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la predare

Deșteaptă-te, române!
Versuri: Andrei Mureșanu

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.
..................................................................
Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!
Deșteaptă-te, române! este Imnul Național al României, din decembrie 1989. Andrei Mureșanu a scris
aceste versuri în anul 1848, cu titlul Un răsunet. Muzica este scrisă de Anton Pann, în 1848.
Accesează varianta digitală a manualului și ascultă Imnul Național al României.
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Cuprins
Competențe generale
1. Localizarea în timp și în spațiu
a evenimentelor istorice studiate
2. Explorarea surselor relevante pentru
a înțelege fapte și evenimente din
trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite
situații de comunicare
4. F ormarea imaginii pozitive despre sine
și despre ceilalți

Competențe
specifice

Unități de
învățare

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

Unitatea 1
PRIMII PAȘI ÎN
ISTORIE

Unitatea 2
1.1; 1.2; 1.3
2.1; 2.2; 2.3
3.1; 3.2
4.1; 4.2; 4.3

DE LA ISTORIA
PERSONALĂ
LA ISTORIA
NAȚIONALĂ

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor
istorice

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

UNITATEA 3
CIVILIZAȚII
ALE
ANTICHITĂȚII

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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L2 Cum se măsoară timpul istoric / 14
Recapitulare / 18
Test de evaluare / 20
L1 Istoria personală și a familiei / 22
L2 Istoria comunității locale și naționale / 26
L3 Comunități locale minoritare / 28
Recapitulare / 30

L3 Geto-dacii / 48
L4 Războaiele daco-romane / 52
L5 Popoare de ieri și de azi (I) / 54
L6 Popoare de ieri și de azi (II) / 56
L7 Popoare de ieri și de azi (III) / 58
Recapitulare / 60
Test de evaluare / 62
L1 Formarea statelor medievale românești / 66
L2 Transilvania, spațiu multietnic / 70

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

UNITATEA 4.
EUROPA
ȘI ȚĂRILE
ROMÂNE
ÎN EPOCA
MEDIEVALĂ

L3 Țara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) / 74
L4 Țara Românească în timpul lui Vlad Țepeș (1456-1462) / 76
L5 Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) / 78
L6 Domnia lui Mihai Viteazul (1593-1601) / 80
L7 Mari susținători ai culturii. Constantin Brâncoveanu
și Dimitrie Cantemir / 82
L8 Călători și călătorii / 84
Recapitulare / 88

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

L1 Primii pași în Istorie / 12

L2 Roma antică / 42

2.1. Identificarea de surse istorice
utilizând o varietate de instrumente,
inclusiv tehnologiile de informare și
comunicare

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

Lecții

L1 Grecia antică / 34

1.3. Recunoașterea preocupării
oamenilor pentru raportarea la timp
și spațiu

2.2. Aplicarea unor procedee simple de
analiză a surselor pentru a identifica
informații variate despre trecut

Ghid de utilizare a manualului digital / 8-9

Test de evaluare / 32

Competențe specifice
1.1. O
 rdonarea cronologică a unor
evenimente din viața familiei, a
faptelor prezentate într-o situație de
învățare

Ghid de utilizare a manualului tipărit / 6-7

Test de evaluare / 90

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

UNITATEA 5.
EUROPA ȘI
ROMÂNII
ÎN EPOCA
MODERNĂ

L1 Unirea Principatelor Române din 1859 / 94
L2 Cucerirea independenței de stat (1877-1878) / 96
L3 Participarea României la Primul Război Mondial / 98
L4 Formarea statului național unitar român (1918) / 100
L5 Exploratori ai secolului al XX-lea / 102
L6 Europa și România la cumpăna dintre milenii / 104
Recapitulare finală / 106
Test de evaluare finală / 108
Fișă de observare / 109
Răspunsuri / 112

Conținutul din programa școlară

L1 Noțiuni introductive: trecut-prezent, spațiu istoric, surse istorice;
L2 Noțiuni introductive: trecut-prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă istorică)
L1 Familia: trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activitățile cotidiene.
Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală. L2 Comunitatea locală și națională:
teritoriu, locuințe și viață cotidiană, tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor.
Locuri istorice din comunitate. L3 Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi
al României. Istorici și cronicari despre personalități ale minorităților. Locuri istorice
din comunitate. Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO
Popoare de ieri și de azi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, sărbători
(L1-L7).
L1 Locuri cu importanță istorică pentru România: așezări și construcții grecești
(orașele grecești de pe malul Mării Negre). L2 Legende și scrieri ale anticilor
despre romani. L3 Legende și scrieri ale anticilor despre daci. Locuri cu
importanță istorică pentru România: așezări și construcții dacice. Monumente și
locuri incluse în patrimoniul UNESCO. L4 Legende și scrieri ale anticilor despre
daci și romani. L5 Locuri cu importanță istorică pentru România: așezări și
construcții romane

Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare
și istorice (L1, L3-L7)

Metode complementare
de evaluare
L1 Proiect. L2 Proiect
Prezentare. Cum arată un șantier arheologic
Fișă de observare Unitatea 1 (p. 109)

L1 Portofoliu.
Prezentare. Copilăria de ieri și de azi
L2 Investigație. Prezentare Monumente
și locuri din România incluse în Patrimoniul
Mondial UNESCO
Fișă de observare Unitatea 2 (p. 109)
L1 Prezentare. Jocurile Olimpice
Prezentare. Legendele Olimpului.
Prezentare. Cetățile grecești de la Marea Neagră
L2 Prezentare. Romanii, cuceritori ingenioși
Prezentare. Roma și Constantinopol
L3 Prezentare. Informații și legende
despre geto-daci
Prezentare. Sarmizegetusa Regia
L4 Portofoliu
L5 Prezentare. Provincia romană Dacia
Fișă de observare Unitatea 3 (p. 110)
L1 Prezentare. Viața în Epoca Medievală.
L2 Portofoliu. Prezentare. Viața la castel.
L5 Portofoliu. L8 Prezentare. Mari navigatori
Fișă de observare Unitatea 4 (p. 110)

L2 Transilvania – spațiu multietnic. Sat și oraș în Transilvania medievală. Locuri cu
importanță istorică pentru România: castele și cetăți martore ale evenimentelor
istorice. L3 Locuri cu importanță istorică pentru România: construcții religioase
și ctitorii lor. L5 Locuri cu importanță istorică pentru România: construcții
religioase și ctitorii lor. Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO.
L7 Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO. L8 Cunoașterea
lumii prin călători

L1 Al.I. Cuza și Unirea. L2 Carol I și independența, Carol Davila. L3 Eroi ai
Primului Război Mondial. Locuri istorice din comunitate. Monumente ale eroilor.
L4 Ferdinand și Marea Unire. L5 Cunoașterea lumii prin călători. L6 România la
cumpăna dintre milenii

L1 Prezentare. Revoluția industrială.
L2 Portofoliu. L4 Portofoliu. L6 Portofoliu.
Fișă de observare Unitatea 5 (p. 110)
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Ghid de utilizare
a manualului tipărit
Manualul cuprinde:
Varianta tipărită + Varianta digitală (similară cu cea tipărită, care
include, în plus, activități multimedia interactive de învățare – AMII)
Manualul are o structură inedită și modernă, care permite studierea
istoriei similar cu metodele de investigație ale unui istoric.
Pornind de la textul lecției, manualul tipărit și cel digital
oferă o selecție de documente foto și video care reproduc
cât mai fidel și clar izvoare istorice relevante pentru
lecția respectivă (construcții, resturi de obiecte,
fragmente de vase de ceramică, tablouri, arme,
bijuterii, fotografii, desene pe pereții peșterilor etc.,
hărți, monede, inscripții pe diverse suporturi –
plăcuțe de lut, papirus, pergament sau hârtie –
adunate în cărți, scrisori, jurnale, povestiri etc.).
Aceste documente sunt însoțite, de cele mai
multe ori, de o scurtă descriere (tipul sursei,
locul unde poate fi văzut în original subiectul
etc.), precum și de exerciții, aplicații, întrebări
care pot fi rezolvate pornind direct de la
respectivul document.

Pagină de predare-învățare

Manualul este organizat în unități de învățare.
Fiecare unitate cuprinde lecții de predare și
învățare și se încheie cu o lecție de recapitulare
și o evaluare.

Pictogramele colorate indică prezența
a cel puțin unui tip de AMII pe pagina
dublă deschisă a manualului digital.

Pagini de recapitulare
UNITATEA 3

RECAPITULARE

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Grecia antică

Grecii reprezintă unul
dintre cele mai vechi
_________ ale Europei. Ei
au întemeiat prima mare
_________ din Europa. O
parte dintre ei locuiau în
_________ independente,
cu organizare și conducere
proprie, numite
_________ . Unul dintre
cele mai mari polisuri
era Atena. Aici, în
sec. V î.H., puterea
de decizie în alegerea
conducătorilor aparținea
poporului. Acest tip de
organizare politică se
numea _________ și a
devenit un model pentru
multe popoare moderne.

Un alt polis foarte
important a fost Sparta.
Spartanii aveau un mod
de viață aspru, iar scopul
educației tinerilor spartani
62
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Roma antică

era ca aceștia să devină
cei mai buni _________.
Regatul Macedoniei, sub
_________ , va unifica
teritoriile grecilor antici,
prin cucerire.
Grecii credeau în mai
mulți zei, pentru care au
ridicat altare și temple.
Cel mai important dintre
zei era _________.
În secolul IV, polisurile
grecești au fost supuse
de regatul Macedoniei.
Alexandru Macedon,
la început rege al
Macedoniei, a cucerit
_________ și a creat la
rândul lui un imperiu
în care, prin îmbinarea
mai multor culturi, a luat
naștere o
civilizație
nouă,
_________.

Roma a luat naștere în
centrul Peninsulei Italice,
în sec. al VIII-lea î.H. Inițial
un mic oraș, Roma s-a
extins cucerind teritoriile
din jur, devenind cu
timpul un __________ .
Romanii bogați trăiau
în case mari, numite
__________ . Bărbații
purtau mantii albe de
lână numite __________
și se întâlneau să discute
în piețe publice, numite
__________ .

Romanii credeau în mai
mulți zei, în onoarea
cărora ridicau temple. Un
templu celebru, foarte
bine păstrat la Roma, este
__________ .

Organizau ceremonii și
spectacole, unde aveau
loc lupte de __________
. Limba vorbită de romani,
__________ a fost mult
timp folosită ca o limbă
universală în întreg
Imperiul Roman.

Nobilii se numeau
__________ și purtau
pe cap căciuli, ca semn al
poziției lor în societate.

Dacii

Dacii au locuit cu peste
2.000 de ani în urmă pe
teritoriul României de azi.
Făceau parte din marea
familie a __________ .
Dacii trăiau organizați în
__________ . Locuiau
în așezări mici, sate, și în
așezări mai mari, întărite,
numite __________,

Făceau comerț cu
negustorii din cetățile
__________ din zona
Mării Negre. Dacii se
închinau mai multor zei.
Cel mai important era
__________ . Regele dac
__________ a purtat mai
multe lupte cu împăratul
roman __________ .
După 106 d.H., Dacia a
devenit __________ .
În cinstea acestei victorii,
Traian a construit la
Roma __________ ,
un monument care
înfățișează luptele dintre
daci și romani.

LISTĂ DE CUVINTE
cetăți-state
civilizație
Columna lui Traian
dave
Decebal
elenism
democrație
forum
gladiatori
grecești
imperiu
Imperiul Persan
latina
Panteon
polis
popoare
provincie romană
războinici
strămoși
tarabostes
temple
toga
tracilor
Traian
triburi
Zeus
Zalmoxis

Recapitulează și sistematizează informațiile dobândite
pe parcursul unei unități de învățare, pornind de la un
text lacunar cu dublu scop.
Prin completarea textului se face verificarea însușirii
noțiunilor noi într-un mod inedit, sub formă de joc.
Odată completat, textul devine o sinteză a noțiunilor
învățate.
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Autoevaluare
E important să poți evalua singur ce cunoștințe și abilități noi dobândești
pe măsură ce parcurgi anul școlar.
Cum te autoevaluezi?
Drept ajutor, la finalul fiecărei unități de învățare poți completa:
• un test de verificare a cunoștințelor pe care le-ai dobândit în
urma parcurgerii lecțiilor (testul include informații despre
cum te poți evalua).
• o fișă de observare cu întrebări diverse, care te vor
ajuta să înțelegi mai bine ceea ce ai învățat.
De asemenea, proiectele, prezentările
și portofoliul includ indicații de realizare
și autoevaluare (atunci când apar
prima oară în manual).

FIȘĂ DE OBSERVARE

Pe parcursul fiecărei unități de învățare, observă comportamentul tău și al celorlalți.
Analizează ce anume ai învățat să faci și dacă ai făcut progrese în învățare. La finalul
fiecărei unități de învățare completează tabelul de mai jos.
Citește cu atenție următoarele afirmații. Bifează varianta de răspuns care ți se potrivește.

Unitatea de
învățare

Răspunsul
meu este …

Afirmații cu privire la observațiile mele

Am învățat să folosesc cuvinte noi.
UNITATEA 1.
Primii pași în
Istorie

Pot completa o axă cronologică.
Numesc epocile istorice și ordinea lor.
Sunt mulțumit de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.
Am învățat să folosesc cuvinte noi.

Unitatea de
învățare

Răspunsul
meu este …

Afirmații cu privire la observațiile mele
Sunt fericit că fac parte dintr-o familie și dintr-o comunitate.
Pot face și eu ceva pentru familie și pentru comunitatea mea.
Pot preciza evenimente din istoria familiei și a comunității.
Faptul că în România locuiesc mai multe etnii este un lucru bun.

UNITATEA 2.
Diversitatea este interesantă.
De la istoria
Pot să exprim opinii argumentate.
personală la
istoria națională Pot participa la o investigație.
Recunosc asemănările și deosebirile dintre mine și ceilalți.
Am început să-mi alcătuiesc un portofoliu personal.
Sunt mulțumit de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.
Indecis

Acord

Dezacord

109

Completează fișa de
observare de la finalul
manualului atunci cand
finalizezi o unitate
de învățare.
Test de evaluare

Sarcini de lucru
Răspunzi cerințelor propuse pentru a-ți
aprecia singur/ singură progresul obținut la
orele de Istorie.
Selectezi variantele corecte, stabilești
corespondența corectă, răspunzi la întrebări,
scrii un scurt text referitor la noțiunile
descoperite pe parcursul unității de învățare.
Cât am învățat?
Stabilești sarcinile rezolvate corect verificând
o parte dintre răspunsuri la pagina 112 sau
cerând sfatul cadrului didactic/colegilor.
Autoevaluare
Autoevaluarea te ajută să determini nivelul la
care ai reușit să ajungi și te motivează să mergi
mai departe.
Păstrează testul de evaluare în portofoliul tău.

Conțin exerciții gradate ca
dificultate.
Secțiunea Organizare testează
însușirea conținuturilor lecției.

Biblioteca de Istorie
UNITATEA 3

Nașterea Europei
Legendele grecilor povesteau că Europa, fiica unui mare rege, în timp ce se juca pe câmp cu prietenele ei, a
fost zărită de Zeus, stăpânul cerului și al pământului. Săgetat de frumusețea tinerei, pentru a o cuceri, stăpânul
zeilor a conceput un plan viclean. Astfel, s-a transformat într-un taur alb, a coborât printre pământeni și s-a
supus tinerei fete. Temătoare la început, Europa a acceptat, ulterior, să încalece frumosul taur. Atât a așteptat
Zeus. Fără a fi impresionat de strigătele și rugămințile fetei, a dus-o peste mări și țări, în Creta, unde i-a dăruit
trei fii, dintre care Minos a rămas cel mai cunoscut în istorie. Deoarece Europa a fost dusă spre vest față de țara
ei natală, cuvântul „Europa” a ajuns să fie dat tuturor teritoriilor situate mai la vest de Grecia.
Grecii au avut legende foarte frumoase care
explicau apariția oamenilor pe pământ, povesteau
despre rolul zeilor în viața oamenilor, despre faptele
uimitoare ale unor eroi sau evenimente precum
Războiul troian, Puteți citi legendele grecilor în
lucrarea Legendele Olimpului, pe care o puteți găsi în
librării, în biblioteca școlii sau pe Internet.
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UNITATEA 3

TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează
1. Ordonează cronologic evenimentele istorice:
cucerirea Daciei de către romani; domnia lui Burebista; întemeierea Romei.
2. Alcătuiește câte un enunț cu temă istorică, folosind corect termenii următori:
civilizație; colonie; imperiu.
3. Stabilește dacă termenii din lista de mai jos reprezintă asemănări sau
deosebiri între greci și daci. Completează diagrama.
limba, regat, oraș-stat, foloseau scrierea, cuceriți de
romani, mai mulți zei

ANTICHITATEA

Legendele Olimpului

Pagini de evaluare

O colecție de
texte literare și
non-literare pe
teme istorice
abordate în lecții.
Poate fi folosită
ca sursă de
documentare
pentru prezentări,
proiecte etc.

Secțiunea Spune-ți părerea testează
puterea de folosire, interpretare și
analiză a informațiilor însușite.

Daci
Deosebiri
...

Romani
Asemănări
...

Deosebiri
...

II. Spune-ți părerea
Precizează doi factori ai romanizării Daciei, pe baza fragmentului următor: „Traian, după cucerirea Daciei, adusese
acolo nesfârșite mulțimi de oameni din toată lumea romană pentru cultivarea ogoarelor și popularea orașelor.”
(istoricul roman Eutropius). Exprimă o opinie cu privire la romanizarea Daciei.

III. Aplică
Scrie un text de circa 150 de cuvinte despre moștenirea lăsată de civilizațiile antice, adică despre acele creații ale lor
care dăinuie sau sunt practicate și astăzi. Textul trebuie să conțină informații corecte din punct de vedere istoric.
Folosește și următoarele cuvinte:
Grecia, polis, democrație, teatru, Jocuri Olimpice, Roma antică, apeducte, arc de triumf.
Poți schimba forma cuvintelor. Pentru a ține mai ușor evidența, subliniază cuvintele indicate în listă în cadrul textului.

Secțiunea Aplică testează puterea
de sinteză sau de punere în practică
(aplicare) a noțiunilor învățate.

Autoevaluare
I

Barem pentru autoevaluare

Ai obținut calificativul:

Exercițiul
SUFICIENT
1
Poziționezi corect un
eveniment.

BINE
FOARTE BINE
Poziționezi corect două evenimente. Poziționezi corect trei evenimente.

2

Alcătuiești corect un enunț.

Alcătuiești corect două enunțuri.

Alcătuiești corect trei enunțuri.

3

Scrii doar asemănări sau doar
deosebiri.

Scrii cel puțin o asemănare și o
deosebire dintre daci și greci.

Scrii trei asemănări și trei deosebiri
dintre daci și greci.

II

Explici înțelesul enunțului.

Precizezi factorii romanizării Daciei. Precizezi factorii romanizării Daciei,
pornind de la enunțul dat,
completând cu opinia proprie.

III

Utilizezi corect 2-3 dintre
Utilizezi corect 4-5 dintre cuvintele Utilizezi corect 6-8 cuvinte dintre
cuvintele menționate în cerință. menționate în cerință.
cele menționate în cerință.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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Ghid de utilizare
a manualului digital
Cu un singur clic pătrunzi în minunata lume a
manualului digital. Aici vei descoperi
numeroase activități multimedia interactive
de învățare (AMII) legate de tema lecției.
Acestea sunt evidențiate în varianta digitală
și în cea tipărită prin simbolurile
următoare:

În clasă sau on-line, ești mereu
alături de colegi și profesori prin lecții
interactive, folosind varianta digitală
a manualului.

Tipărești fișe de lucru și teste, le completezi
AMII
STATICE și le adaugi la portofoliu.
Printează
Mărește/
micșorează
imaginea

Colorează

Instrucțiuni pentru
utilizarea activității
Părăsește
activitatea

AMII
INTERACTIVE

Te autoevaluezi
prin teste cu feedback rapid.

Instrucțiuni pentru
utilizarea activității
Colorează

8

Validează
activitatea
Părăsește
activitatea

Reia
activitatea

UNITATEA 3

Folosești
uneltele de
marcare și
personalizezi
manualul în
lecții digitale
fascinante.

ANTICHITATEA

Zalmoxis – stăpânul cerului

Sarmizegetusa Regia

Istoricul grec Herodot este considerat
„părintele Istoriei”. El a scris Istorii, prima lucrare
care aduna și ordona informații despre trecutul
unor popoare. Herodot a trăit în Grecia, în sec.
al V-lea î.H. În lucrarea sa, Herodot ne-a lăsat
informații foarte interesante nu doar despre
istoria grecilor, ci și despre popoarele cu care
grecii au avut legături, inclusiv despre geto-daci.
Aflăm despre aceștia, spre exemplu, că „se cred
nemuritori” și că se închină unui zeu suprem
pe nume Zalmoxis. Tot de la Herodot aflăm că
geto-dacii aveau obiceiul să tragă cu săgeți în
sus, atunci când norii acopereau cerul, pentru a
ajuta soarele să apară. Același autor antic arată
că geții au avut curajul să se opună, cu armele în
mâini, marelui rege persan Darius I.

Mărturie a civilizației „celor mai viteji și mai drepți dintre
traci”, cum îi considera pe geto-daci istoricul grec Herodot,
ruinele cetăților dacice îi fascinează și acum pe cei care poposesc
în preajma lor.
Sarmizegetusa Regia era centrul religios, cultural, economic
și politic al dacilor. Se întindea, la 1.200 m altitudine, pe mai
multe terase săpate în Munții Orăștiei.
Așezarea de la Sarmizegetusa Regia cuprindea o cetate unde
locuiau regele și căpeteniile sale, o zonă sacră și cartiere civile
unde se aflau locuințe, ateliere meșteșugărești, magazii etc. La
Sarmizegetusa Regia a fost a fost găsită faimoasa matriță de
bronz, folosită probabil de meșteri locali pentru a turna bijuterii
din metale prețioase.
Sanctuarul
Sanctuarul
mare de calcar mic de calcar
Zidul de
incintă,
cu turnuri
de apărare

 Cu ce zeu din mitologia greacă se
aseamănă Zalmoxis?

Discul solar
(„Soarele”
de andezit)

Dintre animalele sălbatice, lupul apare cel mai des
în reprezentările dacilor. Era considerat de aceștia un
animal sacru, probabil datorită calităților sale: curajul,
organizarea, teama pe care o inspira.
În timpul luptei, gura deschisă a lupului devenit steag
și purtat de un ostaș scotea, sub acțiunea vântului, un
şuierat înfiorător, care era menit să sperie duşmanii.
Unii cercetători consideră că numele dacilor provine
de la dáoi, cuvânt care într-o limbă veche însemna lupi.

