
Model:
Tu: Ostașii români au luptat cu 

vitejie la Mărășești.
Colegul: Au luptat împotriva ger-

manilor.
Tu: Românii erau comandați de 

generalul Eremia Grigorescu.
Colegul: ...
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Evaluare fi nalăEvaluare fi nală
1.  Citește cu atenție strofa a treia a Imnului Național al României și 

rezolvă următoarele cerințe:
a.  Numește conducătorii la care se referă textul.
b.  Scrie numele țării în care a domnit fi ecare dintre cei trei con ducători.
c.  Notează câte o acțiune politică sau militară pe care a realizato fi ecare 

dintre cei trei conducători.

2.  Realizează corespondența dintre ctitorii și spațiul istoric în care au 
fost construite acestea:

Mănăstirea PutnaMănăstirea PutnaMănăstirea Putna

Mănăstirea CoziaMănăstirea CoziaMănăstirea Cozia

ȚȚȚara Româneascăara Româneascăara Românească

Biserica fortifi cată Biserica fortifi cată Biserica fortifi cată 
ViscriViscriViscri

MoldovaMoldovaMoldova

Castelul HuniazilorCastelul HuniazilorCastelul Huniazilor

TransilvaniaTransilvaniaTransilvania

Monumentul de la Monumentul de la Monumentul de la 
AdamclisiAdamclisiAdamclisi

DobrogeaDobrogeaDobrogea

Biserica DomneascăBiserica DomneascăBiserica Domnească
din Curtea de Argeșdin Curtea de Argeșdin Curtea de Argeș

3.  Subliniază unul dintre termenii îngroșați, astfel încât să obții enun
țuri  istorice  corecte:

a.  Fernando Magellan a fost primul om care a condus o expediție în 
jurul Pământului/Africii.

b.  Marco Polo a locuit la curtea lui Kubilai Han, hanul mongol care 
conducea în acea vreme India/China.

c.  Cristofor Columb a pornit în călătorie în scopul găsirii unui nou 
drum spre America/India.

d.  Alexander Csoma de Kőrös a ajuns la Polul Nord/în Tibet.
e.  Din inițiativa lui Iuliu Popper, pe harta Americii de Nord/Americii 

de Sud au apărut denumiri românești, cum ar fi : „Rio Rosetti”, „Rio 
Ureche”, „Punta Sinaia”.

f.  În 1961, cosmonautul rus Iuri Gagarin a fost primul care a pășit în 
spațiu/pe Lună.

Exemplu de rezolvare:
Numele de „America” a fost dat în cinstea lui Amerigo Vespucci/ 
Cristofor Columb.

4.  Completează pe caiet minoritățile naționale din care fac parte 
următoarele personalități:
Samuel von Brukenthal ......
János Bolyai ......
Hermann Oberth ......
Iuliu Popper                                    evreiască

5.  Alcătuiește câte un enunț istoric cu fi ecare dintre cuvintele de mai jos: 
mausoleu, geamie, breaslă, comunitate, tezaur, tradiție.

Foarte 
bine

1 3 conducători; 
3 state; 3 acțiuni

2 6 corespondențe 
corecte

3 6 răspunsuri 
corecte

4 3 răspunsuri 
corecte

5 6 enunțuri 
corecte

Bine

1 2 conducători; 
2 state; 2 acțiuni

2 4 corespondențe 
corecte

3 4 răspunsuri 
corecte

4 2 răspunsuri 
corecte

5 4 enunțuri 
corecte

Sufi cient

1 un conducător; 
un stat; o acțiune

2 2 corespondențe 
corecte

3 2 răspunsuri 
corecte

4 un răspuns corect

5 2 enunțuri
corecte
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6.  Scrie pe caiet numele personalităților din imaginile alăturate:
7.  Copiază în caiet propozițiile de mai jos și precizează dacă sunt 

adevărate sau false:
a.   Începând cu secolul al XIlea, ungurii, popor de origine asiatică, 

au pătruns în interiorul arcului carpatic, regiune denumită 
Transilvania.

b.   Aurarii, argintarii, ursarii și căldărarii sunt meșteșugari din 
comunitatea rromă.

c.   Încondeiatul ouălor de Paște este specifi c etnicilor sași din 
Transilvania.

d.  Steagul de luptă al romanilor avea forma unui șarpe cu cap de lup.
e.  Herodot, Pitagora, Hipocrate și Sofocle au fost personalități ale 

Greciei antice, care au contribuit la progresul omenirii.
f.  „Cocoșul galic” este un simbol al statului român, reprezentând 

curajul, vitejia, norocul, credința.
8. Indică termenul corespunzător fi ecărei defi niții scrise mai jos:
a. Turn principal de apărare al unui castel medieval
b. Purtătorul sabiei domnitorului în Evul Mediu
c.   Lege a unui stat care stabilește forma de guvernământ și de or ga

nizare statală, dar și drepturile și obligațiile cetățenilor
9. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect:
A. În anul 1859, a fost ales ca domn al Principatelor Române unite:
a. Carol I
b. Ferdinand I
c. Alexandru Ioan Cuza
B. În anul 1917, armata română a avut o victorie de răsunet la:
a. Plevna
b. Mărășești
c. Vaslui
C.  Cântecul Treceți, batalioane române, Carpații a fost cântat pentru 

prima dată în timpul:
a. Războiului de Independență
b. Primului Război Mondial
c. celui deAl Doilea Război Mondial
10.  Indică, pe baza cunoștințelor pe care leai acumulat în lecțiile de 

istorie din clasa a IVa:
  a. trei minorități care trăiesc pe teritoriul României;
  b.  trei călători care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea 

științei mondiale;
  c.  trei evenimente importante din istoria românilor, desfășurate în 

anti chitate, în epoca medievală și în epoca modernă.

Foarte 
bine

6 6 personalități 
identi fi cate

7 6 răspunsuri corecte

8 3 răspunsuri corecte

9 3 răspunsuri corecte

10
3 minorități 
3 călători
3 evenimente 
istorice

Bine

6 4 personalități 
identi fi cate

7 4 răspunsuri corecte

8 2 răspunsuri corecte

9 2 răspunsuri corecte

10

2 minorități 
2 călători
2 evenimente 
istorice

Sufi cient

6 2 personalități 
identi fi cate

7 2 răspunsuri corecte

8 un răspuns corect

9 un răspuns corect

10 o minoritate 
un călător
un eveniment istoric
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