Sanctuarul
mic circular

Sursa

1

Sarmizegetusa

Zona sacră a cetății
Sarmizegetusa
(reconstituire 3D)

Sanctuarul
mare circular

Lupul și dacii

Lupul alb

Dosar

Realizează o prezentare cu tema
Sarmizegetusa Regia. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Sanctuarul
mare de andezit

Sanctuare
patrulatere
de andezit

Stindardul dacilor
Simbolul puterii dacilor era reprezentat de un animal
fantastic, cu cap de lup și trup de șarpe. Când plecau
la luptă, limba șuierătoare a capului de lup scotea un
sunet amenințător.

Matrița
de la Sarmizegetusa

 Descrie stindardul de luptă al dacilor.
 Care crezi că era rolul acestui stindard în timpul
luptei?

Ruinele construcțiilor
din zona sacră a cetății
Sarmizegetusa
(fotografie actuală)

 Menționează un alt popor din Antichitate care
a creat legende în care figura lupului joacă un
rol central.

50

51

Mărturie a
civilizației
„celor mai
viteji și m
ai
drepți din
tre traci”,
cum îi co
nsidera p
e
geto-daci
istoricul gre
c
Herodot,
ruinele
cetăților
dacice îi
fascinează
și acum p
e
cei care
poposesc
în
preajma lo
r.

Mod vizualizare
Textul se adaptează
și îl poți citi ușor
de pe orice dispozitiv.

AMII ANIMATE
Urmărești secvențe video spectaculoase
și animații 3D.
Instrucțiuni pentru
utilizarea activității
Părăsește
activitatea

Colorează
Start/
Pauză

Stop
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Prezentări. Proiecte. Portofoliu
Pe parcursul acestui an, la orele de istorie vei realiza
investigații, proiecte, prezentări și vei crea un
portofoliu de lucrări.

Investigația este o cercetare atentă cu scopul de
a descoperi răspunsuri la întrebări importante (de
exemplu, dacă în trecutul localității în care trăim au
fost evenimente importante, care au fost acestea și
ce urmări au avut asupra vieții locuitorilor).
Cele trei etape ale investigației sunt: definirea pro
blemei cercetate, alegerea metodei de strângere a
informațiilor (de exemplu, printr-un chestionar) și
prezentarea rezultatelor (concluziilor) investigației.
Pentru a te autoevalua, poți verifica dacă tu și colegii
ați cooperat (în cazul unei investigații de grup),
dacă ai urmat pașii investigației și ai lucrat îngrijit/
organizat, dacă ai dat dovadă de creativitate în
găsirea de soluții.

Proiectul presupune realizarea unei cercetări
sau a unui produs (de exemplu, un colț muzeistic
al clasei) pe o anumită temă. Proiectul poate fi
produsul unei munci individuale sau colective care
se întinde pe o perioadă mai lungă de timp (câteva
săptămâni, un semestru sau chiar un an) și necesită
organizare și consecvență. Etapele proiectului sunt:
• stabilirea temei • colectarea datelor (sau a unor
imagini și obiecte ilustrative) • organizarea datelor
sau a obiectelor • definitivarea produsului.
Elementele de conținut ale unui proiect sunt:
• titlul/tema • cuprinsul (organizarea pe secțiuni)
• introducerea (în cazul proiectelor scrise)• elementele
de conținut (idei sau obiecte, organizate pe categorii)
• concluziile/ideea de bază pe care o descoperim• lista
surselor folosite • anexe (grafice, tabele, chestionare,
fișe de observare, fișe de inventar).
Proiectul poate fi realizat în format digital, pe hârtie
sau ca un produs (obiect sau grupuri de obiecte).
10

Prezentarea
Manualul include o serie de articole de tip enciclo
pedie, grupate sub titlul Dosar. Acestea îți oferă
posibilitatea să afli mai multe lucruri despre un
anume subiect din domeniul istoriei. Ele reprezintă
o sursă de documentare pentru realizarea unor
prezentări pe diverse teme.
Prezentarea poate fi în format tipărit sau digital. Pentru
a realiza o prezentare pe orice temă, urmează pașii:
Pasul 1. Documentarea. Află cât mai multe
lucruri despre tema prezentării. Folosește planșele
Dosar din manual sau alte surse (enciclopedii
tipărite sau digitale, reviste, site-urile oficiale ale
unor muzee etc.).
Pasul 2. Redactarea
a. Realizează un plan al prezentării (minimum 3 idei
legate de temă).
b. Redactează textul și adaugă fotografii reprezentative.
Primii pași în Istorie
Pasul 3. Prezentarea.
Prezintă rezultatul în
fața clasei
Pasul 4. Autoeva
luare. Cum îți apreciezi prezentarea?
UNITATEA 1

TIMPUL ISTORIC

Sursa

LECȚIA 1.

Trecutul tău, al comunității în care trăiești, al oamenilor
în general, se întinde pe o lungă perioadă de timp. Ca să îl
putem cunoaște și înțelege, trebuie să învățăm câteva noțiuni
istorice importante.
Istoria este știința care studiază evenimentele și modul de
viață al oamenilor, din trecutul cel mai îndepărtat și până în
prezent. Din istorie aflăm informații despre cum au trăit
oamenii de-a lungul timpului, despre cum se organizau politic
(conducători, organizarea statelor etc.), social (viața de familie,
unde locuiau etc.), economic (ocupații, meșteșuguri, comerț
etc.), despre religia, arta, tehnologiile inventate sau folosite.
Oamenii care studiază istoria se numesc istorici.
Pentru a afla informații despre toate aceste lucruri, istoricii
folosesc izvoarele istorice (surse, dovezi sau mărturii ale oamenilor din trecut). În general, sursele istorice sunt împărțite în
izvoare nescrise (sculpturi Sursa 1 , vase de ceramică Sursa 2 ,
desene pe pereții peșterilor Sursa 3 , construcții Sursa 4 , arme,
bijuterii, fotografii etc.) și izvoare scrise (documente oficiale
Sursa 5 , presă, hărți, monede
Sursa 6 , inscripții pe diverse
suporturi – plăcuțe de lut Sursa 7 , papirus, pergament sau
hârtie – adunate în cărți, scrisori, jurnale, povestiri etc.).
Istoria este completată de informații oferite de alte
științe. Printre acestea se află arheologia, care se ocupă de
descoperirea și studierea urmelor materiale ale trecutului
prin săpături în pământ și cercetări pe fundul apelor,
analize de laborator etc.
Pentru a descrie corect un eveniment istoric, trebuie să
cunoaștem timpul când s-a petrecut și locul unde s-a
desfășurat. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
se face cu ajutorul hărților Sursa 8 . Acestea redau diferite
părți ale globului pământesc, în formă micșorată. Viața
oamenilor a fost întotdeauna influențată de mediul
înconjurător, de locul unde au trăit. Așezările umane,
ocupațiile și modul de viață al populației dintr-o regiune
reflectă adaptarea la mediul geografic.
Este important să cunoaștem trecutul, pentru că astfel
putem înțelege multe lucruri despre prezent și ne putem
pregăti mai bine pentru viitor.
1. Ce este Istoria?
2. Cine se ocupă de studiul Istoriei?
3. Menționează trei izvoare istorice folosite pentru
a scrie Istoria.

2



Privește imaginea ș
spune ce informați
poate transmite.

4

Sursa

Sursa

Vas de ceramică

Sursa

3

Desen pe peretele
unei peșteri

Ruinele
cetății dacice
Sarmizegetusa Regia

1

Sculptură în marmură reprezentându-l
pe Alexandru Macedon

Sursa

8

Hartă

Sursa

6

Monede vechi



Sursa

5

Documentul de atestare
a orașului București

Dicționar
izvor istoric – informație preluată de pe urmele lăsate de
oameni în timp: vase, inscripții, arme, monede etc.

Menționează unul dintre
scopurile pentru care istoricii studiază monede vechi.

Aplicații

Sursa

7

Inscripție pe tăbliță de lut

Proiect anual. Colțul muzeistic al clasei. Proiectați
și realizați un colț muzeistic al clasei, cu tema Izvoare
istorice din istoria țării noastre. Pentru fiecare epocă istorică
rezervați o secțiune, pe care o veți „popula” cu imagini ale
unor exponate din diferite muzee (pot fi fotografii de pe
Internet sau fotografii realizate cu telefonul personal în
timpul unor vizite), sau cópii ale acestora. Nu uitați să

puneți, la locul potrivit, și obiecte care credeți că vor spune
ceva despre viața voastră oamenilor din viitor. Și ele... vor
deveni izvoare istorice. Etichetați corespunzător fiecare
exponat. Completați colțul pe parcursul anului școlar. La
finalul anului, realizați un tur al expoziției împreună cu
părinții/colegii de la o clasă paralelă. Fiecare elev va
prezenta un exponat sau o imagine.

12

Completează răspunsurile la întrebările de mai
jos și păstrează-le alături de prezentare.
Ai urmat pașii de realizare? Da/Nu
Ai respectat tema? Da/Nu
Ai lucrat îngrijit? Da/Nu

Portofoliul
Păstrează ordonat, într-un singur loc (o mapă,
o cutie, pe un calculator etc.) prezentările, testele
de evaluare, fișele de obser
vare completate pe
parcursul anului școlar la ora de Istorie.

13

Unitatea 1
Primii pași
în Istorie

În această unitate vei studia:
Trecutul și prezentul din jurul nostru. Noțiuni introductive: trecut-prezent
(mileniu, secol, deceniu, epocă istorică), spațiu istoric, surse istorice.

și
ii

Histria
Tomis
Callatis

Primii pași în Istorie
 Cum se măsoară timpul istoric
 Dosar. Cum arată un șantier arheologic
 Recapitulare
 Test de evaluare



Participă la derularea proiectului
Axa cronologică, împreună cu ceilalți
colegi. Descoperă detalii despre proiect
la pagina 15.
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UNITATEA 1
LECȚIA 1.

PRIMII PAȘI ÎN ISTORIE

Primii pași în Istorie

Trecutul tău, al comunității în care trăiești, al oamenilor
în general, se întinde pe o lungă perioadă de timp. Ca să îl
putem cunoaște și înțelege, trebuie să învățăm câteva noțiuni
istorice importante.
Istoria este știința care studiază evenimentele și modul de
viață al oamenilor, din trecutul cel mai îndepărtat și până în
prezent. Din istorie aflăm informații despre cum au trăit
oamenii de-a lungul timpului, despre cum se organizau politic
(conducători, organizarea statelor etc.), social (viața de familie,
unde locuiau etc.), economic (ocupații, meșteșuguri, comerț
etc.), despre religia, arta, tehnologiile inventate sau folosite.
Oamenii care studiază istoria se numesc istorici.
Pentru a afla informații despre toate aceste lucruri, istoricii
folosesc izvoarele istorice (surse, dovezi sau mărturii ale oame
nilor din trecut). În general, sursele istorice sunt împărțite în
izvoare nescrise (sculpturi Sursa 1   , vase de ceramică Sursa 2 ,
desene pe pereții peșterilor Sursa 3 , construcții Sursa 4 , arme,
bijuterii, fotografii etc.) și izvoare scrise (documente oficiale
Sursa 5 , presă, hărți, monede
Sursa 6 , inscripții pe diverse
7 , papirus, pergament sau
Sursa
suporturi – plăcuțe de lut
hârtie – adunate în cărți, scrisori, jurnale, povestiri etc.).
Istoria este completată de informații oferite de alte
științe. Printre acestea se află arheologia, care se ocupă de
descoperirea și studierea urmelor materiale ale trecutului
prin săpături în pământ și cercetări pe fundul apelor,
analize de laborator etc.
Pentru a descrie corect un eveniment istoric, trebuie să
cunoaștem timpul când s-a petrecut și locul unde s-a
desfășurat. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
se face cu ajutorul hărților Sursa 8 . Acestea redau diferite
părți ale globului pământesc, în formă micșorată. Viața
oamenilor a fost întotdeauna influențată de mediul
înconjurător, de locul unde au trăit. Așezările umane,
ocupațiile și modul de viață al populației dintr-o regiune
reflectă adaptarea la mediul geografic.
Este important să cunoaștem trecutul, pentru că astfel
putem înțelege multe lucruri despre prezent și ne putem
pregăti mai bine pentru viitor.
1. Ce este istoria?
2. Cine se ocupă de studiul istoriei?
3. Menționează trei izvoare istorice folosite pentru
a scrie istoria.
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Sursa

1

Sculptură în marmură reprezentându-l
pe Alexandru Macedon

Sursa

5

Documentul de atestare
a orașului București

Dicționar
izvor istoric – informație preluată de pe urmele lăsate de
oameni în timp: vase, inscripții, arme, monede etc.

Sursa

3

Desen pe peretele
unei peșteri
 
Privește

imaginea și
spune ce informații
poate transmite.

Sursa
Sursa

2

Vas de ceramică

4

Ruinele
cetății dacice
Sarmizegetusa Regia

Sursa

8

Hartă

Sursa

Histria
Tomis
Callat

6

Monede vechi
 
Menționează

unul dintre
scopurile pentru care istoricii studiază monede vechi.

Aplicații

Sursa

7

Inscripție pe tăbliță de lut

Proiect anual. Colțul muzeistic al clasei. Proiectați
și realizați un colț muzeistic al clasei, cu tema Izvoare
istorice din istoria țării noastre. Pentru fiecare epocă istorică
rezervați o secțiune, pe care o veți „popula” cu imagini ale
unor exponate din diferite muzee (pot fi fotografii de pe
Internet sau fotografii realizate cu telefonul personal în
timpul unor vizite) sau cópii ale acestora. Nu uitați să

puneți, la locul potrivit, și obiecte care credeți că vor spune
ceva despre viața voastră oamenilor din viitor. Și ele... vor
deveni izvoare istorice. Etichetați corespunzător fiecare
exponat. Completați colțul pe parcursul anului școlar. La
finalul anului, realizați un tur al expoziției împreună cu
părinții/colegii de la o clasă paralelă. Fiecare elev va
prezenta un exponat sau o imagine.
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UNITATEA 1
LECȚIA 2.

PRIMII PAȘI ÎN ISTORIE

Cum se măsoară timpul istoric

Istoria prezintă cronologic evenimentele și
datele importante din viața oamenilor în
succesiunea lor pe o scară a timpului,
începând cu Epoca Preistorică și până în
prezent. Unitățile timpului istoric sunt
mileniul (1.000 de ani), secolul (100 de ani),
deceniul (10 ani), anul. În funcție de marile
transformări care au avut loc de-a lungul
timpului, istoria lumii cuprinde, în general,
cinci mari epoci: Epoca Preistorică, Epoca
Antică, Epoca Medievală, Epoca Modernă,
Epoca Contemporană. Sursa 1 Sursa 2
Sursa

1

Pentru măsurarea timpului, în cultura noastră, istoricii numără anii, în mod convențional, folosind ca
reper momentul nașterii lui Iisus Hristos.

Secolul al XXI-lea
î.H. (2100–2001)

...

...

Secolul al XXI-lea
d.H. (2001– până
în prezent...)

poate face cu ajutorul unei scheme numite axă cronologică
(sau axa timpului). Timpul istoric cuprinde două ere, numite
înainte de Hristos (î.H.) și după Hristos (d.H.) și cinci mari
epoci istorice.

Epocile istorice

Epoca Preistorică

14

după Hristos (d.H.) sau era noastră (e.n.)
anii sunt număraţi crescător

Anul
Secolul I î.H.
Secolul I d.H.
naşterii lui (1–100)
(100–1)
Hristos

Momentul desfășurării unui eveniment istoric poartă
numele de dată istorică. Succesiunea evenimentelor
istorice poartă numele de cronologie. Localizarea și
ordonarea în timp a evenimentelor (datelor istorice) se

2

I E
 poca Preistorică
apariția omului – sec. I î.H.
Oamenii au învăţat să folosească uneltele, armele și
focul pentru a supravieţui. Au început să domesticească
animale, să cultive plante, să întemeieze sate și să
prelucreze metale.
II Epoca Antică (Antichitatea)
sec. I î.H. – sec. al VII-lea d.H.

Axa cronologică

înainte de Hristos (î.H.) sau înaintea erei noastre (î.e.n.)
anii sunt număraţi descrescător

Sursa

Limitele de timp ale acestora sunt uneori diferite de la o
zonă istorică la alta. De exemplu, în istoria României,
limitele de timp aproximative pentru fiecare epocă sunt:

Epoca Antică

Dicționar
Au apărut statele (ca formă superioară de orga
nizare a oamenilor), orașele și scrierea. S-au dez
voltat cultura, arta, religia.

III E
 poca Medievală (Evul Mediu)
sec. al VII-lea – sec. al XVIII-lea
Valuri de popoare migratoare au afectat Europa,
inclusiv teritoriul românesc. A avut loc procesul de
formare a popoarelor europene și constituirea
statelor. S-au dezvoltat comerţul și meșteșugurile,
dar progresul a fost deseori frânat de războaie, de
epidemii și de calamităţi naturale.
IV E
 poca Modernă
sec. al XIX-lea – Primul Război Mondial

epocă istorică – perioadă de timp care este carac
terizată prin anumite trăsături (spre exemplu,
absența scrierii, în Preistorie)

Apar motoarele și mașinile, folosite atât în fabrici,
pentru producția de bunuri, cât și pentru
transport. Noile mijloace de transport sunt trenul,
vaporul, automobilul etc. Apar și noi mijloace de
comunicare: telegraful, telefonul, radioul. Cetățenii
participă mai activ la viața publică. Se dezvoltă
sentimentul de responsabilitate față de comunitate.
V E
 poca Contemporană
Primul Război Mondial – prezent
Știința și tehnologia au progresat. Au crescut spe
ranţa de viaţă și nivelul de trai. Explorarea spațiului
cosmic s-a extins și a început era informaticii.

1. Pe baza Sursei 1, numește secolul și mileniul în care te afli în prezent.
2. Precizează anii cu care începe și se finalizează secolul în care te afli în prezent.
3. Precizează care este anul cu care încep deceniul, secolul și mileniul în care te-ai născut.

Aplicații
Proiect anual. Axa cronologică. Încercuiți clasa cu
un brâu de coli A4 așezate la nivelul ochilor voștri, una
după alta, pe orizontală. Fiecare coală reprezintă un secol.
Numerotați colile vizibil cu numele secolului și anii de
început și final ai acestuia, începând cu secolul al X-lea î.H.
și continuând, de la stânga spre dreapta, până la secolul în
care vă aflați acum.
În acest an, pe măsură ce parcurgeți secole și subiecte
istorice, completați fiecare pagină cu fotografii, decupaje,
date istorice, reprezentând momente importante ale

Epoca Medievală

secolului respectiv. La finalul anului, veți avea la dispoziție
o minunată istorie ilustrată.
 De câte coli aveți nevoie pentru a realiza proiectul?
 Prezentați fiecare o propunere de organizare a proiectului
pe parcursul anului. Autoevaluați-vă luând în calcul
următoarele:
 organizarea sarcinilor între membrii clasei;
 idei noi suplimentare de îmbunătățire a proiectului;
 idei de utilizare eficientă a acestui instrument de lucru;
 aspectul estetic al proiectului.

Epoca Modernă

Epoca Contemporană
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UNITATEA 1

Realizează o prezentare cu tema
Cum arată un șantier arheologic.
Folosește diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

PRIMII PAȘI ÎN ISTORIE

Cum arată un șantier arheologic
Ca toate disciplinele, și istoria are o metodă de investigație, adică un anume mod
de a proceda pentru a descoperi lucruri. Metoda Istoriei se bazează pe studiul izvoarelor
istorice. Cu ajutorul lor, istoricii află ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă istorică, cum
își petreceau viața de zi cu zi, ce obiceiuri și credințe aveau oamenii din acel timp..
Pentru a reconstitui trecutul, cercetătorii trebuie să descopere urmele lăsate de
popoarele care au trăit în trecut: monumente, documente scrise, resturi de construcții,
monede etc. Cu timpul, aceste urme sunt adesea acoperite de ape, de pământ sau de noi
locuințe ale oamenilor. De aceea, cercetătorii trebuie să deschidă un șantier arheologic,
pentru a explora prin săpături aceste urme.

Analizează. Într-un
șantier arheologic
se găsesc izvoare
istorice din ce în ce
mai vechi, pe
măsură ce se sapă
în adâncime.
Argumentează
de ce.
Directorul
șantierului
arheologic

Muncitor

Topograf

Desenator

Fotograf

Arheolog

Arheolog

 Scule și
instrumente
de lucru
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 Scule și
instrumente
de lucru

Dosar
Cum arată un șantier arheologic
 Observă ilustrația și completează următorul text
lacunar.
________ analizează urmele trecutului istoric, desco
perite prin săpături.
________ traduce și interpretează scrierile oamenilor din
trecut.
________ coordonează săpăturile care aduc la lumină
izvoarele istorice.

Fotograf

Arheolog–scafandru
Arheologia subacvatică se ocupă de găsirea de izvoare
istorice pe fundul mărilor, cu ajutorul tehnologiei
moderne.
 Cum crezi că a ajuns statuia pe fundul mării?

 Scule și
instrumente
de lucru

Muncitor

Lingvist

Specialist IT

Să fii arheolog seamănă foarte bine cu o muncă de
detectiv. Prin săpăturile arheologice, descoperi mereu
urme ale unor civilizații din trecut.
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UNITATEA 1

RECAPITULARE

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Știința care studiază
evenimentele și modul
de viață al oamenilor din
trecutul cel mai îndepărtat
și până în prezent se
numește __________.
Pentru prezentarea
faptelor din trecut,
istoricii se bazează pe
__________ (imagini,
texte, obiecte etc.).

Ca să știm când s-au
desfășurat evenimentele
studiate, utilizăm unitățile
de timp istoric:
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ani, decenii, secole
și __________ .
__________ realizează
săpături în __________
pentru a aduce la lumină
izvoarele istorice.
__________ scriu
povestea Istoriei, pe baza
documentelor găsite.

__________ se ocupă de
găsirea de izvoare istorice
pe fundul mărilor, cu
ajutorul tehnologiei
moderne.
Cartea de istorie
prezintă evenimentele și
datele importante din
viața oamenilor
în ordine __________ , în
succesiunea lor pe o scară
a timpului, începând cu
Epoca Preistorică și până
în prezent. În funcție de
marile transformări care
au avut loc de-a lungul

timpului, istoria lumii
cuprinde, în general, cinci
mari epoci.
În Epoca __________,

oamenii au învăţat să
folosească uneltele, armele
și focul pentru a
supravieţui.
În Epoca __________ s-au

dezvoltat cultura, arta,
religia și marile civilizaţii.
S-au păstrat izvoare scrise:

inscripții, hărți, monede,
scrieri istorice.
În Epoca __________,

valuri de popoare
migratoare au afectat
Europa. A avut loc
procesul de formare a
popoarelor europene și
constituirea statelor. S-au
dezvoltat comerţul și
meșteșugurile, dar
progresul a fost deseori
frânat de războaie,
epidemii și de calamităţi
naturale.

În Epoca __________,
știinţa și tehnologia s-au
dezvoltat într-un ritm
accelerat, deschizând
drumul mecanizării și al
fabricilor, pentru
producția bunurilor
de larg consum.
Transformările înnoitoare
au permis o mai mare
participare a cetățenilor la
viața publică și au
dezvoltat sentimentul
responsabilității față de
comunitate. În Epoca
__________, știința și
tehnologia au progresat.
Au crescut speranţa de
viaţă și nivelul de trai.
Explorarea spaţială s-a
extins și a început era
informaticii.

LISTĂ DE CUVINTE
Antică
arheologia subacvatică
arheologii
Contemporană
cronologică
istorie
istoricii
izvoare istorice
Medievală
milenii
Modernă
Preistorică
situri arheologice
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UNITATEA 1

TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează
1. Scrie câți ani cuprinde fiecare perioadă: secol, mileniu, deceniu.
2. 
Grupează următoarele izvoare istorice în scrise și nescrise: statuetă, cronica unei bătălii, vas de lut,
certificat de naștere, brățară, arc cu săgeți, inscripție pe o piatră funerară.

II. Spune-ți părerea
Redactează un scurt text, de 10-15 rânduri, în care să prezinți importanța studierii istoriei, pe baza fragmentului
următor: „Istoria este dascălul tuturor lucrurilor, pentru că ea nu numai cu cuvinte, ci și cu pilde adeverește cele ce
învață.” (Samuil Micu, istoric din sec. al XVIII-lea).

III. Aplică
1.
Citește cu atenție textul de mai jos. Vei îndeplini apoi o cerință, ceea ce te va transforma într-un adevărat
explorator al trecutului.
Azi am vizitat, împreună cu prietenul meu cel mai bun, un șantier arheologic. Nu știam cum arată, nu mai văzusem
niciodată așa ceva. Cel mai repede ne-am împrietenit cu fotograful, care era amuzant și sociabil. Și ceilalți erau
prietenoși, deși erau ocupați cu munca lor. Se pare că prezența noastră, a copiilor, le-a purtat noroc, deoarece la un
moment dat unul dintre arheologi a strigat către directorul șantierului:
„Domnule director, am găsit ceva foarte interesant, ceva extraordinar!” Am alergat cu toții pe marginea secțiunii (așa
numesc arheologii „gropile” pe care le sapă) unde se găsise minunea. Era... scheletul unui om. Am recunoscut coastele,
craniul... stai așa... pe craniu avea așezat un coif din argint cu semne ciudate pe el. Lângă schelet, abia vizibile din
pământ, erau niște obiecte din argint, o brățară din aur... niște vase din lut frumos pictate... Vocea gravă a directorului
m-a trezit cu o întrebare la care nu mă așteptam: „Hei, copii! Aveți o provocare! Ia să vedem... ce meserie credeți că avea
acest domn din care au rămas doar oasele? Credeți că era bogat sau sărac? Credeți că am putea căuta indicii despre
modul cum a murit? Să vă văd... cât de mult vă place arheologia?”
Creați voi o continuare a textului pe care l-ați citit. Dați un final acestei „întâmplări”. Cum ar continua dialogul
dintre directorul șantierului și copii? Ce răspunsuri ar avea copiii? Și, la rândul lor, ce întrebări? Pe cine ar mai
putea întreba, pentru a afla și mai multe informații despre această descoperire?
Pentru a vă inspira, vă puteți folosi de imaginile și informațiile de la Dosarul Cum arată un șantier arheologic. Textul
vostru trebuie să aibă între 100 și 150 de cuvinte. În discuție trebuie să includeți cel puțin încă un personaj și să
menționați o epocă istorică. Vor fi apreciate creativitatea, corectitudinea exprimării gramaticale, frumusețea limbajului, dar și... priceperea micilor arheologi în descifrarea tainelor trecutului. Succes!

Autoevaluare

Ai obținut calificativul:

SUFICIENT
BINE
FOARTE BINE
Exercițiul
Scrii câți ani are o perioadă. Scrii câți ani au două dintre perioade.
Scrii câți ani are fiecare perioadă.
I
1
Așezi corect cel puțin două Așezi corect cel puțin patru izvoare Așezi corect toate izvoarele scrise și
2

II
III

izvoare istorice.
Explici înțelesul enunțului.

istorice.
nescrise.
Prezinți importanța studierii Istoriei, Prezinți importanța studierii Istoriei,
pornind de la enunțul dat, com
pornind de la enunțul dat.
pletând cu opinia proprie.
Continui textul cu două-trei Continui textul cu un dialog în care oferi Continui textul, respecți limita de
rului de spațiu și cerințele, dovedești crea
ti
replici, fără greșeli gra răspunsuri la întrebările directo
șantier. Aduci în discuție încă un personaj. Te vitate. Te exprimi frumos și corect
maticale grave.
exprimi corect gramatical.
gramatical.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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Unitatea 2
De la istoria personală
la istoria națională
În această unitate vei studia:
Trecutul și prezentul din jurul nostru Familia: trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activitățile cotidiene.
Comunitatea locală și națională: teritoriu, locuințe și viață cotidiană, tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor.
Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României. Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală.
Cultură și patrimoniu. Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din comunitate, monumente ale
eroilor, monumente reprezentative ale comunităților etnice din România.

Istoria personală și a familiei
 Dosar. Copilăria de ieri și de azi
 Istoria comunității locale și naționale
 Comunități locale minoritare
 Dosar. Monumente și locuri din România
incluse în patrimoniul Mondial UNESCO
 Recapitulare
 Test de evaluare
21




Participă la derularea investigației
de la pagina 27, alături de colegii tăi.

UNITATEA 2
LECȚIA 1.

DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

Istoria personală și a familiei

Un grup de oameni care sunt uniți prin legături de sânge sau de
căsătorie formează o familie. Familia este o formă de organizare a
oamenilor atestată din cele mai vechi timpuri. Nucleul unei familii este
format din părinți și copii, care locuiesc împreună într-un anumit
spațiu (locuință). Părinții au dreptul și obligația de a asigura creșterea
și educația copiilor de la naștere până la majorat (când copiii împlinesc
18 ani și devin, la rândul lor, adulți și își pot întemeia o familie). Sursa 1
Din familia extinsă fac parte rude cum ar fi bunicii, străbunicii, unchii,
mătușile și verii. Ei formează arborele genealogic al unei persoane.
Sursa 2 Familia reprezintă mediul în care oamenii se protejează și se
sprijină unul pe altul. Sărbătorile permit membrilor familiei să se
întâlnească, să comunice și să se cunoască mai bine. Orice familie are
o istorie care se întinde pe generații. Realizările membrilor familiei
sunt motive de mândrie și modele care trebuie păstrate și transmise
noilor generații. Aceste evenimente sunt consemnate în documente
oficiale și personale, cum ar fi certificate de naștere, de căsătorie, de
botez, diplome de studiu, fotografii, acte de proprietate, jurnale,
înregistrări video etc. Istoria familiei face parte din istoria comunității
și este importantă pentru aceasta. Sursa 3 Sursa 4 Sursa 5
1. Precizează două obligații pe care le avem față de membrii
familiei noastre.
2. Explică de ce membrii unei familii poartă, în general, același
nume.

Dicționar
arbore genealogic – reprezentarea grafică, de obicei sub forma unui
copac cu ramuri, a membrilor unei familii și a relațiilor dintre ei
de epocă – aici, cu sensul de „vechi”, din altă epocă
generație – totalitatea oamenilor care au aproximativ aceeași vârstă;
spre exemplu, bunicii reprezintă o generație, părinții, o altă generație
onomastică – ziua numelui

Sursa

1

Drepturi și obligații ale familiei,
conform Constituției României

Familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimțită în
tre soți, pe egalitatea aces

tora și pe dreptul și înda

torirea părinților de a asigura
creșterea, educația și instrui
rea copiilor.
Constituția României,
articolul 44, 1
 Precizează

3 reguli pe care se
întemeiază viața de familie.

Sursa

2

Arborele genealogic
al unei persoane
 Calculează câți străbunici ai.
 După modelul alăturat, întoc
mește

arborele
genea
logic al familiei tale, scriind numele
fiecăruia, iar dedesubt relația de rudenie.
Folosește, pe lângă nume, și fotografii
reprezentative.
 Reține data nașterii și anul nașterii membrilor
familiei. Le vei putea pregăti un cadou-surpriză.
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Sursa

3

Certificatul de naștere
 Enumeră cel puțin 3 informații oferite de certificatul de
naștere despre o persoană.
 Menționează un motiv pentru care este important certi
ficatul de naștere pentru o persoană și pentru istoria
familiei.
 Cere-le părinților să-ți arate certificatul tău de naștere.
Reține informațiile care te fac unic și te deosebesc de ceilalți
(data și locul nașterii, numele părinților, codul numeric
personal).
 Explică diferența dintre ziua de naștere și ziua onomastică.

Sursa

5

Prăjitura cu dovleac și mere
 Rețeta specială de

prăjitură a bunicii,
transmisă din
generație în
generație, face
parte din istoria
familiei?
Argumentează
răspunsul.

Aparat de
fotografiat vechi

Sursa

4

Fotografiile de epocă –
document al familiei
Fotografia poate fi un izvor istoric. Din ea reies, în
spe
cial, informații despre istoria unei familii
(identitatea unor persoane, locul și modul în care
au trăit, relațiile dintre membrii familiei etc.), dar
și informații generale despre viața oamenilor
într-o anumită perioadă de timp.
 O fotografie de epocă poate fi importantă și
pentru alte persoane în afara membrilor
familiei? Argumentează răspunsul.

Aplicații
1. Portofoliu. Istoria familiei. Discută cu părinții și bunicii
și află cum a fost copilăria lor. Încearcă să identifici
lucruri interesante și inedite (de exemplu, participarea
cu vitejie a unui străbunic la o luptă de apărare a patriei,
o decorație pentru un gest deosebit de curaj, o
personalitate publică cu care te înrudești, o descoperire/
invenție realizată de un membru al familiei etc.).

Materialul poate fi organizat sub forma unui album,
a unui poster sau a unei înregistrări video.
Atenție! Vei realiza și alte portofolii anul acesta. Le vei
putea organiza fie într-o mapă care va fi păstrată în sala
de clasă, fie sub forma unor fotografii, înregistrări video
adunate într-un dosar electronic, stocat pe un calculator.
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UNITATEA 2

DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

Realizează o prezentare cu tema
Copilăria de ieri și de azi. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Copilăria de ieri și de azi

Fiecare om a avut sau are o copilărie. Copilăria unei persoane poate fi influențată de: perioada și locul
nașterii, dragostea oferită de familie, starea materială a familiei, evenimentele importante care au
avut loc în sânul familiei sale și în societate. Acum 100 de ani, cea mai mare parte a locuitorilor ţării
erau ţărani. Viaţa lor se desfăşura în limitele gospodăriei şi în apropierea ei, câmpul, muntele sau
pădurea. Munca se făcea manual, cu unelte simple, fără multe maşini şi utilaje.

ACUM 100 DE ANI
Locuința
Satul era alcătuit din case joase,
de lemn sau de pământ. Căldura
și lumina focului făceau ca vatra
să devină centrul casei, locul în
jurul căruia se întâmplau toate,
spațiul în care se gătea, se mânca,
se depănau povești și se făceau
gheme de lână.

Hrana
Alimentele de
bază erau cele
vegetale: mămăliga
şi mâncărurile de
legume. Pâinea din
făină de grâu şi
produsele animale
(ouă, lactate, carne) erau consumate doar în zilele
de sărbătoare sau erau vândute pentru a procura
alte produse de care aveau nevoie oamenii.

Îmbrăcămintea
Copiii mici purtau
doar o cămă
șuță, la care,
când creşteau, se
adăugau poale cu
fustă la fete sau
pantaloni la băieţi.
Toate erau făcute
manual, din materiale naturale.

Educația
În familie, copilul învăța limba maternă,
cunoașterea corpului, rolul și statutul bărbatului
și al femeii, respectul pentru bătrâni, protejarea
celor slabi, folosirea ustensilelor casnice. Primele
școli au apărut pe lângă biserici, unde copiii
învățau să scrie, să citească, să socotească și să
respecte învățătura Bisericii.
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Dosar

ÎN ZILELE NOASTRE

1. În ce perioadă a vieții te afli acum?
2. Care sunt drepturile de care te bucuri
în cadrul familiei tale? Dar în cadrul
societății?
3. Discută cu părinții sau bunicii tăi. Află
cum a fost copilăria lor. Prezintă colegilor tăi o asemănare și o diferență
între copilăria ta și cea a părinților tăi.

Jocurile și jucăriile

Copiii din satul vechi se
bucurau de comorile podului,
joaca pe scara fânarului,
cocoţatul în pomi. Se jucau
cu figurine din lut sau
lemn realizate de
meşteri sau cu
simple siluete
construite de
ei înşişi din fân
uscat.

Locuința
Stilul de viaţă modern este dominat de aparate electronice şi
electrocasnice şi mijloace de informare. Însă obiectele țărănești
vechi își au locul potrivit în orice interior contemporan. Un vas
de lut sau o ladă de zestre ne ajută să nu ne uităm rădăcinile și
să vorbim despre ele și celor care ne intră în casă.

Îmbrăcămintea

Educația
Învăţământul folosește cele
mai noi tehnologii digitale.

O diversitate de modele de haine,
de toate culorile, şi accesorii ies pe porțile
fabricilor. Depinde însă
de noi să ştim să ne
îmbrăcăm natural şi
potrivit personalităţii
fiecăruia.

Sănătatea

Sănătatea

Deseori, starea de rău era
pusă pe seama deochiului
şi se trata prin descântec.
Dinții de lapte căzuți erau
aruncaţi peste acoperișul
casei de către copil, care
spunea: Cioară, cioară,
ia un dinte de os și dă-mi
unul de oțel. La ieșirea unui
dinte nou, părinții îi urau
celui mic: Dinte nou în cap
sănătos.

Jocurile
și jucăriile
Te joci poate
la fel de mult

Hrana
Magazinele ne îmbie cu o ofertă
foarte bogată de alimente conservate sau congelate. Studiile arată
însă că nu toate acestea sunt bene
fice organismului. Putem totuşi
să ne hrănim sănătos consumând
alimente proaspete de la piaţă.
ca un copil din
anii 1900, dar oare
petreci la fel de mult
timp în aer liber?
Răspunde la întrebare și argumentează
răspunsul.

Când eşti bolnav, beneficiezi
de îngrijire medicală şi o gamă
variată de medicamente.

Aplicații
Mașina timpului. Imaginați-vă că aveți o
mașină a timpului cu care puteți să călătoriți
în urmă cu... 100 de ani. Realizați o scurtă
compunere (100-150 de cuvinte) despre o zi
obișnuită din viața unui copil de atunci. Vă
puteți inspira din imaginile și textele de pe
această pagină.
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UNITATEA 2
LECȚIA 2.

DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

Istoria comunității locale
și naționale

Comunitatea locală și națională. Un grup de oameni

care lucrează, învață sau trăiesc împreună, au aceleași interese
și reguli de viață formează o comunitate. Persoanele care
locuiesc într-un bloc sau pe o stradă, elevii unei școli, populația
unei localități, a unui județ sau a unei țări formează fiecare o
comunitate mai mică sau mai mare. Fiecare comunitate are
vecini. Localitatea voastră are ca vecini localitățile din apropiere.
Țara noastră are ca vecini statele din jur. Între vecini trebuie să
existe relații de respect, colaborare și întrajutorare.

Membrii unei comunități dintr-o localitate trăiesc în locuințe
construite în apropiere una de alta, care formează așezări umane
mai mici sau mai mari (sate, orașe etc.). Sursa 1 Pe lângă locuințele
proprii, individuale, membrii comunității au construit în inte
riorul așezărilor și clădiri comune, pentru a servi tuturor mem
brilor comunității (biserici, școli, spitale, muzee etc.). Membrii
comunității au drepturi și îndatoriri unii față de alții.

1. Precizează din ce este formată o comunitate.
2. Enumeră cel puțin trei surse care ne pot
furniza informații despre trecutul istoric
al unei comunități.
3. Enumeră din ce comunități faci parte.
4. Precizează numele străzii pe care locuiești.
De unde vine denumirea străzii?
5. Enumeră vecinii familiei tale. Cum se
numesc, ce vârstă și ce ocupații au?
6. Numește localitățile vecine cu localitatea
în care locuiești.
7. Prezintă importanța cunoașterii trecutului
familiei și al localității natale.

Istoria localității. Orice localitate, asemenea unei familii,

are o istorie a sa. Istoria localității face parte din istoria regiunii
sau a țării în care se află localitatea.
Primele comunități au apărut din nevoia oamenilor de a se
apăra de animalele sălbatice și de a-și procura mai ușor hrana.
Inițial, oamenii s-au grupat în cete, apoi în ginți (mai multe
familii înrudite) și triburi (mai multe ginți). Unele așezări s-au
dezvoltat rapid și s-au transformat din sate în orașe. Muzeele,
bisericile, monumentele istorice și casele memoriale dintr-o
localitate, dar și documentele familiilor din localitate păstrează
informații importante legate de istoricul acesteia. Sursa 2

Importanța comunității. Membrii unei comunități au
anumite obiceiuri specifice, sărbătoresc evenimente comune
(ziua localității, ziua țării respective Sursa 3 etc.) și au o moștenire
culturală comună care îi deosebește de membrii altor comunități
Sursa 4
Sursa 5 . Acesta este un motiv de mândrie pentru fiecare
membru al comunității și o responsabilitate de a transmite mai
departe moștenirea istorică pe care a primit-o. Prin urmare, pe
lângă istoria familiei, este importantă și istoria comunității în
care o persoană s-a născut și trăiește. Cunoașterea acestor
informații crește încrederea și respectul față de cei din jur.
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Sursa

1

Sat sau oraș?
 Numește două deosebiri între sat și oraș
pornind de la numărul și ocupațiile
locuitorilor, tipurile de clădiri etc.
 Dacă ai fi primar al localității tale, care ar fi
cele mai importante 3 măsuri pe care le-ai
lua pentru dezvoltarea acesteia?

Sursa

3

Date importante
pentru cetățenii români

24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române
26 Iulie – Ziua Drapelului Naţional
29 Iulie – Ziua Imnului Național
31 August – Ziua Limbii Române
1 Decembrie – Ziua Naţională
8 Decembrie – Ziua Constituţiei
 Ce

simbol național identifici în
fotografia alăturată?

O fotografie de la
absolvirea școlii
 O asemenea fotografie dintr-un album al istoriei familiei
poate fi folosită pentru realizarea istoriei școlii sau a
comunității. Explică în ce fel.

Sursa

2

stema județului
Prahova

Sursa

4

Harta județelor României
 Explică semnificația
istorică a elementelor
care apar pe stema
județului în care locuiești.

Aplicații
1. 
Investigație. Lucrând
în echipe de câte 4-5 elevi,
realizați o mică investigație
despre trecutul localității
voastre. Trebuie să aflați
răspunsul la întrebările:
Au existat evenimente
importante în trecutul
localității mele? Care sunt
acestea? Care sunt cele mai
importante dintre ele?
Trebuie să identificați unul,
două, cel mult 3 evenimente.
Timp de lucru: 3 săptămâni
	Ca niște adevărați detectivi,
faceți un plan al
investigației. Vă puteți ghida
după următoarele sugestii.

Sursa

5

Arcul de Triumf
Monument reprezentativ
atât pentru istoria
comunității locuitorilor
din orașul București, cât
și a românilor, în general.

Nr.
Etapele
Ce voi face? Cum voi proceda?
crt. investigației
Înțeleg ce
✔
Discut cu ceilalți membri ai echipei despre ceea ce avem de făcut.
1
am de făcut
✔
Pe cine puteți întreba, din afara școlii? (Sugestie – puteți lua un interviu
unei personalități locale sau unei persoane mai în vârstă din localitate.)
✔
Există monumente în localitatea voastră de unde puteți afla informații?
Stabilesc
(Realizați o vizită, notați observații, adunați informații.)
cum obțin
2
informațiile ✔ 
Există un muzeu al localității voastre? De acolo ce puteți afla?
necesare
Organizați o vizită.
✔
Se găsesc cărți sau articole despre istoria localității voastre? (Realizați o listă
cu cele mai importante; selectați câteva informații și imagini din ele)
Organizez datele pe baza întrebărilor valabile pentru orice investigație:
✔
Când s-a întâmplat?
✔
Unde? (locul exact din localitate; nu uitați să faceți poze)
Colectez și
✔
Cum s-a întâmplat? (descriere pe scurt a evenimentului)
organizez
✔
Cine a fost implicat? (putem avea imagini cu personalitățile implicate?)
3
datele,
✔
De ce a avut loc evenimentul?
informațiile
✔
Care au fost urmările? Cum a schimbat viața localității și a locuitorilor?
Sugestie: putem înregistra informațiile pe hârtie, audio sau video
(putem folosi telefonul mobil).
Prezentăm ✔ Prezint, alături de colegii de echipă, rezultatele investigației, sub forma
unei prezentări digitale sau a unui tabel, a unui afiș etc.
4 un raport al
investigației ✔ Adaug imagini ale produsului la portofoliul personal.
✔ Ascult părerea colegilor. Apreciez contribuția mea și a celorlalți participanți.
Apreciez
5 succesul
Învăț să lucrez și mai bine pentru următoarea investigație.
investigației
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UNITATEA 2
LECȚIA 3.

DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

Comunități locale minoritare

În țara noastră, alături de români locuiesc și oameni de altă etnie. Deoarece numărul lor este restrâns
în raport cu populația majoritară de etnie română, ei reprezintă o populație minoritară. Persoanele care
aparțin acestor minorități au cetățenie română, dar își păstrează și limba maternă și obiceiurile, tradițiile
sau religia proprie. Sursa 1 Sursa 3 Pe teritoriul României, regiunile cu o mai mare diversitate etnică sunt
Dobrogea (turci, tătari, lipoveni, armeni, ucraineni, greci), Banat (sârbi, șvabi, cehi), Transilvania (maghiari,
sași), Bucovina (polonezi, ucraineni).
Toate comunitățiile etnice și religioase au aceleași drepturi și obligații ca și întreaga comunitate de
locuitori ai României. Alte etnii care trăiesc de sute de ani în înțelegere cu românii și cu celelalte minorități
sunt romii, bulgarii, evreii. Și comunitățile religioase sunt diverse. Împreună cu creștinii ortodocși mai trăiesc
și alte comunități creștine (catolici, protestanți etc.), dar și musulmani și adepți ai religiei mozaice.
Reprezentanți ai etniilor minoritare au contribuit de-a lungul timpului la istoria, cultura și arta de pe
teritoriul românesc Sursa 2 .
Sursa

1

Cultura și tradițiile maghiare promovate
prin festivaluri

1. Enumeră cel puțin două minorități etnice care
trăiesc în comunități pe teritoriul României.
2. Menționează două avantaje ale conviețuirii mai
multor comunități etnice pe teritoriul unui stat.

Sursa

Sursa

3

Obiceiuri și tradiții
culinare
 Realizați o mini-carte de
bucate care să cuprindă
rețete ale diferitelor etnii
din România. Puteți testa
rețetele în cadrul orelor de
Arte vizuale și abilități practice.

Dicționar
cetățenie – calitatea de cetățean al statului
etnie – grup uman cu aceleași origini, limbă și tradiții
culturale
religie mozaică – religia tradițională a evreilor
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2

Principele Francisc Rákóczi al II-lea
Statuie amplasată în Târgu Mureș
Prințul Francisc Rákóczi al II-lea a fost
principe regent al Ungariei și prin
cipe al Transilvaniei, menționat în
numeroase scrieri istorice.
„Răscoala antihabsburgică... condusă
de Francisc Rákóczi al II-lea constituie
una dintre fazele superioare ale luptei
îndelungate duse de popoarele din
bazinul carpatic împotriva dominației
străine.” (Andrei Magyari, istoric)

Sursa

4

Statul recunoaște și garan
tează persoanelor
apar
ținând minorităților naționale dreptul la
păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea
identității lor etnice, culturale, lingvistice și
religioase.
Constituția României, articolul 6

Aplicații
1. 
Realizați un mini-dicționar multilingv cu 10-20 de
cuvinte, în care cuvintele românești uzuale să aibă echi
valentul în limba maghiară, romani, germană, sârbă etc.

Dosar

Realizează o prezentare cu tema Monumente și
locuri din România incluse în Patrimoniul
Mondial UNESCO. Folosește diverse surse de
documentare, inclusiv articolul de mai jos.

Monumente și locuri din România
incluse în Patrimoniul Mondial
UNESCO

Cetățenii unei țări formează o comunitate cu
obiceiuri specifice și sărbători comune. Ei au o
moștenire istorică și culturală (monumente, opere
de artă etc.) care îi individualizează față de cetățenii
altor țări. Această moștenire este un motiv de

mândrie pentru fiecare cetățean român, care are
responsabilitatea de a o transmite mai departe. Prin
urmare, pe lângă istoria familiei și a comunității
locale, este importantă și istoria țării în care o
persoană s-a născut și trăiește.

Centrul istoric Sighișoara

Bisericile pictate din
nordul Moldovei

Bisericile de lemn din
Maramureș

Ruinele cetății dacice Sarmizegetusa din
Munții Orăștiei

Organizația
Națiunilor
Unite pentru Educație, Știință
și Cultură (UNESCO) a fost
fondată la jumătatea secolului
trecut și are ca scop să contribuie
la pacea lumii prin colaborarea
între națiuni în educație, știință,
cultură și comunicații. Una
dintre misiunile UNESCO este
aceea de a întocmi o listă de
locuri din patrimoniul mondial.
Aceste locuri sunt importante
din punct de vedere natural sau
istoric, iar conservarea și salvarea
lor sunt importante pentru
comunitatea mondială.

Emblema UNESCO, inspirată de
imaginea templului Partenon
din Atena, Grecia
 Citește mai multe despre templu
la pagina 37 din manualul tău.

Delta Dunării

Dicționar
Așezările săsești cu biserici
fortificate din Transilvania

Mănăstirea Horezu

patrimoniu – bunuri de preț,
materiale și spirituale, care
aparțin unei comunități
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UNITATEA 2

RECAPITULARE

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Istoria familiei

Un grup de oameni care
sunt uniți prin legături
de sânge sau de căsătorie
formează o __________ .
Părinții au dreptul și
obligația de a asigura
creșterea și educația
copiilor de la naștere până
la __________.

Bunicii, străbunicii,
unchii, mătușile, verii
formează __________ al
unei persoane.
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Orice familie are o istorie
din care fac parte mai
multe __________ .
Evenimentele familiei
sunt consemnate în
documente oficiale și

personale, cum ar fi
__________ , diplome de
studiu, acte de proprietate
etc.

Istoria familiei este
importantă pentru istoria
comunității din care
aceasta face parte.

Comunitatea locală
și națională

Un grup de oameni care
lucrează, învață sau trăiesc
împreună, au aceleași
interese și reguli de viață
formează o __________ .

Fiecare comunitate
are vecini. Între vecini
trebuie să existe relații de
__________ , colaborare
și întrajutorare.

Membrii unei
comunități dintr-o
localitate trăiesc în
locuințe apropiate una
de alta, care formează
__________ mai mici sau
mai mari (sate, orașe etc.).

Membrii comunității au
__________ și îndatoriri
unii față de alții. Membrii
unei comunități au
anumite __________
specifice și sărbătoresc
evenimente comune, care
îi deosebesc de membrii
altor comunități.
Comunități etnice

În țara noastră, alături de
români, locuiesc și oameni
de altă __________ decât
cea română. Deoarece
numărul lor este restrâns,
ei reprezintă o populație
__________ .

LISTĂ DE CUVINTE
arborele genealogic
așezări umane
certificate de naștere
comunitate
drepturi
etnie
familie
generații
majorat
minoritară
obiceiuri
respect
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UNITATEA 2

TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează
1. Alcătuiește câte o frază în care să incluzi cuvintele de mai jos: generație, familie, arbore genealogic.
2. Menționează trei documente importante pentru istoria familiei tale.
3. Menționează trei comunități din care faci parte.

II. Spune-ți părerea
Aș dori să fiu ca… pentru că… Redactează un scurt text (3-4 fraze) despre felul în care te inspiră o
personalitate din comunitatea ta. Exprimă-ți părerea față de acțiunile respectivei persoane.
Argumentează alegerea făcută.

III. Aplică
Realizează proiectul de mai jos.

Jurnalul localității noastre. Redactați un text în care să expuneți date privind comunitatea locală, obținute
prin chestionarea membrilor familiei sau a altor persoane sau prin investigație. Un prieten de aceeași vârstă cu
tine, din altă țară, vrea să știe mai multe despre localitatea în care trăiești. Scrie-i un mesaj (circa 150 de cuvinte),
în care să-i prezinți localitatea ta. Pentru ca informațiile să fie complete, ar trebui să-i precizezi:
1. tipul de localitate (Sat sau oraș?);
2. așezarea (La munte? La câmpie? În apropierea unei ape?);
3. cel puțin o informație despre cultura locuitorilor (sărbători, tradiții);
4. evenimente importante care au avut loc în trecutul localității (cel puțin un eveniment);
5. cum trăiesc copiii și cum te simți tu în localitatea ta (Care locuri îți plac cel mai mult?);
6. ce deosebește localitatea ta de alte localități.

Autoevaluare
Exercițiul
I

Ai obținut calificativul:

SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

1

Alcătuiești corect un enunț.

Alcătuiești corect două enunțuri.

Alcătuiești corect trei enunțuri.

2

Menționezi un document.

Menționezi două documente.

Menționezi trei documente.

3

Menționezi o comunitate.

Menționezi două comunități.

Menționezi trei comunități.

II

Redactezi un text despre
personalitatea aleasă.

Redactezi un text despre
personalitatea aleasă și explici
alegerea făcută.

Redactezi un text despre personalitatea
aleasă, explici alegerea și îți exprimi
opinia proprie.

III

Prezinți informații despre
1-2 din cele 6 aspecte
menționate.

Prezinți informații despre
3-4 din cele 6 aspecte
menționate.

Prezinți informații despre
5-6 aspecte menționate.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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Unitatea 3
Civilizații
ale Antichității

În această unitate vei studia:
Epoci, evenimente și personalități. Antichitatea: Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani (Herodot, Strabon, Cassius Dio).
Trecutul de ieri și de azi. Popoare de ieri și de azi: dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii, românii, francezii, germanii, rușii. Localizare
pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, sărbători.
Cultură și patrimoniu Locuri cu importanță istorică pentru România: așezări și construcții dacice, grecești și romane (orașele
grecești de pe malul Mării Negre). Monumente și locuri incluse în Patrimoniul UNESCO: fortificațiile dacice din Munții Orăștiei.

Grecia antică
D
 osar. Jocurile Olimpice de la A la Z
B
 iblioteca de Istorie
D
 osar. Cetățile grecești de la Marea
Neagră
 Roma antică
 Dosar. Romanii, cuceritori ingenioși
D
 osar. Roma și Constantinopol
 Geto-dacii
B
 iblioteca de Istorie
D
 osar. Sarmizegetusa Regia.
Patrimoniul UNESCO
 Războaiele daco-romane
 Popoare de ieri și de azi (I)
D
 osar. Provincia romană Dacia
 Popoare de ieri și de azi (II)
 Popoare de ieri și de azi (III)
 Recapitulare
 Test de evaluare



Participă la derularea proiectului
Dacii și romanii împreună cu ceilalți
colegi. Descoperă detalii despre proiect
în manualul digital.
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UNITATEA 3

CIVILIZAȚII ALE ANTICHITĂȚII

LECȚIA 1.

Grecia antică

Organizare politică. Grecii sunt unul

dintre cele mai vechi popoare ale Europei. Ei au
întemeiat prima mare civilizație de pe continentul
nostru. Trăiau în sud-estul Europei, în zona Mării
Egee, pe continent și pe insulele din jur. S-au
așezat în aceste teritorii Sursa 1 în jurul anului
2000 î.H. Unii dintre ei locuiau în orașe-stat
independente, cu organizare și conducere proprii
(polisuri). Printre cele mai cunoscute orașe-stat se
aflau Atena și Sparta. Unele polisuri erau rivale și
se războiau între ele.
La începutul existenței sale, Atena a fost con
dusă de regi și de nobili, dar, treptat, puterea a fost
luată de demos (fermieri, meșteșugari și negustori,
adică „poporul de rând”). În secolul al V-lea î.H.,
cetățenii își alegeau conducătorii prin vot și puteau
deveni ei înșiși conducători, dacă erau aleși. Acest
tip de regim politic, numit democrație, a devenit
un model pentru popoarele moderne. Dar
democrația ateniană avea și limite. Sursa 2
1. Precizează poziția geografică a
Greciei.
2. Menționează două motive care i-au
încurajat pe greci să devină navigatori iscusiți.
3. Numește două orașe-state din
Grecia antică.

Sursa

Rivalitățile dintre polisuri au împiedicat consti
tuirea unei „mari puteri” grecești, a unui stat unitar.
În secolul al IV-lea, polisurile grecești au intrat sub
dominația regatului Macedoniei condus de regele
Filip al II-lea, apoi de fiul său, Alexandru Macedon.
Va urma cucerirea Greciei de către Imperiul Roman
(secolul al II-lea î.H.).

Organizare socială. Bărbații erau conducă
torii familiei. Femeile aveau în grijă gospodăria și
educația copiilor. Grecii se ocupau cu creșterea ani
malelor (mai ales a caprelor) și cultivau viță‑de‑vie
și măslini pentru producerea vinului și a uleiului
de măsline. Au folosit mările care scăldau țărmurile
Greciei antice ca pe o sursă de hrană și ca pe un
mod de deplasare spre noi teritorii, unde au
întemeiat orașe și de unde importau diverse
produse, mai ales alimente. Ofereau în schimb
vase de lut, țesături, vinuri și ulei de măsline. Prin
urmare, au devenit navigatori și negustori pricepuți.

1

Harta teritoriilor Greciei antice

 Localizează

pe harta de mai jos teritoriile locuite de vechii greci,
orașele-stat Sparta și Atena.
 Numește regiunea în care se afla orașul Sparta.
 Precizează o diferență între Sparta și Atena, din punctul de vedere
al așezării față de mare.

Dicționar
imperiu – stat întins, format prin cucerirea
mai multor state sau/și popoare;
nobili – oameni de familie veche, ce aveau
importante proprietăți: terenuri, clădiri,
turme etc.;
regat – stat care, spre deosebire de
orașul‑stat, putea cuprinde pe întinderea
sa mai multe orașe și sate.

Ati

ca

FRIGIA

LEGENDĂ
regiune
cetate
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Sursa

2

Democrația ateniană

Și în ceea ce privește numele, când guvernăm
ținând seama nu de un număr mic, ci de
majoritatea, acest regim se numește
democrație.
Pericle, strălucit conducător al Atenei
în secolul al V-lea î.H.
Democrația practicată în Atena, în Antichitate, respecta
egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, libertatea
individuală, libertatea cuvântului, participarea la conducere prin vot direct, dar era limitată la categoria bărba
ților liberi, femeile, sclavii și copiii fiind excluși.
 Găsește o asemănare și o deosebire între democrația
antică ateniană și democrația din lumea modernă.

Sursa

3

Agora – centrul vieții în cetatea grecească. Aici se făcea
comerț, se aflau noutățile, se făcea politică, iar unii
filosofi țineau discursuri.

Sursa

4

Zeița Atena purtând o tunică simplă, precum
cele purtate în mod obișnuit de femeile din Grecia.
Muzeul Acropole, Atena, Grecia
Îmbrăcămintea era simplă, largă, realizată din țesături de in,
lână sau păr de capră. Veşmintele femeilor și ale bărbaţilor
erau asemănătoare. Bucăți dreptunghiulare lungi de stofă
țesute în casă erau înfășurate în jurul corpului în diverse
feluri, cu multă eleganță, fixate de obicei doar cu broșe și
cordoane, fără cusături, și lăsând libertate mișcărilor. În
picioare se purtau sandale.
 Folosind o bucată de stofă dreptunghiulară, realizați la
orele de Arte vizuale și abilități practice un astfel de veșmânt.
Vă puteți documenta din manualul digital.

Descoperă cum poți înfășura o
bucată de stofă pentru a crea un
veșmânt tipic grecilor antici.

Aplicație
Pe baza textului lecției, numiți statele care aveau
ca formă de organizare:
l

Orașul-stat

l

________

________

________

Regatul

l

Imperiul

________
________
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Artă, tehnologie antică, religie. Contribuțiile
grecilor în domeniul artei și al tehnologiei au fost
semnificative. Educația grecească era renumită în toată
lumea. Grecii considerau că atât trupul, cât și mintea și
sufletul aveau nevoie de exprimare. Învățatul grec
Herodot este considerat „părintele istoriei” (primul
autor al unei lucrări de istorie). În Grecia antică s-au
jucat primele piese de teatru din lume. Au fost
deschizători de drumuri și în științe – Pitagora a fost un
mare matematician. Operele de artă ale marilor sculptori
și arhitecți greci au rămas un model de frumusețe de-a
lungul timpului. Sursa 5 Sursa 7 Sursa 8
Religia a constituit un factor de unitate pentru lumea
greacă. Grecii credeau în mai mulți zei pentru care au
ridicat temple și altare, pe înălțimi, în zona întărită a
orașului. Sursa 8 Sursa 9 Grecii își imaginau că zeii locuiau
pe culmile Muntelui Olimp. La fiecare patru ani, cetățeni
de pe întreg teritoriul Greciei se adunau în orașul Olimpia
pentru Jocurile Olimpice, mari întreceri sportive în cinstea zeului suprem Zeus.
Răspândindu-se pe țărmurile Mării Mediterane și ale
Mării Negre, grecii au extins propria civilizație. Cultura
Greciei antice i-a influențat puternic pe romani, care au
adoptat multe dintre elementele sale, le-au îmbunătățit și
le-au transmis la rândul lor mai departe, în centrul și
Occidentul Europei. Din acest motiv, cultura Greciei
antice a fost o sursă de inspirație pentru civilizațiile europene moderne.

Sursa

S electează din text o contribuție a grecilor la
progresul omenirii. Motivează alegerea.

Sursa

7

Venus din Milo
sculptură din marmură ce o
reprezintă pe zeița greacă a iubirii
și a frumuseții, Afrodita (Venus, la
romani), sec. I î.H., expusă la Muzeul
Luvru din Paris (Franța)
Este una dintre cele mai faimoase
opere de artă ale Antichității.

Sursa
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6

Vas grecesc
Ceramica greacă se remarcă
prin frumusețea picturilor cu
care erau decorate vasele.

5

Zeus
Reprezentare a
lui Zeus, zeul
suprem în
mitologia
greacă, așa cum
și-l imaginau
grecii.

Sursa

8

Partenonul, într-o fotografie din zilele noastre
Capodoperă a arhitecturii
grecești, Parte
nonul este
un templu din marmură
dedicat zeiței Atena, ridicat
pe Acro
pola Atenei din
inițiativa marelui condu
cător Pericle, în secolul al
V-lea î.H.

Dicționar
Occidentul – (aici) vestul
Europei

Sursa

9

Reconstrucție virtuală a
Acropolei din Atena, incluzând
Partenonul, așa cum probabil
arăta în Antichitate.
 Analizează imaginile care
prezintă Acropola în diferite
perioade de timp ( Sursa 8 și
Sursa 9 ).
Ce diferențe observi?

Pornește într-o călătorie
virtuală și descoperă
frumusețile Partenonului
din Atena.

Aplicații
1. Călătorie în timp. Descrie în scris, în 5-10 rânduri,
o zi din viața ta, dacă te-ai fi născut în Atena antică.
2.
Arta în Grecia antică. Folosind surse digitale,
adunați informații și fotografii despre monumente de

arhitectură și obiecte de artă celebre realizate de
grecii antici. Argumentați alegerea. Expuneți toate
lucrările și realizați un tur al galeriei.

37

UNITATEA 3

CIVILIZAȚII ALE ANTICHITĂȚII

Realizează o prezentare cu
tema Jocurile Olimpice. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Jocurile
Olimpice,
de la

A la Z

Jocurile Olimpice moderne sunt foarte
diferite de cele antice, însă esența a rămas
aceeași de mii de ani!

Codul eroilor antici greci era, după cum ne-a lăsat scris marele poet
Homer, „să vrei întotdeauna să fii cel mai bun”. Prin urmare, motto-ul
Jocurilor Olimpice moderne este „Mai rapid, mai sus, mai puternic”.
Lumea greacă antică era alcătuită din aproximativ 1.500 de orașe-stat,
independente economic, înșiruite de-a lungul coastelor mediteraneene
și ale Mării Negre, iar acestea se aflau adesea în război. În ciuda războaielor,
toate se considerau a fi grecești. Au inventat sportul, iar festivaluri precum
Jocurile Olimpice au devenit întreceri fără vărsare de sânge, spre deosebire
de luptele romane cu gladiatori!
În perioada în care aveau loc Jocurile Olimpice, grecii încetau războaiele.
Astfel, concurenții și spectatorii puteau călători în siguranță. La fiecare
patru ani, mii de oameni se îndreptau către Olimpia, locul unde se
organizau Jocurile închinate lui Zeus „Olimpianul” („cel Slăvit”).
Ca premii, câștigătorii primeau o cupă cu ulei de măsline din livada
„sacră” a lui Zeus și o cunună din ramuri de măslin. Dar, mai presus de
toate, deveneau celebri și erau priviți ca niște eroi.

Dicționar
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discobol – sportiv care participă la proba de
aruncare a discului
motto – citat luat, de obicei, dintr-o operă
consacrată sau semnată de un autor celebru,
pus la începutul unei lucrări, al unui capitol etc.
cu scopul de a sublinia ideea fundamentală a
scrierii respective

Copie după
Discobolul
lui Miron
Este o sculptură celebră a Antichității
grecești, realizată în perioada 460-450 î.H.
Originalul din bronz nu mai există, însă a
devenit celebru prin numeroasele copii
fidele realizate de artiștii romani.

Olimpia, în viziunea unui artist.

Dosar

A

Deși asemănător boxului
modern, regulile erau totuși
puțin diferite, în special prin lipsa
rundelor. Concurenții intrau într-un
cerc de spectatori, cu mâinile
înfăşurate în fâșii de piele, și luptau
până când unul ceda, chiar și după
câteva ore.

H

Heracle

Legenda spune că omul cel mai
puternic din lume, Heracle
(la romani, Hercule), are meritul de a fi
fondat Jocurile Olimpice. A tras aer adânc
în piept și a alergat până când a trebuit să
respire din nou, acel loc marcând capătul
stadionului. Conform legendei, se pare
că a putut să-și țină respirația pe o distanţă
de 200 m.

C

Acestea erau extrem de
periculoase, iar cei bogați își antrenau
sclavii pentru probele cu cai. Probele
de care aveau loc pe hipodromul lung
de 600 m și suficient de lat încât
să aibă loc 40 de care în același timp.

G

Gimnaziu

Gimnaziul era o sală
în care aveau loc și
antrenamente pentru Jocurile Olimpice.
Probele propriu-zise se țineau în aer
liber, în căldura dogoritoare a verii
grecești, însă antrenamentele aveau loc
înăuntru, la răcoare.

S

Stadion

V

Victorie

Z

Zeus

Premiile, la
Olimpiadă, constau din simple
panglici împletite cu rămurele de măslin,
care erau așezate pe fruntea celor victorioși.
Câștigătorul căpăta un prestigiu imens.
Acesta era de ajuns pentru a-i asigura faimă
în locurile natale și chiar afirmarea pe scena
politică, în unele cazuri.

Box

Cursele
de care

R

Rămurele
de măslin

Singurele probe acceptate erau
cele considerate pregătitoare
pentru războaie: boxul, luptele corp la
corp, întrecerile de alergare, cursele de
care, aruncarea suliței etc.

Altis

Aceasta era incinta
dedicată lui Zeus, unde
aveau loc Jocurile Olimpice.
Jocurile Olimpice erau un festival
religios, nu doar un eveniment
sportiv, iar momentul central al celor
cinci zile era sacrificiul a 100 de boi
pe altarul templului lui Zeus.

B

P

Probe

J

Majoritatea probelor se țineau
pe stadion. Luptele aveau loc
în arena cu nisip, iar pe hipodrom se
organizau probele cu cai.

Victoria era totul, iar locul
secund era considerat o
înfrângere. Participanții nu erau interesați
de recorduri. Măsurătorile exacte erau
oarecum dificile, iar toată atenţia sportivilor
era îndreptată spre înfrângerea rivalilor.

Jongleri

Jocurile Olimpice din
Antichitate nu însemnau doar
sport. Într-o atmosferă de carnaval, poeți
și oratori recitau, vânzătorii ambulanți își
etalau marfa, iar jonglerii și comedianții
întrețineau distracția. Spectatorii se
amestecau cu atleții și antrenorii, preoții
și sclavii, fiind prezenți oameni din toate
clasele sociale.

O

Onoare

Spiritul jurământului Jocurilor
Olimpice antice era
asemănător cu cel modern. Atleții jurau să
joace corect, iar arbitrii să judece fără
părtinire și să nu divulge informații despre
concurenți.

Statuia lui Zeus, de 13 m înălțime,
realizată de către sculptorul
Fidias, din aur și fildeș, trona în templul din
Olimpia și era considerată una dintre cele
şapte minuni ale lumii antice.
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Legendele Olimpului
Grecii au avut legende foarte frumoase care
explicau apariția oamenilor pe pământ, povesteau
despre rolul zeilor în viața oamenilor, despre faptele
uimitoare ale unor eroi sau evenimente precum
Războiul troian. Citește legendele grecilor în lucrări pe
care le poți găsi în librării sau la biblioteca școlii.

40

Nașterea Europei
Legendele grecilor povesteau că Europa, fiica
unui mare rege, în timp ce se juca pe câmp cu
prietenele ei, a fost zărită de Zeus, stăpânul cerului
și al pământului. Săgetat de frumusețea tinerei,
pentru a o cuceri, stăpânul zeilor a conceput un
plan viclean. Astfel, s-a transformat într-un taur
alb, a coborât printre pământeni și s-a supus
tinerei fete. Temătoare la început, Europa a
acceptat, ulterior, să încalece frumosul taur. Atât
a așteptat Zeus. Fără a fi impresionat de strigătele
și rugămințile fetei, a dus-o peste mări și țări, în
Creta, unde i-a dăruit trei fii, dintre care Minos a
rămas cel mai cunoscut în istorie. Deoarece
Europa a fost dusă spre vest față de țara ei natală,
cuvântul „Europa” a ajuns să fie dat tuturor
teritoriilor situate mai la vest de Grecia.

Dosar

Realizează o prezentare cu
tema Cetățile grecești de la
Marea Neagră. Folosește diverse
surse de documentare, inclusiv
articolul de mai jos.

Cetățile grecești de la Marea Neagră
În secolele al VIII-lea – al VI-lea î.H. a avut
loc marea colonizare greacă, adică întemeie
rea unor cetăți grecești (colonii) în afara
Greciei, pe țărmurile Mării Negre și ale
Mediteranei. Unele dintre coloniile grecești
au fost construite pe țărmul de vest al Mării
Negre, pe actualul teritoriu al României.
Cele mai importante erau Histria, Tomis
(Constanța de azi) și Callatis (Mangalia din
zilele noastre). Acestea au devenit, cu timpul,
importante centre comerciale.

Histria
Tomis
Callatis

Analizează harta și citește denumirile coloniilor
grecești, de la sud spre nord.

Harta primelor colonii grecești
de la Marea Neagră

În privinţa celor necesare vieţii,
ţinuturile pontice ne dau vite şi
sclavi, în număr foarte mare […]
Dintre articolele de lux, ne procură
din belşug miere, ceară, peşte sărat.
În schimb, primesc din prisosul regi
unilor noastre ulei şi tot felul de
vinuri. Cu grâu facem un schimb
reciproc.
Polibiu, Istorii

Dicționar
ținuturi pontice – ținuturi ale
Mării Negre; de la Pontos
Euxeinos, denumirea pe care o
foloseau grecii pentru Marea
Neagră.
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LECȚIA 2.

Roma antică

Familia era temelia statului roman. Bărbatul
Localizare în timp și spațiu. Organizare
conducea
familia și avea o autoritate deplină asupra
politică. În vechime, Italia era populată de mai

multe triburi, printre care cele ale latinilor, sabinilor și
etruscilor. Acestea trăiau în centrul Peninsulei Italice,
acolo unde a luat naștere Roma, la mijlocul secolului
al VIII-lea î.H. Sursa 1 Treptat, Roma a cucerit teritoriile
din jur, apoi pe cele din întreaga Italie și apoi multe
alte teritorii, ajungând un mare imperiu care a
cunoscut maxima sa întindere în timpul împăratului
Traian (98-117 d.H.). Sursa 2 Printre cuceririle sale s-a
aflat și Dacia, care a devenit provincie romană.
Organizare socială. Romanii se ocupau cu agri
cultura, meșteșugurile și comerțul. Poziția geografică
a Italiei, înconjurată din trei părți de apă, a favorizat
dezvoltarea schimburilor comerciale pe mare.
Oamenii de rând locuiau în case mici, de obicei
cu o singură încăpere. Romanii bogați trăiau în case
mari care aveau mai multe încăperi organizate în
jurul unei curți interioare. Acestea erau decorate cu
picturi, mozaicuri, statui și aveau amenajate grădini
interioare. Sursa 3
Bărbații purtau tunici din pânză, peste care înfășurau
mantii albe din lână numite toga. Doar cetățenii
romani aveau voie să poarte toga. Femeile purtau
tunici lungi, peste care îmbrăcau în public mantii
numite palla. Sursa 4 Se încălțau cu sandale din piele.

membrilor săi. Lucra pământul sau lupta ca soldat.
Femeile aveau în grijă casa, se ocupau de creșterea
copiilor, preparau hrana și țeseau haine. Bărbații se
întâlneau să discute în piaţa publică (forum) Sursa 5 , în
băi publice (terme) și asistau la spectacole (lupte de
gladiatori din amfiteatre, întrecerile de care de pe
hipodromuri etc.).
Artă, tehnologie, religie. Romanii credeau
în mai mulți zei, în onoarea cărora ridicau temple și
aduceau ofrande. Cei mai importanți zei erau Jupiter
(zeul suprem), Iunona (zeița protectoare a casei și a
familiei), Diana (zeița vânătorii), Neptun (zeul
mărilor), Marte (zeul războiului), Venus (zeița
frumuseții și a dragostei).
Erau constructori pricepuți și știau să realizeze
lucrări publice de mari dimensiuni care să arate
măreția imperiului (forumuri, amfiteatre, temple,
arcuri de triumf, columne, drumuri, apeducte, sisteme
de canalizare și încălzire etc.).
Sistemul de legi roman a devenit un model pentru
popoarele de mai târziu ale Europei. Sursa 6 Civilizația
romană, răspândită de coloniști în teritoriile cucerite, a
influențat cultura și viața popoarelor din acele teritorii.
Limba vorbită la Roma, latina, a fost mult timp folosită
ca o limbă universală în toate colțurile imperiului.

LEGENDĂ

1. Precizează zona geografică în
care se afla Roma și secolul
în care a fost întemeiat acest
oraș.
2. Numește 3 tipuri de construcții
la care romanii erau pricepuți.
3. Descrie obiceiurile și îmbrăcă
mintea romanilor.

Imperiul Roman

Roma

Pornește într-o călătorie virtuală prin
Roma antică și descoperă Panteonul
și Colosseumul.

Sursa

1

Imperiul Roman la apogeu (sec. II d.H.)
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Constantinopol

Sursa

2

Sursa

Traian era un om recunoscut pen
tru dreptatea, curajul și simpli
tatea obiceiurilor sale. Avea un
trup puternic și înfrunta greutățile
cot la cot cu ceilalți; era un om
înțelept, care nici nu se lăsa purtat
de îndrăzneala tinereții, dar nici
împiedicat de bătrânețe [....]
Cassius Dio, Istoria romană

4

Femeie nobilă
romană purtând
tunică și mantie
(palla)
statuie expusă în
Muzeul Național de
Arheologie, Madrid
(Spania)

Nobil roman
purtând toga
Bărbații bogați
îmbrăcau tunici
și mantii
elegante numite
togă, purtau
bijuterii și trăiau
în case mari,
denumite
domus.

 Pe

baza textului de mai sus, alcătuiește o
listă a calităților lui Traian. Selectează din
listă 3 calități pe care le consideri cele mai
importante. Argumentează alegerea.

Sursa

3

 Compară

modul de viață al romanilor cu cel al grecilor.
Menționează o asemănare și o deosebire.

Mozaic roman

Sursa

5

Forum
Forumul era centrul
politic, economic,
cultural și religios al
unui oraș roman.

Dicționar

  Menționează

numele spațiului asemănător
din orașele grecești.

amfiteatru – aici cu sensul de construcție
destinată spectacolelor, cu o arenă în centru și
tribune pentru spectatori pe margine
apeduct – construcție care servea la aducerea
apei într‑un oraș

Aplicații
1. Alcătuiește 3 fraze care exprimă realități din Roma
antică, folosind cuvintele indicate. Poți schimba
forma cuvintelor.
l zei, templu, ofrandă;
l construcții, apeducte, drumuri;
l bărbați, toga, sandale.
Dezbatere. Cuceririle romane. Imagi
2. 
nați‑vă că sunteți cetățeni romani. Vă aflați în
forum. Împărțiți-vă în două grupuri. Primul grup
va aduce argumente în favoarea campaniilor de
cucerire purtate de romani, celălalt grup va aduce
argumente împotriva acestei idei.

Sursa

6

Senatul roman, instituția care
elabora legi în Roma antică

Dacă grecii au stabilit drepturile și responsabilitățile cetăţea
nului ca locuitor al cetăţii, romanii au stabilit prin legi
drepturile și obligațiile cetăţenilor dintr-un mare imperiu.
Sistemul juridic roman a fost o permanentă sursă de inspira
ţie pentru juriştii Epocii Medievale și cei ai Epocii Moderne.
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Realizează o prezentare cu
tema Romanii, cuceritori ingenioși.
Folosește diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Romanii, cuceritori ingenioși
Atât pe uscat, cât și pe mare, Imperiul Roman a
domi
nat bătăliile timp de secole, invadând teritorii
întinse din Europa, Africa și Asia. Romanii își învingeau
oponenții folosind tactici de luptă avansate, arme și
armuri perfect adaptate.

Războiul pe uscat

Soldații erau împărțiți în legiuni. O legiune număra
circa 4 000-6 000 de militari. Unul dintre principalele
motive pentru care romanii își învingeau cel mai adesea
adversarii (și ceea ce îi leagă de tehnicile militare contem
porane) era faptul că armata era alcătuită din soldați
profesioniști. Soldații erau printre cel mai bine plătiți și
respectați locuitori ai imperiului.
Soldat roman
Soldatul roman lupta
călare sau pe jos și
folosea spada și
lancea.

După terminarea serviciului
militar, foștii soldați rămâneau în
provinciile în care luptaseră. Ei
erau numiți veterani.

Dicționar
cartaginez – locuitor al
Cartaginei, oraș antic,
în nordul Africii
pedestru – care luptă
pe jos
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Drumurile romane

Drumurile romane făceau legătura între orașe,
permiţând deplasarea rapidă a legiunilor, dar și a
comercianților și călătorilor cu diferite treburi.
Construcția începea cu un șanț, în care se realiza
fundaţia din pietre fixate, de obicei, cu ciment.
Fundaţia trebuia să fie foarte stabilă, pentru a
permite marșul armatei și trecerea carelor de luptă.
La suprafaţă se utilizau pietre de pavaj mari care
erau așezate manual. Canalele de pe margini per
miteau apei să se scurgă în câmpurile înconjurătoare.
Multe dintre drumurile europene moderne urmează
vechile drumuri romane.

Războiul pe mare

Via Appia
drum construit de romani în Antichitate

În largul apelor Mediteranei, romanii se bucurau de o dominaţie
la fel de mare precum cea de pe uscat. Folosind vase împinse cu
ajutorul vâslelor, navele atacau fie prin lovirea navelor adverse, fie
prin abordarea lor (adică apropierea de acestea astfel încât să se
poată trece de pe un vas pe altul). Romanii au învățat mare parte
a acestor strategii și metode de la greci și cartaginezi. Superio
ritatea pe mare a fost esențială pentru victoria în războaie.

scenă de pe
Columna lui Traian
înfățișând o galeră

Războiul pe mare
Galera, una dintre cele mai
vechi ambarcațiuni de
război din lume, a fost
utilizată din Antichitate și
până în secolul al XVII-lea
de marile națiuni maritime
care s-au afirmat de-a lungul timpului în bazinul
Mediteranei. Inventată de
fenicieni, dezvoltată de
greci, ea a fost făcută
celebră de către romani.
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Realizează o prezentare cu
tema Roma și Constantinopol. Folosește
diverse surse de documentare, inclusiv
articolul de mai jos.

Roma și Constantinopol
Conform legendei, Roma a fost întemeiată în anul
753 î.H. de Romulus și Remus, doi frați gemeni care,
abandonați pe un râu, au fost alăptați de o lupoaică,
apoi au fost crescuți de un păstor. În timp, a devenit
unul dintre cele mai puternice orașe din Antichitate și
capitala Imperiului Roman. Era vestită pentru con
strucțiile sale deosebite: temple, forumuri, amfiteatre,
circuri, terme (băi publice), apeducte, monumente
ridicate în cinstea unor evenimente importante . Chiar și
după prăbușirea imperiului, Roma a continuat să fie unul
dintre cele mai importante orașe ale lumii, ca sediu al
Papei (conducătorul Bisericii Catolice).
După construirea, în anul 80 d.H., a Colosseumului,
acesta a devenit centrul divertismentului la Roma, însă
tot în capitală se afla și cel mai mare stadion sportiv din
toate timpurile (Circus Maximus), în tribunele căruia
intrau circa 250 000 de spectatori care asistau la cursele
de care. Altă realizare uimitoare este Panteonul, un
templu din Roma închinat tuturor zeilor.
Cu timpul, în vastul Imperiu Roman s-au ridicat și
alte orașe, printre care și Constantinopol, un oraș impu
nător, construit pe locul unei vechi colonii grecești
(Byzantion), aflată la intersecția principalelor drumuri
comerciale care legau Europa de Asia. La fel ca și Roma,
orașul era înconjurat de ziduri solide și se mândrea cu
construcții deosebite (un hipodrom, forumuri, băi publice,
apeducte, biserici, rezervoare de apă). După împărțirea
Imperiului Roman în două Imperii (Imperiul Roman de
Apus și Imperiul Roman de Răsărit), în anul 395,
Constantinopolul a devenit capitala Imperiului Roman
de Răsărit, fiind, timp de peste un mileniu, unul
dintre cele mai frumoase orașe din lume. În 1453,
Constantinopolul a fost cucerit de turcii otomani.

Lupoaica, simbolul Romei

Toate drumurile duc la Roma.
proverb latin

Roma n-a fost construită într‑o zi.
proverb latin
 Explică

înțelesul fiecărui pro
verb. Numește o
situație în care folosirea fiecărui proverb ar fi
potrivită.
 Roma este cunoscută și sub numele de „Cetatea
eternă”. Explică semnificația acestui supranume.

1. Numește două construcții din Roma care aveau un
rol în divertisment.
2. Precizează numele actual al orașului Constantinopol.
Arcul lui Constantin
de Triumf era construit pentru primirea cu
onoruri a trupelor învingătoare, la întoarcerea din
război.
Află dacă și în România există un „arc de triumf”,
folosind internetul. Dacă răspunsul este „da”,
precizează orașul în care se află.

 Arcul
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Colosseum

gladiatori

Cisterna Palatul scufundat (Basilica Cistern)
imens rezervor subteran construit în Antichitate
pentru alimentarea cu apă a orașului
Constantinopol (în prezent, Istanbul, Turcia)

Panteon
Panteonul (templul dedicat tuturor zeilor) este nu numai cea mai
bine conservată clădire din Roma antică, ci și cel mai bine conservat
monument antic din lume, utilizat fără încetare de la inaugurarea sa
(acum circa 2.000 de ani). Situat în Roma (Italia), templul are cea mai
mare cupolă din lume construită din beton nearmat și este cea mai
importantă clădire veche din lume care a rămas cu acoperișul
original intact.
 Menționează o asemănare între Panteonul din Roma și Partenonul
din Atena. Ia în considerare înfățișarea construcțiilor, materialele
din care au fost construite, destinația lor etc.
 Numele zeilor romani sunt purtate în prezent de unele planete din
Sistemul Solar. Numește aceste planete.
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LECȚIA 3.

Geto-dacii

Localizare în timp și spațiu. Organizare politică.

Geto-dacii făceau parte din marele neam al tracilor. Geții locuiau
în Câmpia Română și în Dobrogea, iar dacii, în zona de munte,
dar triburile lor erau asemănătoare și vorbeau aceeași limbă.
Geto-dacii sunt cei mai îndepărtați strămoși ai românilor. Primul
mare conducător a fost Burebista. Sursa 1 El a unit triburile
geto‑dace în secolul I î.H. și a format un regat puternic. Conform
scrierilor lui Strabon, autor antic de la care avem informații
prețioase, regatul lui Burebista se întindea de la Dunărea de
Mijloc până la Nistru și din Carpații Nordici până în Balcani.
Sursa 2 Decebal (secolul I d.H.), un alt mare rege al dacilor, a
purtat mai multe lupte cu împăratul roman Traian. Teritoriile
cucerite de romani au format provincia imperială Dacia.
Organizare socială. Geto-dacii trăiau organizați în triburi,
conduse de șefi militari. Locuiau în așezări mici, sate, sau în așezări
mai mari, întărite, numite dave (Sucidava, Petrodava etc.). La
câmpie, majoritatea locuințelor erau realizate din lut, lemn și paie.
La munte, zidurile cetăților erau construite din piatră.
Marii preoți erau sfătuitorii conducătorilor de trib. Îmbrăcă
mintea geto-dacilor era asemănătoare cu portul tradițional
românesc. Bărbații purtau o cămașă din pânză încinsă cu o curea
peste pantaloni. Majoritatea bărbaților purtau părul lung și barbă.
Nobilii se numeau tarabostes și purtau pe cap căciuli, ca semn al
poziției lor în societate. Dacii cultivau cereale și viță-de-vie,
creșteau animale și erau apicultori iscusiți. Erau buni meșteșugari,
realizau podoabe din metale prețioase Sursa 3 , arme și echipament
militar din diverse metale și obiecte din lut. Făceau comerț cu
negustorii din cetățile grecești din zona Mării Negre.
Artă, religie, cultură Geto-dacii se închinau mai multor
zei. Cel mai important era Zalmoxis. În cinstea zeilor aveau loc
ceremonii religioase în sanctuare. Geto-dacii credeau în nemurire și
erau foarte curajoși în lupte. O parte a geto-dacilor cunoștea scrisul.
S-a folosit inițial alfabetul grecesc, apoi cel latin. În limba română
actuală s-au păstrat mai multe cuvinte de origine dacă, de exemplu:
barză, baltă, brânză, copil, viezure, mazăre, mânz, moș, a zburda.

Sursa

1

statuie înfățișându-l pe Burebista,
amplasată în Orăștie (România)

.

1. Numește doi regi ai geto-dacilor, precizând în ce
secole au trăit.
2. Numește un autor antic de la care avem informații
importante despre geto-daci.
3. Selectează din textul lecției o credință religioasă a
geto-dacilor.
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Capitala lui Burebista
Oraș/cetate
Limita maximă
a regatului dac
Trib celtic
Trib dacic/tracic
Trib scit/sarmat
Trib germanic
Sursa

2

Limita aproximativă
a regatului lui Burebista

Sursa

3

Brațară dacică
Aproape un kilogram cân
tărește, în medie, fiecare
dintre brăţările dacice din
aur descoperite recent și
expuse la Muzeul Național
de Istorie a României.

Sursa
Sursa

4

Era foarte priceput în ale războiului și iscusit la
faptă, știind să aleagă prilejul pentru a-l 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
dintr-o înfrângere, lucruri pentru care el a fost
mult timp un potrivnic de temut al romanilor...

5

Coiful de la Coțofenești
coif geto-dacic, din aur,
datând din prima
jumătate a secolului al
IV-lea î.H., descoperit în
localitatea Coțofenești,
jud. Prahova, și expus
la Muzeul Național de
Istorie a României

Cassius Dio, Istoria romană (despre Decebal)
Admiră fiecare
detaliu al coifului
dacic de la
Coțofenești, într-o
vizită virtuală la
Muzeul Național
de Istorie a
României.

Marea
Neagră

Geto-dacii

Aplicații
Pe baza textului, discută în grup aspectele
menționate în schema alăturată:

Organizare
politică

Organizare
socială

Artă, religie,
cultură
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Informații și legende despre geto-daci
Istoricul grec Herodot este considerat
„părintele Istoriei”. El a scris Istorii, prima lucrare
care aduna și ordona informații despre trecutul
unor popoare. Herodot a trăit în Grecia, în sec.
al V-lea î.H. În lucrarea sa, Herodot ne-a lăsat
informații foarte interesante nu doar despre
istoria grecilor, ci și despre popoarele cu care
grecii au avut legături, inclusiv despre geto-daci.
Aflăm despre aceștia, spre exemplu, că „se cred
nemuritori” și că se închină unui zeu suprem
pe nume Zalmoxis. Tot de la Herodot aflăm că
geto-dacii aveau obiceiul să tragă cu săgeți în
sus, atunci când norii acopereau cerul, pentru a
ajuta soarele să apară. Același autor antic arată
că geții au avut curajul să se opună, cu armele în
mâini, marelui rege persan Darius I.
 Cu ce zeu din mitologia greacă se
aseamănă Zalmoxis?

Lupul și dacii
Dintre animalele sălbatice, lupul apare cel mai des
în reprezentările dacilor. Era considerat de aceștia un
animal sacru, probabil datorită calităților sale: curajul,
organizarea, teama pe care o inspira.
În timpul luptei, gura deschisă a lupului devenit steag
și purtat de un ostaș scotea, sub acțiunea vântului, un
şuierat înfiorător, care era menit să sperie duşmanii.
Unii cercetători consideră că numele dacilor provine
de la dáoi, cuvânt care într-o limbă veche însemna lupi.
Lupul alb

Sursa

1

Stindardul dacilor
Simbolul puterii dacilor era reprezentat de un animal
fantastic, cu cap de lup și trup de șarpe. Când plecau
la luptă, limba șuierătoare a capului de lup scotea un
sunet amenințător.
 Descrie stindardul de luptă al dacilor.

 Care crezi că era rolul acestui stindard în timpul

luptei?
 Menționează un alt popor din Antichitate care
a creat legende în care figura lupului joacă un
rol central.
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Realizează o prezentare cu tema
Sarmizegetusa Regia. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Sarmizegetusa Regia
Mărturie a civilizației „celor mai viteji și mai drepți dintre
traci”, cum îi considera pe geto-daci istoricul grec Herodot,
ruinele cetăților dacice îi fascinează și acum pe cei care poposesc
în preajma lor.
Sarmizegetusa Regia era centrul religios, cultural, economic
și politic al dacilor. Se întindea, la 1 200 m altitudine, pe mai
multe terase săpate în Munții Orăștiei.
Așezarea de la Sarmizegetusa Regia cuprindea o cetate unde
locuiau regele și căpeteniile sale, o zonă sacră și cartiere civile
unde se aflau locuințe, ateliere meșteșugărești, magazii etc.
La Sarmizegetusa Regia a fost găsită faimoasa matriță de bronz,
folosită probabil de meșteri locali pentru a turna bijuterii din
metale prețioase.
Sanctuarul
Sanctuarul
mare de calcar mic de calcar
Zidul de
incintă,
cu turnuri
de apărare

Zona sacră a cetății
Sarmizegetusa
(reconstituire 3D)

Sanctuarul
mare circular
Discul solar
(„Soarele”
de andezit)

Sanctuarul
mic circular

Sarmizegetusa

Sanctuarul
mare de andezit

Sanctuare
patrulatere
de andezit

Matrița
de la Sarmizegetusa

Ruinele construcțiilor
din zona sacră a cetății
Sarmizegetusa
(fotografie actuală)
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Războaiele daco-romane

În primul secol al mileniului I d.H., contactele dintre geto-daci și romani se
intensifică. Dacii atacau deseori Imperiul Roman, iar romanii, în replică, năvă
leau în Dacia. Cel care și-a propus cucerirea Daciei, țară bogată în resurse de
aur și argint, a fost împăratul Traian. Sursa 2 Acesta a pregătit atent războaiele
cu dacii conduși de Decebal Sursa 3 . Avem informații cu privire la aceste
evenimente de la istoricul roman de origine greacă Cassius Dio, care a scris
Istoria romană. Primul război (101-102 d.H.) s-a încheiat cu ocuparea unei părți
a Daciei de către romani. Imediat după acest război, romanii au început
construirea unui pod de piatră peste Dunăre, pentru a trece mai ușor fluviul.
De construcția podului s-a ocupat arhitectul Apollodor din Damasc. Luptele
s-au reluat în anul 105 d.H., când romanii au atacat Sarmizegetusa.
După lupte grele, în care dacii au luptat cu vitejie, în 106 d.H. romanii au
reușit să cucerească Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei. În anul 106 d.H.,
Dacia a devenit provincie romană. În cinstea acestei victorii, Traian a construit
la Roma Columna lui Traian, un monument care înfățișează luptele dintre daci
și romani. Sursa 6
Sursa

1

Așezări întărite geto-dacice pe teritoriul de
astăzi al României

Petrodava
(Piatra
Neamț)

Apoulon (Alba Iulia)
Singidava (Cugir)
Costești

SARMIZEGETUSA
REGIA
Cumidava
(Râșnov)

Drobeta
(Drobeta-Turnu Severin)

Sucidava
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 Stabiliți dacă enunțurile de
mai jos sunt cauze sau
consecințe ale cuceririi
Daciei de către romani.
1. 
dacii atacau deseori
Imperiul Roman
2. 
transformarea Daciei în
provincie romană
3. resursele de aur și argint
ale Daciei
4. construirea Columnei lui
Traian
Precizări: cauzele fac să se
întâmple un eveniment; sunt
înaintea acestuia. Consecințele
sunt urmările unui eveniment;
au loc după acesta.

Sursa

2

Sursa

Împăratul Traian
detaliu cu chipul împăratului
Traian de pe Columna lui
Traian (Roma, Italia)

3

Decebal
detaliu cu chipul lui
Decebal de pe Columna
lui Traian (Roma, Italia)

Sursa

4

Podul de la Drobeta
(reconstituire)

Războinici daci

Dacii erau luptători curajoși. Foloseau în luptă spade
scurte, sulițe, praștii și arcuri cu săgeți. Poetul Publius
Ovidiu Naso spunea că „Dacul este gata în fiecare clipă să
producă răni cu pumnalul purtat lângă șold”.

6

Aplicații

Sursa

Sursa

Columna lui Traian
proiect al celebrului
arhitect antic
Apollodor din
Damasc

5

1. Exprimă o opinie. Folosind harta de la pagina 42, compară
mărimea Daciei cu cea a Imperiului Roman. Pornind de la
constatarea făcută, propune o posibilă explicație pentru
faptul că romanii au reușit să cucerească Dacia.
2. Portofoliu. Apollodor din Damasc. Selectează două
construcții atribuite marelui arhitect Apollodor din Damasc,
care au legătură cu geto-dacii. Realizează un poster.
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Popoare de ieri și de azi (I)

Dacia în timpul stăpânirii romane. Formarea poporului român

Organizarea provinciei romane Dacia. După cucerirea Daciei de către romani, în anul 106 d.H. a fost
înființată provincia romană Dacia, parte a Imperiului Roman. Provincia nu includea Crișana, Maramureșul, Moldova
și mare parte din Muntenia, care erau locuite de dacii liberi. Sursa 1 În noua provincie romană au sosit coloniști
romani, care s-au alăturat soldaților rămași pe teritoriul Daciei după încheierea războaielor. Noua provincie avea
capitala la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. A urmat o perioadă în care s-au construit noi orașe (Napoca, Apulum etc.)
și drumuri de legătură între acestea. Cu timpul, dacii au adoptat limba latină, obiceiurile și modul de viață al
cuceritorilor romani. Acest proces poartă numele de romanizare.
Retragerea romanilor din Dacia și formarea poporului român. Din cauza atacurilor popoarelor
migratoare și a slăbiciunilor interne ale Imperiului Roman, romanii s-au retras din Dacia în secolul al III-lea d.H. După
acest moment, în teritoriile aflate între Marea Neagră, Carpați și Dunăre a continuat să locuiască o populație care
vorbea limba latină. În următoarele secole, această populație a păstrat relațiile comerciale cu Imperiul Roman, a
făcut față unor valuri succesive de migrații Sursa 2 ale unor popoare și a dat naștere unui nou popor – poporul
român – și unei noi limbi – limba română. Dintre migratori, slavii au avut o anumită contribuție la formarea
poporului român și a limbii române. Și în alte părți ale Europei, pe teritoriile care au constituit provincii romane au
apărut treptat noi popoare. Formarea acestora a fost influențată, ca și cea a poporului român, de marile migrații.
Printre aceste popoare romanice se numără: francezii, italienii, spaniolii și portughezii.
1. Menționează două măsuri adoptate de împăratul Traian
după cucerirea Daciei. Care crezi că a fost rolul lor?
2. Numește 3 popoare care au contribuit la formarea
poporului român.
3. Menționează o mărturie istorică a trecerii popoarelor
migratoare peste teritoriul României de azi.

Sursa

1

Dacia romană în sec. al II-lea – al III-lea d.H.
Cloșca cu puii de aur, obiecte din
tezaurul de la Pietroasa
piese expuse la Muzeul Național de Istorie a României
Tezaurul de la Pietroasa, cunoscut și sub numele popular de
„Cloșca cu puii de aur”, conținea mai multe piese (vase și
bijuterii din metale prețioase). Se pare că a fost îngropat de un
neam germanic migrator care a fugit din calea hunilor la
finalul secolului al IV-lea d.H.

Sursa

2

Aplicații
Factorii romanizării

Dicționar
huni – popor migrator de origine asiatică
tezaur – comoară, cantitate mare de bijuterii, pietre
prețioase, monede din metale prețioase, păstrate în
loc sigur
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Armata

Coloniștii

Orașele

Află din manualul digital cum poți studia printr-o schiță de
documentare obiecte de importanță istorică – Cloșca cu puii
de aur (Tezaurul de la Pietroasa).

Realizează o prezentare cu tema
Provincia romană Dacia. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Dosar

Provincia romană Dacia
Imediat după cucerirea Daciei, Traian a ordonat
construirea unui oraș care să fie capitala provinciei
nou-înființate. Acesta a fost construit la circa
40 de km de vechea capitală a dacilor, pe malul

râului Mureș. Noua capitală a păstrat denumirea
„Sarmizegetusa” deoarece romanii doreau să-i inte
greze pe daci. I s-a spus „Ulpia Traiana” de la numele
împăratului, Ulpius Traianus.

Vestigiile
amfiteatrului
din Ulpia
Traiana
Sarmizegetusa
(fotografie
aeriană)

Intrarea principală în castrul de la
Porolissum (astăzi Moigrad, județul Sălaj)

Castrul găzduia circa 5 000 de
soldați. Se pot observa poarta
principală (Poarta Praetoria) și
turnurile de apărare. În jurul castrului
s-a dezvoltat orașul Porolissum.
În oraș există ruinele unor băi publice
(terme), ale templului lui Jupiter,
ale unui amfiteatru.
După moartea lui Traianus a fost făcut împărat Hadrianus...
el a rechemat armatele din Assyria... A încercat să facă același
lucru și din Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii săi ca
nu cumva să fie dați pe mâna barbarilor mulțime de cetățeni
romani, deoarece Traianus, după cucerirea Daciei, a adus o
mulțime foarte mare de oameni din toate colțurile lumii
romane pentru popularea orașelor și cultivarea ogoarelor.
istoricul roman Eutropius

Dicționar
Castru – așezare militară romană
1. Numește împăratul care a urcat
pe tronul Romei imediat după
Traian.
2. Precizează o măsură luată de
Traian în privința Daciei și rolul
acesteia.
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UNITATEA 3
LECȚIA 6.

CIVILIZAȚII ALE ANTICHITĂȚII

Popoare de ieri și de azi (II)

Celții
Organizare politică. În Antichitatea timpurie, celții au dominat
o mare parte a Europei centrale și vestice, de la Dunărea Mijlocie
până la Insulele britanice. Erau grupați în mai multe triburi, care se
deosebeau de la o regiune la alta. De pildă, galii locuiau pe teritoriul
Franţei de azi, iar celtiberii trăiau pe teritoriul Spaniei şi al Portugaliei
de azi. Totuși, s-au format puţine alianţe între diferitele triburi şi n-a
existat niciun fel de stat centralizat.
Organizare socială. Majoritatea trăiau în comunităţi mici,
rurale, conduse de o căpetenie şi un grup de războinici. Sursa 2 Sursa 3
Casele erau construite din lemn, cu acoperișuri de stuf. Sursa 4
Alimentele de bază erau pâinea, legumele și carnea. Se deplasau pe
jos sau călare. Romanii se minunau că celții purtau pantaloni, strânși
pe glezne, și încălțări închise (spre deosebire de sandalele romane).
Pe timpul iernii, purtau îmbrăcăminte făcută din blănuri de animale.
Erau meșteșugari renumiți și recunoscuți pentru prelucrarea meta
lelor (bronz, fier, aur, argint) din care realizau unelte, arme și obiecte
de podoabă, unele adevărate opere de artă. Transmiteau informațiile
din generație în generație mai ales prin viu grai, prin povești.
Organizare militară. În luptă foloseau spade, topoare și sulițe.
Se protejau cu coifuri și scuturi. Puterea lor militară se baza mai ales
pe numărul mare de războinici și mai puțin pe strategie. Erau război
nici aprigi și au făcut de-a lungul timpului numeroase incursiuni de
pradă și cucerire în teritoriile vecine. Romanii au cucerit o parte din
teritoriile controlate de celți în secolul I î.H. și au fondat provincii
cum ar fi Galia (Franța) Sursa 5 , Hispania (Spania) sau Britania (Anglia).
Romanizarea Galiei a dus la formarea poporului francez.

Sursa

2

Războinic gal

 Privește imaginea care înfățișează

un războinic gal și compar-o
cu imaginea unui soldat roman.
Scrie cel puțin două diferențe
pe care le observi.

Germanicii
Începând din secolul III d.H., triburi germanice au început să
migreze din nordul Europei spre sud, atacând Imperiul Roman. Între
acestea, goții s-au așezat în Italia, vizigoții în Spania, iar francii, în
Galia. Francii sunt, alături de gali și romani, strămoșii poporului
francez. De la ei vine numele statului și al limbii franceze. Triburile
germanice au stat și la originea poporului și a limbii germane.
1. Precizează pe ce teritorii din Europa au trăit celții.
2. Numește un motiv pentru care o parte din triburile celtice
au fost înfrânte de romani.
3. Numește două asemănări între gali și daci.
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Sursa

4

Locuința galilor
(reconstituire)

Sursa

1

Harta răspândirii celților în
Europa
în secolele
al VI-lea – I î.H.

LEGENDĂ
răspândirea celților în Europa
în secolele al VI-lea – I î.H.

Sursa

3

Coiful de la Ciumeşti
coif celtic, din sec. al IV-lea î.H., descoperit
lângă Satu Mare, România.
Este realizat din bronz și fier. Este decorat pe
creștet cu o pasăre cu aripi mobile.
Coiful este unul dintre cele mai celebre obiecte celtice
descoperite în lume și este păstrat în prezent la Muzeul Naţional de Istorie
a României.
 Exprimă o opinie. Care crezi că era rolul împodobirii coifului cu o pasăre
de pradă cu aripi mobile de metal, care se mișcau în timpul deplasării?

Sursa

5

Vercingetorix
Vercingetorix a fost un rege comparabil cu
Decebal, care i-a unit pe gali în lupta împotriva
romanilor la jumătatea secolului I î.H. Armata
romană s-a dovedit mai puternică, iar
Vercingetorix s-a predat învingătorilor după o
sângeroasă bătălie.

Aplicații
 Imaginează-ți

că ești ilustrator și
faci parte din echipa care lucrează
pe șantierul arheologic unde a fost
descoperit coiful de la Ciumești. Pe
baza schiței coifului, realizează din
carton, hârtie, plastilină sau alte
materiale o replică a coifului cât
mai fidelă, eticheteaz-o cu infor
mații importante (locul unde a fost
găsit, descrierea sa, de când
datează) și așaz-o în Colțul muzeistic al clasei.
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UNITATEA 3
LECȚIA 7.

CIVILIZAȚII ALE ANTICHITĂȚII

Popoare de ieri și de azi (III)

În mileniul I d.H., pe teritoriul Europei au migrat mai multe popoare, unele de origine europeană
(germanicii), altele venite din Asia (hunii, avarii, maghiarii etc.). Acestea se mutau din loc în loc, fie împinse
de alte popoare, mai puternice, fie în căutarea unor resurse (de exemplu, pășuni mai bune). Cu timpul, s-au
așezat în diverse locuri din Europa și s-au amestecat cu popoarele găsite acolo, formând popoare noi.
În Europa actuală se întâlnesc trei grupe principale de popoare și limbi, după originea lor: grupa romanică
(sau latină), grupa germanică și grupa slavă.
Slavii reprezintă unul dintre popoarele care s-au răspândit în Europa, în secolele al VI-lea–al VII-lea. Erau
o populație numeroasă, organizată în triburi. S-au așezat la sud de Dunăre, în centrul și estul Europei, și s-au
amestecat cu populațiile locale formând noi popoare, printre care rușii, sârbii, bulgarii, polonezii, ucrainenii.
De aceea spunem că aceste popoare vorbesc limbi slave. Sursa 1
Unul dintre popoarele de origine slavă este cel rus. În secolul al IX-lea, rușii s-au organizat într-un stat, care a fost
o lungă perioadă de timp sub dominația tătarilor. Cu timpul, statul s-a consolidat și a devenit un vast imperiu și o
putere în Europa. Unul dintre marii săi conducători a fost țarul Petru cel Mare (secolele al XVII-lea – al XVIII-lea).
Turcii (otomanii) reprezintă un popor de origine asiatică. Ei s-au stabilit în secolele al XI-lea – al XII-lea
în Asia Mică. Soldați pricepuți, au format în scurt timp Imperiul Otoman. În 1453, sultanul Mahomed al II‑lea
a cucerit orașul Constantinopol, azi Istanbul, și l-a transformat în capitala Imperiului Otoman. Sursa 2
În perioada de maximă expansiune, în secolele al XVI-lea–al XVII-lea, Imperiul cuprindea Turcia actuală, o
parte din Asia de Sud-Vest și Europa de Sud-Est. Sursa 5 Astfel, Imperiul Otoman a influențat timp de peste
500 de ani istoria politică, militară și culturală a Europei Centrale și de Est, până la destrămarea sa la începutul
secolului al XX-lea.
1. M enționează o cauză și o
consecință a sosirii populațiilor
migratoare în Europa.
2. Explică modul în care sosirea
populațiilor migratoare a dus la
formarea de noi popoare în Europa.
3. Numește popoarele de origine
slavă din Europa de azi.

Sursa

1

Europa. Harta popoarelor
de origine slavă
 Unii istorici au numit
poporul român „o insulă
de latinitate într-o mare
slavă”. Analizează harta
alăturată. Crezi că
afirmația este potrivită?
Argumentează răspunsul.
LEGENDĂ
popoare slave
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Sursa

2

Sursa

3

Sultanul Mahomed al II-lea, unul
Sfânta Sofia este una dintre clădirile emblematice ale orașului Istanbul și ale lumii.
dintre cei mai mari sultani otomani. Construită în secolul al VI-lea, a fost una dintre cele mai mari biserici creștine din
lume, transformată apoi de otomani în moschee.
 De ce crezi că otomanii au folosit în continuare construcția care adăpostea
Dicționar
biserica Sf. Sofia, schimbându-i doar destinația în moschee, în loc să demoleze
edificiul și să construiască unul nou?
moschee – lăcaș de cult al credin
cioșilor musulmani (cei care-l
Pornește într-o călătorie
numesc pe Dumnezeu Allah și
virtuală și descoperă
cred că Mahomed a fost
orașul Constantinopol,
profetul său).
actualul Istanbul.

EUROPA

3.

ASIA

2.
Marea Neagră

că
spi
Ca
rea
Ma

1.

Marea Mediterană

Pe
nin
sul
a

AFRICA
LEGENDĂ

Sursa

ie
Roș
rea
Ma

Imperiul Otoman
1. Țara Românească
2. Moldova
3. Transilvania

Ara
bic
ă

5

Harta Imperiului Otoman la apogeu
(începutul secolului al XVII-lea)

Înalta poartă (Palatul
Topkapî), Istanbul, Turcia
Imperiul Otoman era numit uneori „Înalta Poartă”
sau „Poarta”, datorită ceremoniei de primire
a ambasadorilor străini la poarta palatului.

Sursa

4

Aplicații
 Notează

cât mai multe cuvinte de care îți aduci
aminte când privești imaginile de mai sus. Utilizează
ca model graficul de mai jos.

…

 Analizează harta și compară mărimea țărilor române cu cea

a Imperiului Otoman. Exprimă un adevăr istoric și o opinie
personală cu privire la șansele românilor de a învinge, în
cadrul unui război, acest imperiu.

…

moschee

…

turci
otomani

…
…
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UNITATEA 3

RECAPITULARE

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Grecia antică

Grecii reprezintă unul
dintre cele mai vechi
_________ ale Europei.
Ei au întemeiat prima
mare _________ din
Europa.
O parte dintre ei
locuiau în _________
independente, cu
organizare și conducere
proprie, numite
_________ .
Unul dintre cele mai
mari polisuri
era Atena. Aici, în
sec. V î.H., puterea
de decizie în alegerea
conducătorilor aparținea
poporului. Acest tip de
organizare politică se
numea _________ și a
devenit un model pentru
multe popoare moderne.

Roma antică

Un alt polis foarte
important a fost Sparta.
Spartanii aveau un mod
de viață aspru, iar scopul
educației tinerilor spartani
era ca aceștia să devină cei
mai buni războinici.
Grecii credeau în mai
mulți zei, pentru care au
ridicat altare și temple.
Cel mai important dintre
zei era _________.
În secolul al IV-lea,
polisurile grecești au

Roma a luat naștere în
centrul Peninsulei Italice,
în sec. al VIII-lea î.H. Inițial
un mic oraș, Roma s-a
extins cucerind teritoriile
din jur, devenind cu
timpul un __________ .
Romanii bogați trăiau
în case mari, numite
__________ . Bărbații
purtau mantii albe de
lână numite __________
și se întâlneau să discute
în piețe publice, numite
__________ .

fost supuse de regatul
Macedoniei.
Romanii credeau în mai
mulți zei, în onoarea
cărora ridicau temple. Un
templu celebru, foarte
bine păstrat la Roma, este
__________ .
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Organizau ceremonii și
spectacole, unde aveau
loc lupte de _________ .
Limba vorbită de romani,
__________, a fost
mult timp folosită ca o
limbă universală în întreg
Imperiul Roman.

Nobilii se numeau
__________ și purtau
pe cap căciuli, ca semn al
poziției lor în societate.

Dacii

Dacii locuiau cu circa
2.000 de ani în urmă pe
teritoriul României de azi.
Făceau parte din marea
familie a __________ .
Dacii trăiau organizați în
__________ . Locuiau
în așezări mici, sate, și în
așezări mai mari, întărite,
numite __________,

Făceau comerț cu
negustorii din cetățile
__________ din zona
Mării Negre. Dacii se
închinau mai multor zei.
Cel mai important era
__________ . Regele dac
__________ a purtat mai
multe lupte cu împăratul
roman __________ .
După 106 d.H., Dacia a
devenit __________ .
În cinstea acestei victorii,
Traian a construit la
Roma __________ ,
un monument care
înfățișează luptele dintre
daci și romani.

LISTĂ DE CUVINTE
orașe-state
civilizație
Columna lui Traian
dava
Decebal
democrație
domus
forum
gladiatori
grecești
imperiu
latina
Panteon
polis
popoare
provincie romană
tarabostes
toga
tracilor
Traian
triburi
Zeus
Zalmoxis
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UNITATEA 3

TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează
1. Ordonează cronologic evenimentele istorice:
cucerirea Daciei de către romani; domnia lui Burebista; întemeierea Romei.
2. Alcătuiește câte un enunț cu temă istorică, folosind corect termenii următori:
civilizație; colonie; imperiu.
3. Stabilește dacă termenii din lista de mai jos reprezintă asemănări sau
deosebiri între greci și daci. Completează diagrama.
limba, regat, oraș-stat, foloseau scrierea, cuceriți de
romani, mai mulți zei

Daci
Deosebiri
...

Greci
Asemănări
...

Deosebiri
...

II. Spune-ți părerea
Precizează doi factori ai romanizării Daciei, pe baza fragmentului următor: „Traian, după cucerirea Daciei, adusese
acolo nesfârșite mulțimi de oameni din toată lumea romană pentru cultivarea ogoarelor și popularea orașelor.” 
(istoricul roman Eutropius). Exprimă o opinie cu privire la romanizarea Daciei.

III. Aplică
Scrie un text de circa 150 de cuvinte despre moștenirea lăsată de civilizațiile antice, adică despre acele creații ale lor
care dăinuie sau sunt practicate și astăzi. Textul trebuie să conțină informații corecte din punct de vedere istoric.
Folosește și următoarele cuvinte:
Grecia, polis, democrație, teatru, Jocuri Olimpice, Roma antică, apeducte, arc de triumf.
Poți schimba forma cuvintelor. Pentru a ține mai ușor evidența, subliniază cuvintele indicate în listă în cadrul textului.

Autoevaluare
I

Ai obținut calificativul:

Exercițiul
SUFICIENT
1
Poziționezi corect un
eveniment.

BINE
FOARTE BINE
Poziționezi corect două evenimente. Poziționezi corect trei evenimente.

2

Alcătuiești corect un enunț.

Alcătuiești corect două enunțuri.

Alcătuiești corect trei enunțuri.

3

Scrii doar asemănări sau doar
deosebiri.

Scrii cel puțin o asemănare și o
deosebire dintre daci și greci.

Scrii trei asemănări și trei deosebiri
dintre daci și greci.

II

Explici înțelesul enunțului.

Precizezi factorii romanizării Daciei. Precizezi factorii romanizării Daciei,
pornind de la enunțul dat,
completând cu opinia proprie.

III

Utilizezi corect 2-3 dintre
Utilizezi corect 4-5 dintre cuvintele Utilizezi corect 6-8 cuvinte dintre
cuvintele menționate în cerință. menționate în cerință.
cele menționate în cerință.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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Unitatea 4
Europa și țările române
în Epoca Medievală
În această unitate vei studia:
Trecutul și prezentul din jurul nostru. Cunoașterea lumii prin călători: Cristofor Columb, Fernando Magellan.
Epoci, evenimente și personalități Evul Mediu. Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în cronici și povestiri
istorice: Dragoș, Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul Transilvania – spațiu multietnic.
Sat și oraș în Transilvania medievală.
Cultură și patrimoniu Locuri cu importanță istorică pentru România: castele și cetăți martore ale evenimentelor istorice, construcții
religioase și ctitorii lor: Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu Monumente și locuri incluse în Patrimoniul
UNESCO: așezările săsești cu biserici fortificate din Transilvania, orașul Sighișoara.

 osar. Viața în Epoca Medievală
D
 Formarea statelor medievale românești
 Transilvania, spațiu multietnic
 Dosar. Viața la castel
 Țara Românească în timpul
lui Mircea cel Bătrân
 Țara Românească în timpul lui Vlad Țepeș
 Moldova în timpul domniei lui Ștefan cel Mare
 D omnia lui Mihai Viteazul
 M ari susținători ai culturii. Constantin
Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir


Călători și călătorii
 Dosar. Mari navigatori. Columb și Magellan
 Recapitulare
 Test de evaluare
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UNITATEA 4

EUROPA ȘI ȚĂRILE ROMÂNE ÎN EPOCA MEDIEVALĂ

Viața în Epoca Medievală
Puterea politică și socială
În secolul al XI-lea, Episcopul Adalberon descrie
societatea medievală ca fiind compusă din cei care luptă
(conducătorii, nobilii), cei care se roagă (clericii) și cei care
muncesc (țăranii, meșteșugarii, negustorii). Conducătorul
teritoriului (rege, împărat sau, în țările române, domnitor)
era atotputernic, iar nobilii (numiți boieri în țările române)
se supuneau lui. Nobilii erau mari proprietari de pământ,
participau la administrarea țării și aveau obligația de a-l
însoți pe conducător în campaniile sale militare și de a
aduce la oaste luptători, recrutați de pe moșiile lor.
Principalele ocupații ale nobililor erau războiul și
vânătoarea. Adesea organizau turniruri (întreceri cavalerești
în care participanții își dovedeau măiestria în mânuirea
armelor). Vânătoarea era un alt fel de exercițiu sportiv
pentru nobili, dar și o sursă de trai. Carnea de vânat era
foarte apreciată. Tinerii nobili învățau cum trebuie să
urmărească cerbul sau mistrețul și să mânuiască armele
de vânătoare.

Viața în sate
Proprietățile nobililor erau întreținute cu ajutorul
țăranilor. Pământul era principala sursă de hrană pentru
țărani. Producția agricolă a devenit mai diversificată prin
răspândirea de noi culturi introduse în Europa în urma
descoperirilor geografice.

Viața la oraș
Majoritatea orășenilor se ocupau cu meșteșugurile și
comerțul. Meșteșugarii lucrau în mici ateliere, conduse de
un meșter, care angaja lucrători și ucenici. Meșteșugarii
care practicau aceeași meserie sau meserii înrudite se
grupau în bresle. Breasla impunea regulamentul privind
durata timpului de lucru, salariile, prețurile și calitatea
mărfurilor și acorda ajutor membrilor în caz de nevoie.
Negustorii furnizau materie primă pentru meșteșugari,
făcând schimburi comerciale cu produsele obținute din
sate, alte orașe și alte regiuni.
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Dosar

Realizează o prezentare cu tema
Viața în Epoca Medievală. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru Voievod, Domnul
Țării Moldovei, facem cunoscut că această adevărată
slugă și boier al nostru, credinciosul Dan Uncleată,
ne-a slujit nouă cu dreaptă și credincioasă slujbă. De
aceea, noi, văzându-l cu dreaptă și credincioasă slujbă,
l-am miluit și i-am dat în țara noastră, în Moldova,
șase sate. Toate acestea să-i fie de uric cu tot venitul lui.
Document emis de Alexandru cel Bun, 1429

Dicționar
uric – aici cu sensul de moșie boierească
ce se putea transmite din generație
în generație.
Aspecte dintr-un oraș medieval
 Notează cât mai multe cuvinte legate de
imaginile alăturate și cele de mai sus.
Utilizează ca model graficul următor.
…

castel
…

…

Epoca
Medievală

…
…
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UNITATEA 4

EUROPA ȘI ȚĂRILE ROMÂNE ÎN EPOCA MEDIEVALĂ

LECȚIA 1.

Formarea statelor

Europa în secolul al XIII-lea. După dispariția

Imperiului Roman de Apus, teritoriile Europei au
fost invadate, timp de câteva sute de ani, de valuri
de populații migratoare, precum hunii, slavii sau
ungurii (maghiari).
În centrul și estul Europei, ultimele invazii ale
populațiilor migratoare se prelungesc până în secolul
al XIII‑lea, prin sosirea tătarilor. Marile puteri din zonă
sunt Imperiul Bizantin, Regatul Ungariei (după anul
1000) și Regatul Poloniei. Acestea își disputau influența
asupra spațiului carpato-dunărean locuit de români.

În viitorul spațiu geografic al României de azi,
românii trăiau în mici comunități numite obști
sătești. Pentru a se proteja mai bine de populațiile
migratoare și pentru strângerea dărilor, mai multe
obști sătești se uneau și alegeau o căpetenie militară
numită cneaz sau voievod.
Unificarea micilor voievodate în formațiuni
teritoriale mai mari a dus la formarea statelor
medievale românești: Transilvania, Moldova, Țara
Românească și Dobrogea.

Formarea Transilvaniei. Ungurii se așază în Centrul Europei în
secolul al IX-lea și încep incursiuni de cucerire a Transilvaniei, care se
finalizează în secolul al XIII-lea. Pentru a păstra controlul teritoriilor
și a le proteja de invaziile altor popoare, regii unguri au colonizat
Transilvania cu sași și secui. Astfel, aceasta devine o zonă de amestec
al mai multor culturi, obiceiuri și tradiții.
Primul stat medieval întemeiat a fost voievodatul Transilvaniei.
Lucrarea lui „Anonymus” (un notar al cărui nume nu s-a păstrat),
„Gesta Hungarorum", aminteşte, la sosirea maghiarilor, în secolele al
IX-lea – al X-lea, despre existenţa a trei voievodate conduse de:
Gelu (Banat), Glad (estul Transilvaniei) şi Menumorut (în Crișana).
Voievodatul Transilvaniei a fost organizat ca stat vasal al regatului
Ungariei. Voievodul avea largi privilegii. Între voievozii Transilvaniei,
un rol important a avut Iancu de Hunedoara ( Sursa 1 ). Acesta s-a
remarcat prin victoria de la Belgrad (1456) împotriva sultanului
Mahomed al II‑lea. A fost unul dintre reprezentanţii străluciți ai
rezistenței anti-otomane în regiune. În secolul al XVI-lea, Transilvania
devine principat autonom vasal Imperiului Otoman. Urmează o
perioadă internă agitată, care culminează cu scurta unire a țărilor
române din 1600, reușită de domnitorul român Mihai Viteazul.
Ulterior, de la sfârșitul secolului al XVII‑lea, Transilvania a devenit
principat în cadrul Imperiului Habsburgic.

Dicționar
cneaz – conducător politic și militar din Evul Mediu
descălecător de țară – întemeietor de țară
marcă – nume dat în Evul Mediu zonelor de frontieră, aflate sub conducere
militară
tătari – populație din Asia Centrală, care a influențat, prin expedițiile sale
militare, istoria Europei de Răsărit și de Sud-Est
vasal – persoană sau stat care are obligații civile și militare față de o altă
persoană/un alt stat
voievod – conducător cu atribuții militare
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Sursa

1

Iancu de Hunedoara,
voievod al Transilvaniei

medievale românești
Întemeierea Moldovei. Pentru a apăra trecătorile din

Carpați prin care tătarii (popor migrator din stepele Asiei) de
peste Prut ar fi putut să treacă peste munți în Transilvania, regele
ungar a decis să înființeze o marcă, adică un teritoriu de graniță,
în fruntea căruia l-a numit pe Dragoș, un voievod din Maramureș.
Aceste evenimente au avut loc probabil la finalul secolului al XIII‑lea.
Voievodul Dragoș, care se remarcase în lupta împotriva tătarilor,
a fost considerat „descălecător”. Sursa 2
Capitala statului nou întemeiat se afla la Baia, localitate aflată pe
malul râului Moldova.
Mai târziu, probabil în jurul anului 1359, Bogdan I, un alt voievod din
Maramureș, trece munții și ia conducerea în locul urmașilor lui Dragoș.
El învinge o oaste maghiară trimisă să-l înlăture și întemeiază Moldova
ca stat independent.
1. Numește cei doi voievozi din Maramureș care au contribuit
la formarea statului Moldova.
2. Tradiția populară vorbește despre cei care au pus bazele
țărilor române ca fiind „descălecători de țară”. Pornind de la
informația din cadrul lecției de față, găsește un termen
istoric asemănător.

Sursa

4

Stema Moldovei
pe o monedă veche
 Descrie stema

Moldovei.

Sursa

Sursa

2

Printre acei păstori care au
nimerit locul acesta a fost și
Dragoș, care venea din
Maramureș, care se vedea mai
de cinste și mai de folos decât
toți, pe care cu toții l-au pus mai
mare și purtătorul lor.
Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei

Sursa

3

...umblând păstorii de la Ardeal,
ce se cheamă Maramurăș, în
munți cu dobitoacele, au dat de o
hiară ce se cheamă bour și, după
multă goană ce o au gonit prin
munții cu dulăii, o au scos la șesul
Apei Moldovei. Acolo hiind și
fiara obosită au ucis-o la locul
unde se cheamă acum Bourenii,
dacă s-au descălecat sat și hierul
țării sau pecetea, cap de bour se
însemnează. Și cățaua cu care au
gonit acea hiară au crăpat, pe
care o au chemat Molda, iară
apei de pre numele cățelei Molda
i-au zis Molda sau, cumu-i zic
unii Moldova, așijderea și țării de
pre numele apei i-au pus numele
Moldova.
Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei

5

Ilustrație reprezentând un bour,
secolul al XVI-lea

Aplicații
1. Jurnal. Alcătuiește un scurt text despre
formarea statelor medievale românești
folosind noțiunile descălecat, voievod,
domn, medieval.
2. Compară surse! Analizează sursele 4
și 5 și precizează care este elementul
lor comun.
stema României
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Formarea Țării Românești. Negru Vodă a Această victorie deosebită a însemnat practic nașterea

fost, potrivit legendei, fondatorul și primul voievod al
Țării Românești. Se presupune că, la finalul secolului
al XIII-lea, el a trecut Carpații venind din Făgăraș
(Transilvania), iar „descălecatul" său ar fi pus bazele
Țării Românești. Sursa 6 Istoricii au stabilit, pe baza
izvoarelor istorice, că întemeietor al Țării Românești
ca stat independent a fost Basarab I.
Basarab I a unit într-un stat cnezatele și voievo
datele din Oltenia și Muntenia. La început, Basarab I
se afla sub suzeranitatea regelui maghiar Carol
Robert de Anjou. Când voievodul Basarab refuză să-i
mai dea ascultare, regele ungar întreprinde o expediție
de pedepsire a vasalului său. În toamna anului 1330,
are loc o bătălie între oastea regelului Carol Robert de
Anjou și cea română, condusă de Basarab I. Sursa 10
Carol Robert nu ia în seamă potențialul militar al
voievodului român și ungurii sunt atacați într-un
defileu, unde Basarab I le pregătise o capcană. Odată
ajunși în valea îngustă și prăpăstioasă, numită posadă
(de unde și numele „bătălia de la Posada”), ungurii sunt
atacați și zdrobiți de mulțimea românilor urcați pe
creste, de unde aruncau cu săgeți și pietre. Sursa 11
1. Numește întemeietorul Țării
Românești ca stat independent.
2. Precizează anul în care Țara
Românească a devenit stat
independent.
liei
3. Menționează numele bătă
prin care s-a obținut indepen
dența Țării Românești.

Sursa

unui nou stat medieval independent. Urmașii lui
Basarab I au reușit să consolideze independența
noului stat, pentru ca mai apoi să-i lărgească hotarele.

Întemeierea Dobrogei. În secolul al XIV-lea s-a

format Dobrogea, stat situat între Dunăre la vest și,
la est, Marea Neagră. Unul dintre conducătorii noului
stat a fost Dobrotici, de la care se pare că provine și
numele Dobrogei. Acest stat nu a avut o existență
îndelungată, fiind cucerit de turci în sec. al XV-lea.

Importanța formării statelor medievale.

Țările române au beneficiat de influența pozitivă a
mai multor culturi, datorită poziției lor geografice,
între Europa de Apus și cea de Răsărit. Și activitățile
de comerț au fost favorizate de așezarea teritoriilor
la intersecția drumurilor comerciale ce legau Europa
vestică de cea estică, inclusiv de Marea Neagră.
Așezarea geografică a avut și o mare importanță din
punct de vedere politic, deoarece Țările Române s-au
aflat la intersecția granițelor marilor puteri din zonă
– Regatul Ungar, Imperiul Otoman, Regatul Poloniei.

6

Harta țărilor române în jurul anului 1400
O LO
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L
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C N E Z AT
A L L I T UA N I E I

Maramureș

Suceava

M O L D O VA

Baia
Cluj
Țara de Jos

Voievodatul
Tra n s i l va n i e i

Alba Iulia

Curtea de Argeș

Dicționar

Silistra
ȚA R AT U L D E V I D I N

rog
Dob

SERBIA

ȚA R A
R O MÂ N E A S C Ă

ea

Târgoviște
Severin

a atesta – a face dovada unui fapt, a certifica
un adevăr
suzeranitate – drept de stăpânire al unui stat
față de alt stat care, deși are o conducere
proprie, nu are libertate completă.
valah sau vlah – denumire dată românilor în
Evul Mediu, de popoarele învecinate.

Chilia

Brăila

ȚA R AT U L D E TÂ R N O V O

Sursa

7

Radul Vodă Negrul, care avea scaunul său la Făgăraș de
la moșii și strămoșii rumânilor, s-a socotit ca să-și mute
scaunul dincoace, peste plai.
Cronica Bălenilor
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Sursa

8

Basarab I. Pictură din Biserica
Domnească din Curtea de Argeș

Sursa 10 Bătălia de la Posada
ilustrație din Cronica pictată de la Viena,
alcătuită în secolul al XIV‑lea

Sursa

9

Biserica mănăstirii Curtea de
Argeș, construită în sec. al XVI-lea
pe locul unei biserici mai vechi

Curtea de Argeș a fost prima capitală a Țării
Românești. Printre monumentele istorice remarcabile
sunt biserica Mănăstirii Curtea de Argeș și Biserica
Domnească. Legenda spune că Negru Vodă, cobo
rând din Făgăraș, ar fi întemeiat așezarea.

Aplicații
Precizează două deosebiri și două asemănări între
întemeierea statelor medievale românești Moldova și
Țara Românească.
Moldova
Deosebiri
1…
2…

Asemănări
1…
2…

Țara
Românească
Deosebiri
1…
2…

Sursa 11

În anul Domnului 1330, regele a adunat mare oaste... și
s-a dus în persoană... în țara voievodului vlahilor
Basarab... Făcându-se aceasta, Basarab a trimis la rege
o solie... Regele... cu minte trufașă, a izbucnit față de soli
cu următoarele vorbe, zicându-le: «să spuneți așa lui
Basarab, că el e păstorul oilor mele și eu, din ascunzișurile
sale, de barbă îl voi scoate». Regele... a pornit îndată...
să dea lupta. Regele a ajuns pe o cale oarecare cu toată
oastea sa, dar calea aceasta era cotită și închisă de
amândouă părțile de râpe foarte înalte de jur-împrejur.
Mulțimea nenumărată a valahilor, sus pe râpi alergând
din toate părțile, arunca săgeți asupra oastei regelui...
Cădeau tineri și bătrâni, principi și nobili... și însuși
regele de abia a scăpat cu câțiva inși.
după Cronica pictată de la Viena
 Descrie bătălia de la Posada, cu ajutorul surselor

10 și 11.
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Transilvania, spațiu multietnic

Transilvania, spațiu multietnic. Pentru a apăra construcţia unui zid de apărare în jurul localităţii,

graniţele şi a stimula dezvoltarea economică, regalitatea
maghiară a colonizat, în secolele al XII-lea – al XIII-lea,
regiunile de graniță din părțile de sud și est ale Transil
vaniei cu coloniști germani (saşi) și secui. Aceștia au
primit proprietăți și privilegii (pământ, scutiri de anumite
taxe etc.). Așezările construite de sași și secui în aceste
zone formează unul dintre cele mai dense sisteme de
fortificaţii medievale păstrate în Europa. O parte dintre
acestea (Valea Viilor, Biertan, Viscri, Prejmer, Dârju, Câlnic)
sunt incluse în Patrimoniul UNESCO. Tradiţiile culturale
germane, maghiare şi române joacă un rol foarte
important în diversitatea culturală şi etnică a
Transilvaniei.

Așezări cu biserici fortificate din Tran
silvania medievală. În multe sate, biserica era singura

construcţie din piatră, care putea fi folosită ca adăpost
în cazul unui atac. Uneori, din lipsa banilor pentru

biserica era transformată într-o mică fortăreață, prin
construirea unui zid puternic împrejurul ei Sursa 2 . Astfel,
ea îndeplinea atât un rol religios, cât și unul militar.
Orașe din Transilvania medievală. Sighi
șoara este fondată de coloniștii germani și devine
unul dintre cele mai importante orașe medievale din
Transilvania, alături de alte așezări fondate de sași:
Sibiu, Brașov, Mediaș, Bistrița. Sibiul era un vestit
centru comercial și aici este atestată documentar,
pentru prima dată pe teritoriul românesc, prezența
unei farmacii, a unei biblioteci, a unui muzeu și a unui
spital. Centrul orașului cuprinde azi numeroase clădiri
vechi de sute de ani (palate, biserici, muzee). De-a
lungul timpului, orașul a fost înconjurat de fortificații
de apărare. Azi se mai păstrează câteva turnuri și
bastioane, cum ar fi Turnul Sfatului, Turnul Olarilor
sau Turnul Archebuzierilor. Sursa 4 Sursa 5

1. Precizează care a fost rolul sașilor în istoria Transilvaniei.
2. Care erau ocupațiile principale ale locuitorilor orașelor
medievale din Transilvania?
3. Precizează un motiv pentru care orașele din Transilvania
mențineau relații comerciale cu Țara Românească.
4. Ce rol aveau bisericile fortificate?
5. De ce au devenit bisericile un loc de refugiu în caz de
atac?

Dicționar
archebuză – veche armă de foc,
asemănătoare cu pușca
archebuzier – soldat înarmat cu o
archebuză
fortificație – construcție militară
de apărare
privilegiu – avantaj, scutire de
obligații (către stat) care se
acordă, în situații speciale, unei
persoane, unui grup ori, în Evul
Mediu, orașelor

Sursa

1

Biserici fortificate și
cetăți din Transilvania
medievală
 Identifică pe hartă loca
litățile din textul lecției.
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Sursa

2

Biserica fortificată din Biertan
județul Sibiu

Sursa

3

Biserica fortificată
din Prejmer
județul Brașov
Prejmer era prima localitate
la ieșirea din pasul Buzău, o
cale de acces folosită de
otomani pentru incursiunile
în Transilvania.
 De ce crezi că a fost construită o biserică fortificată în această localitate?
 În fortificații existau camere, în care erau depozitate permanent alimente.

De ce crezi că erau păstrate aceste alimente?

Aplicații

Sursa

4

Sursa

5

Cetatea medievală
Sighișoara

1. Portofoliu. Realizează un proiect vizual despre biserica fortificată din
Viscri. Folosind surse digitale (tastează într-un motor de căutare
„biserica fortificată din Viscri”), selectează 4 imagini cu acest monument istoric. Grupează-le într-un dosar (folder) din portofoliul tău.
2. Imaginează-ți că ești ghid turistic. Întocmește un traseu pentru vizitarea bisericilor fortificate din Transilvania, presupunând că pleci din
Alba Iulia. Utilizează harta de la pagina 70.

Sibiu
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Realizează o prezentare cu tema
Viața la castel. Folosește diverse
surse de documentare, inclusiv
articolul de mai jos.

Viața la castel

Şanţul cu apă care
înconjura castelul
împiedica pătrunderea
inamicilor.
1

În Epoca Medievală, pe teritoriul Europei existau
numeroase regate mici, care se luptau adesea între
ele. Cavalerii și nobilii luptau pentru regii lor în
schimbul pământurilor. Ei trăiau împreună cu familia,
cu soldați și slujitori în castele-fortăreață, cu ziduri
solide de apărare. Ceilalți oameni trăiau în mici sate
grupate pe terenuri în jurul castelului. Ei aveau
dreptul să folosească terenurile nobililor contra unei
părți din produsele obținute. Regii și nobilii purtau
adesea lupte pentru cucerirea de teritorii. Cavalerii
erau soldați care luptau călare. Un bun cavaler era
viteaz și jura să lupte doar pentru stăpânul său.
Pentru a-și exersa îndemânarea în luptă și pentru a
decide câștigătorul unei dispute, cavalerii participau
la concursuri numite turniruri. Cavalerii călare se
îndreptau în viteză unul spre celălalt, încercând să-și
doboare adversarul de pe cal cu ajutorul unei lănci.
Familiile nobililor trăiau o viață îndestulătoare. Băieții
erau educați să devină cavaleri. Fetele învățau să
cânte la instrumente muzicale și să brodeze.

2 Podul mobil
era ridicat, în caz
de pericol, cu
ajutorul unor lanţuri
groase, pentru a
bloca pătrunderea
atacatorilor în castel.

3

Ferestruicile
erau mici deschizături
realizate în zidurile
fortăreţei şi utilizate
de arcaşi pentru a
trage cu săgeţi.

Portret de cavaler
o
 riginar dintr-o familie nobilă, cunoscător
al codului onoarei;
c
 ălăreţ desăvârşit şi foarte bun mânuitor
al armelor specifice vremii (spada şi
lancea); pentru a se pregăti pentru luptă,
el participa la turniruri (lupte în care se
întreceau cavalerii);
s
 e îmbrăca în armură și pentru apărare
folosea un scut;
v
 iteaz şi puternic, apărător al celor slabi
şi credincios seniorului în a cărui slujbă
se afla.
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Dosar

4 Donjonul era locul cel mai bine apărat al castelului. În donjon își
aveau camerele nobilul și familia sa. Includea dormitoare, marea sală,
adică locul în care se lua masa, sala de gardă, în care se depozitau
armele, bucătăria şi beciul.

Curtea interioară
servea drept loc de
refugiu, în caz de asediu,
pentru ţăranii care lucrau
pământurile nobilului.
5

6 Crenelurile erau deschizături
înguste, făcute din loc în loc, în partea
superioară a parapetului unui turn
de apărare, prin care se aruncau
proiectilele asupra inamicului.
7 Drumul de gardă era utilizat de
soldaţii care asigurau paza castelului.

Castele și cetăți medievale
în spațiul românesc
Având inițial scop
militar, Castelul Bran
a fost construit în
secolul al XII-lea
într‑un punct strategic,
pe o stâncă la 30 km
de Brașov.

Cetatea Neamț a fost înălțată
pe un munte, la finalul
secolului al XIV-lea. Asemuită
cu un „cuib de vulturi”, cetatea
avea rolul de a veghea văile
Moldovei și Siretului.

Fortăreață situată
în Munții Făgăraș,
Cetatea Poienari a
fost inițial construită în
secolul al XIV-lea
și a fost refăcută de
către Vlad Țepeș.

Castelul Corvinilor
a fost ridicat de
Ioan (Iancu) de
Hunedoara, în
secolul al XV-lea,
pe o stâncă la baza
căreia curge
un pârâu.
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Țara Românească în timpul lui
Mircea cel Bătrân (1386-1418)

LECȚIA 3.

La finalul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman devenise o
amenințare pentru întreaga Europă. Acesta se întindea din
Asia și ajunsese până la sud de Dunăre. Aici s-a lovit de
rezistența românilor, conduși de voievodul Mircea cel Bătrân.
Urmaș al lui Basarab I, acesta a fost înscăunat în anul 1386
și a fost unul dintre cei mai importanți domnitori ai
Țării Românești. Sursa 1 Sursa 2 . În timpul domniei sale, Țara
Românească a cunoscut cea mai mare întindere teritorială: de
la Olt (în nord) la Dunăre (în sud) și de la Porțile de Fier (în
vest) la Marea Neagră (în est). Sursa 3 Țara era bine organizată,
prosperă și respectată de statele vecine. S-au dezvoltat și
înmulțit orașele: Târgoviște (cetatea de scaun), Giurgiu,
Câmpulung, Curtea de Argeș.

1. Menționează trei acțiuni realizate de Mircea
cel Bătrân pentru a proteja teritoriile româ
nești de pericolul otoman.
2. Precizează unde a avut loc cea mai impor
tantă bătălie a lui Mircea cu otomanii.
3. Numește țările cu care a încheiat alianțe
Mircea cel Bătrân.
4. 
Menționează două cauze pentru care
Mircea cel Bătrân a acceptat să plătească
tribut turcilor spre finalul domniei sale.

Luptă și diplomație
În calitate de conducător militar, Mircea cel Bătrân a
organizat o armată bine instruită. În perioada domniei sale au
fost ridicate pe teritoriul Țării Românești mai multe mănăstiri
și cetăți întărite cu ziduri groase, care au sporit puterea de
apărare a țării. Mircea cel Bătrân era un diplomat priceput.
Pentru a se feri de pericolul otoman, domnitorul a încheiat
alianțe cu conducătorii teritoriilor vecine (Moldova, Ungaria,
Polonia) care doreau să se opună puterii Imperiului Otoman.
Turcii, conduși de sultanul Baiazid I, au atacat teritoriile
stăpânite de Mircea cel Bătrân, dar au fost învinși la Rovine,
pe râul Argeș (1395). Mircea a devenit cunoscut și respectat în
întreaga Europă. Victoria sa este foarte importantă, mai ales
că turcii aveau o armată de temut chiar și pentru state
europene mult mai puternice. Ca dovadă, în anul 1396, ei au
zdrobit la Nicopole o mare oaste creștină, cu cavaleri veniți
din multe țări ale Europei. În ultimii ani de domnie, bătrân
fiind și fără un sprijin extern, Mircea cel Bătrân a acceptat să
plătească tribut turcilor, care deveniseră foarte puternici,
pentru a păstra pacea. În 1417, Imperiul Otoman a ocupat
Dobrogea. Mircea a murit în 1418 și a fost înmormântat la
mănăstirea Cozia, ctitoria sa. Sursa 5
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Sursa

1

Mircea cel Bătrân în pictura din Biserica
episcopală de la Curtea de Argeș
La momentul bătăliei de la Rovine, Mircea era
un cavaler neînfricat, în floarea vârstei. Privește
imaginea și descrie înfățișarea domnitorului.
 Caută în diverse materiale (cărți sau internet)
și explică supranumele „cel Bătrân” atribuit
domnitorului, ținând cont că sem
nificația
cuvântului bătrân poate fi și primul sau vechi.

Sursa 2
Io, Mircea, mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu stăpânind și domnind peste
toată Țara Ungrovalahiei și al părților de peste munte, încă și spre părțile tătărești, herțeg al Amlașului și
Făgărașului și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile peste toată Podunavia, încă până la
Marea cea Mare și singur stăpânitor al cetății Dârstorului.



Fragment dintr-un act al lui Mircea cel Bătrân
Cluj

M O L D O VA

Voievodatul
Tra n s i l va n i e i

Sursa

Alba Iulia

Sultanul
Baiazid
„Fulgerul”
Conducătorul
armatei
otomane în
bătălia de la
Rovine

Chilia

Brăila

Curtea de Argeș

Silistra
ȚA R AT U L D E V I D I N

Sursa

3

rog

SERBIA

Dob

ȚA R A
R O MÂ N E A S C Ă

ea

Târgoviște
Severin

ȚA R AT U L D E TÂ R N O V O

Întinderea teritorială a Țării Românești
în timpul lui Mircea cel Bătrân

Sursa

5

Mănăstirea Cozia
Mănăstirile erau importante
centre cul
tu
rale, unde se
scriau și se copiau cărți, erau
organizate biblioteci și școli,
se perfec
ționau diverse
meșteșuguri (tapiseria, con
fecționarea
bijuteriilor,
broderia, caligra
fia etc.).
Zidurile întărite ale mă
năstirilor ofereau adăpost în
vremuri de război.

Sursa

6

Sigiliul de
voievod al lui
Mircea cel Bătrân

4

Dicționar
Io – prescurtare a numelui „Ioannes”, cu
semnificația „cel ales de Dumnezeu”
herțeg – conducător, duce
ctitorie – mănăstire sau biserică ridicată de
un voievod
rovină – râpă mlăștinoasă
tribut – obligație în bani sau bunuri pe
care o impunea o putere cuceritoare
unui popor învins
tapiserie – țesătură decorativă înfățișând
subiecte diverse, lucrată manual sau la
război și folosită mai ales la împodobirea
pereților sau a unor piese de mobilier

Aplicații
1. Selectați din textul lecției toate reperele
cronologice exprimate în ani. Treceți-le
într‑un tabel (după modelul de mai jos),
iar în dreptul lor scrieți evenimentul
petrecut în acel an.
Anul
1386

Evenimentul

Mircea devine domn al Țării
Românești.

2. 
Dramatizare. Puneți în scenă întâl
nirea dintre Mircea cel Bătrân și Baiazid,
redată de poetul Mihai Eminescu în
Scrisoarea III. Cercetați diverse surse
documentare despre piese de mobilier
din acea vreme.
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Țara Românească în timpul
domniei lui Vlad Țepeș (1456-1462)
LECȚIA 4.

Vlad Țepeș a fost fiul lui Vlad Dracul, domn al Țării Românești și unul
dintre urmașii lui Mircea cel Bătrân. Tatăl domnitorului era supranumit
Dracul datorită apartenenței la Ordinul Dragonului. Acesta era o societate
militaro-religioasă fondată la începutul secolului al XV-lea de Regele
Ungariei. Simbolul Ordinului era un dragon, iar scopul era apărarea
creștinismului împotriva turcilor otomani. Vlad Țepeș a rămas în istorie
ca un domnitor aspru și corect, care pedepsea aprig pe hoți, necinstiți și
leneși prin tragere în țeapă.
Din punct de vedere politic, a urmărit să-și consolideze puterea internă
și, prin urmare, a înlăturat numeroși boieri adversari. Considera că ordinea
și disciplina în țară îi vor aduce sprijinul populației, iar acest lucru îl va ajuta
să țină mai ușor piept otomanilor.
A protejat interesele comerciale ale negustorilor din Țara Românească,
anulând privilegiile comercianților din Brașov și Sibiu. Acest lucru a atras
mânia acestora, care i-au creat o imagine negativă în Europa. Așa au apărut
legendele despre „Dracula” (fiul lui „Dracul”), o ființă însetată de sânge.
A refuzat să plătească tribut otomanilor și, prin urmare, a intrat în conflict
cu aceștia. Drept rezultat, în 1462 sultanul Mahomed al II-lea, în fruntea unei
armate, a intrat în Țara Românească, hotărât să o transforme în provincie
otomană. Deoarece armata sa era mai puțin numeroasă, Vlad a aplicat
tactica „pământului pârjolit” (arderea recoltelor și otrăvirea fântânilor, pentru
lipsirea adversarului de resurse de hrană și apă) și a atacurilor-surpriză. Un
episod memorabil rămas în istorie a fost atacul de noapte al lui Vlad Țepeș
asupra taberei otomane de lângă Târgoviște. Sursa 5
O parte dintre boieri au fost nemulțumiți de Vlad Țepeș și l-au sprijinit
pentru a urca pe tron pe fratele său, Radu cel Frumos. Țepeș s-a refugiat în
Transilvania. Negustorii transilvăneni, care se simțeau nedreptățiți de
politicile comerciale ale lui Vlad Țepeș, l-au convins pe regele maghiar
Mathia Corvin să-l întemnițeze pe Vlad. Acesta și-a reluat tronul în 1476,
cu ajutorul lui Ștefan cel Mare. A mai domnit doar o lună, fiind ucis.
Se presupune că ar fi fost înmormântat la mănăstirea Comana (ctitoria sa)
sau la mănăstirea Snagov.
Într-un document din timpul domniei sale este menționată pentru
prima dată „Cetatea București” (1459).
1. Stabiliți dacă enunțurile de mai jos reprezintă

cauze sau consecințe ale luptelor lui Vlad
Țepeș cu turcii.
a. refuzul de a plăti tribut
b. înlăturarea lui Vlad Țepeș de pe tron
c. Vlad Țepeș era un domn creștin
d. arderea recoltelor
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Sursa

1

Vlad Țepeș
Tablou din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea

Sursa

2

Simbolul Ordinului
Dragonului

2. Realizați o schemă pe tablă și pe caiete, după

modelul de mai jos.
1. __________
2. __________

Luptele lui
Vlad Țepeș
cu turcii

1. __________
2. __________

Sursa

3

Harta Țării Românești în timpul
domniei lui Vlad Țepeș

Sursa

Voievodatul
Tra n s i l va n i e i

4

Vlad Țepeș și solii turci
pictură în ulei pe pânză, Theodor Aman,
Muzeul Național de Artă al României
Scena redă episodul în care Vlad Ţepeş
porunceşte să li se pironească solilor turci
turbanele pe cap pentru că au refuzat să se
descopere în faţa sa.

M O L D O VA
Brăila

Curtea de Argeș

Chilia

Târgoviște
Severin

ȚA R A
R O MÂ N E A S C Ă
Silistra
I M P E R I U L OTO M A N

Dicționar
facle – făclii
hrisov domnesc – document emis de
către domnitor
mercenari – soldați plătiți
sfatul domnesc – grup de boieri care-l ajuta
pe domnitor la conducerea statului

Aplicații
Joc de rol. Pe baza informațiilor din textul
lecției și din surse, lucrând în perechi, creați
un posibil dialog între Vlad Țepeș și Mahomed
al II-lea. Puteți utiliza și cuvintele: țara mea,
pace, Constantinopol, tribut, supunere, curaj,
Târgoviște. Interpretați în fața clasei.

Sursa

5

Bătălia cu facle a lui Vlad Țepeș, tablou de Theodor Aman
Atacul de noapte al lui Vlad Țepeș asupra lui Mahomed al II-lea la Târgoviște
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Moldova în timpul domniei
lui Ștefan cel Mare (1457-1504)
LECȚIA 5.

Ștefan cel Mare a fost domnitorul cu cea mai îndelungată
domnie din toată istoria medievală a românilor Sursa 1 .
În timpul domniei sale, Moldova se întindea de la Nistru la
Carpaţii răsăriteni. Sursa 2
În timpul lui Ștefan cel Mare Moldova era un stat stabil
politic și a cunoscut o mare dezvoltare. Drumurile sigure îi
încurajau pe negustori să traverseze Moldova de la Marea
Neagră spre vest şi invers, iar banii din taxe ajungeau în
vistieria țării. Astfel, domnitorul a avut resurse materiale ca
să lupte şi să construiască numeroase edificii. Biserici şi
mănăstiri construite în timpul domniei sale se află în prezent
în Patrimoniul Mondial UNESCO. Sursa 3 Sursa 4 Ștefan cel
Mare era un iscusit om politic, diplomat și strateg, iar
acţiunile sale pentru apărarea ţării şi iniţiativele pentru
dezvoltarea culturii și apărarea creștinătății i-au adus
admiraţia contemporanilor. A purtat lupte împotriva unor
vecini puternici, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei
şi Regatul Ungariei, reușind să obțină victorii militare
împotriva acestora. Cel mai mare pericol era expansiunea
Imperiului Otoman. După cucerirea Constantinopolului în
1453, sultanul Mahomed al II-lea și-a continuat înaintarea
spre centrul Europei. După mai multe lupte cu turcii (printre
care marea victorie de la Vaslui din 1475, înfrângerea de la
Războieni din 1476, pierderea cetăților Chilia și Cetatea
Albă în 1484), Ștefan cel Mare a fost nevoit să încheie o
înțelegere cu otomanii și să plătească tribut acestora.
Oastea era formată din țărani răzeşi, oşteni de pe moşiile
boierilor și din locuitori ai târgurilor, mai puțin din soldați
plătiți (mercenari). Ţara era apărată de cetăți pe care Ștefan
le-a refăcut și le-a întărit: Soroca și Tighina la Nistru, Cetatea
Albă la Marea Neagră, Chilia la Dunăre, Neamț, în zona de
munte, Hotin și Soroca, în nord.
1. Menționează anii între care a domnit Ștefan cel
Mare. Câți ani a durat domnia sa?
2. Explică cum și de ce a încurajat Ștefan cel Mare
comerțul.
3. Menționează o acțiune prin care Ștefan cel Mare a
contribuit la dezvoltarea culturii.
4. Numește 3 state cu care Ștefan cel Mare s-a aflat
în conflict.
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Sursa

1

Ștefan cel Mare
Acest portret al lui Ștefan cel Mare (inclus într-un ma
nuscris de la Mănăstirea Humor) este considerat
printre cele mai exacte reprezentări ale domnitorului.
 Explică de ce Ștefan era supranumit „cel Mare”,
deși era mic de înălțime.

LEGENDĂ
Bătălii

Sursa

2

Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare
 Privește harta. Numește localitățile în care au
avut loc bătălii.

Dicționar
răzeș – țăran liber în Moldova
vistierie – instituție care se ocupa de tezaurul
țării; loc în care acesta se afla

Sursa

3

Mănăstirea
Putna
Mănăstirea Putna este una dintre cele mai cunoscute ctitorii
ale domnitorului, unde este și înmormântat. Iată cum descrie
cronicarul Grigore Ureche acest eveniment: „Iară pe Ştefan
Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire
la Putna, care era zidită de dânsul, jale era, că plângea toţi ca
pe un părinte al său".
 Descrie

reacția poporului la moartea domnitorului, pe
baza citatului de mai sus.

Sursa

5

F ost-au acest Ştefan om nu mare la stat [....] Era om întreg la fire,
neleneş [...] şi unde nu găndeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie
meşter, unde era nevoie, însuşi se avânta […] şi unde-l biruiau alţii
nu pierdea nădejdea că ştiindu-se căzut jos se ridica deasupra
biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui, şi fiul său, Bogdan-vodă,
urma lui luase: din pom bun roade bune or să iasă.
Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei
 Selectează

din text trei calități atribuite domnitorului
de cronicarul Grigore Ureche.

Aplicații

Sursa

4

Mănăstirea Voroneț, aflată,
alături de alte mănăstiri din
nordul Moldovei,
în Patrimoniul UNESCO
După fiecare bătălie
câștigată, Ștefan cel Mare
obișnuia să zidească un
lăcaș religios. Se spune că
a ridicat peste 40 de
biserici și mănăstiri, printre
care și Voroneț.

Sursa

6

Sabia lui
Ștefan cel Mare
obiect expus la
Palatul Topkapî,
Istanbul, Turcia

1. 
Dramatizare. Ştefan cel Mare. Figura şi domnia
lui Ştefan cel Mare au fost surse de inspiraţie pentru
numeroși scriitori români, printre care Barbu Ştefănescu
Delavrancea (piesa de teatru Apus de soare), Dimitrie
Bolintineanu (poezia Muma lui Ştefan cel Mare), Vasile
Alecsandri (Dumbrava roşie), Mihail Sadoveanu
(romanul Fraţii Jderi) etc. Alegeți una dintre opere și
realizați o dramatizare după aceasta.
2. Completează schema, pe baza sugestiilor următoare.
1. Trei ctitorii ale domnitorului Ştefan cel Mare.
2. T rei adversari împotriva cărora a luptat Ştefan cel Mare.
3. Trei cetăți de apărare a graniței Moldovei.
4. Trei bătălii purtate de domnitorul Ştefan cel Mare.
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Domnia lui Mihai Viteazul
(1593-1601)

Mihai Viteazul (sau Mihai Bravu) a urcat pe tronul Țării Românești
în 1593, după ce mai întâi a ocupat funcția de ban al Craiovei, ceea
ce i-a permis să se familiarizeze cu problemele țării.
Mihai Viteazul poartă în anii următori o campanie de eliberare a
Țării Românești de sub dominația otomană, pentru că tributul și alte
obligații ale Țării Românești crescuseră foarte mult. Luptă vitejește
contra otomanilor într-o serie de bătălii, printre care una dintre cele
mai memorabile este cea de la Călugăreni din 1595. Sursa 4 În 1597,
face pace cu Imperiul Otoman. În schimbul acceptării suzeranităţii
otomane şi al plăţii tributului, Înalta Poartă recunoaște domnia
voievodului pe întreaga durată a vieţii.
Mihai continuă să pregătească lupta antiotomană și, în înțele
gere cu împăratul austriac Rudolf al II-lea, intră în Transilvania și-l
îndepărtează pe principele care era supus turcilor, de asemenea
și în Moldova, unde ia tronul unui domn fidel Poloniei (1600). Ca
urmare, se proclamă „domn al Țării Românești, al Ardealului și a
toată țara Moldovei”, adică al țărilor medievale din care s-a format
România de astăzi. Pentru prima dată, românii se aflau sub
autoritatea aceluiași conducător. Sursa 5 Sursa 6 Puterile vecine
vedeau o amenințare în unirea celor trei țări române. Prin urmare,
împăratul habsburgic pune la cale uciderea domnitorului român
în vara anului 1601. Capul lui Mihai Viteazul este înmormântat la
Mănăstirea Dealu, lângă Târgovişte. Pe lespedea sa de piatră stă
scris: „Aici zace cinstitul şi răposatul capu al creştinului Mihail,
Marele Voievod, ce a fost domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi
Moldovei." Deși unirea nu a putut fi păstrată mult timp, unitatea
a rămas un ideal al poporului român și s-a împlinit în 1859 (unirea
Moldovei cu Țara Românească sub conducerea lui Al. I. Cuza) și
1918 (unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România).
1. Precizează un motiv pentru care Mihai Viteazul a hotărât
să unească cele trei țări române sub conducerea sa.
2. Explică de ce se temeau puterile vecine de unirea Țării
Românești, Moldovei și a Transilvaniei.
3. Precizează două realizări ale lui Mihai Viteazul.
4. Numește o cauză pentru care unirea realizată de Mihai
Viteazul s-a destrămat după un scurt timp.
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Sursa

1

Mihai Viteazul
portretul de la Praga, 1601
 Menționează o calitate care se desprinde
din cântecul popular despre Mihai Viteazul:
Auzit-ați de-un Viteaz/Care veșnic șade treaz
Cât e țara la necaz?/El e domnul cel vestit/
Care-n lume a venit/Pe luptat și biruit.
 Explică de ce crezi că Mihai a primit supra
numele „Viteazul”.
 Folosind imaginea și citatul de mai sus,
realizează portretul domnitorului, prezen
tând trăsăturile sale fizice și morale.

Dicționar
ban – mare boier, reprezentant al dom
nitorului; în Țara Românească, cel care
conducea Oltenia
suzeranitate – dominație politică a unui
stat față de un alt stat

Sursa

2

Țările române în timpul lui Mihai Viteazul

IMPERIUL
AUSTRIAC
(HABSBURGIC)

R E G AT U L

POLONIEI

M O L D O VA
Chișinău

Iași

Cluj

Tighina

P R I N C I PAT U L
T R A N S I LVA N I E I

Bacău
Cetatea
Albă

Timișoara

Sursa

3

Brăila

Târgoviște

ȚA R A
R O MÂ N E A S C Ă

Sigiliul lui Mihai Viteazul
 De ce credeți că pe sigiliul

lui Mihai Viteazul din
anul 1600 se afla și capul
de bour? Ce semnificație
avea acest lucru?

Sursa

Chilia

București

IMPERIUL
OTO MA N

Giurgiu

Silistra

Marea
Neagră

Turnu

 Privește harta. Enumeră vecinii țărilor române.

4

Lupta de la
Călugăreni
pictură în ulei
pe pânză,
Theodor Aman

Sursa

5

Voievodul pe un cal roib purta tunică albă și pe
deasupra o manta… brodată cu mai mulți șoimi.
Pe cap avea o cușmă cu pene de cocor, prinse cu o
broșă de aur; sabia, bătută în rubine și împodobită
cu aur, atârna în stânga. La porțile orașului primi
cheile. Toți i s-au închinat.

Aplicații

un martor al intrării lui Mihai Viteazul
în cetatea Alba Iulia – 1599

1. Prezintă evenimentele din textul lecției, folosind expresii
precum: la început, apoi, la urmă, în același timp etc.
2. Joc de rol. „Dacă aș fi Mihai Viteazul, m-aș simți.../aș face...”

Sursa

6

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba
Iulia, capitala Transilvaniei.
Momentul a rămas în istorie ca un
simbol al unității românilor
 Descrie intrarea lui Mihai Viteazul în

Alba Iulia pe baza sursei 5 și a sursei 6.
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Mari susținători ai culturii:
Constantin Brâncoveanu
și Dimitrie Cantemir

Constantin Brâncoveanu a fost domn al Țării Românești între anii
1688 și 1714, una dintre cele mai îndelungate domnii din istoria acestui stat,
caracterizată prin pace și stabilitate. Datorită bogățiilor sale, era denumit și
„Prințul Aurului“. Sursa 1 Sursa 2
În vremea lui Brâncoveanu, Țara Românească era înconjurată de trei mari
puteri (Imperiul Otoman, Rusia și Austria) care luptau pentru supremație.
Brâncoveanu a desfășurat o bogată activitate diplomatică și a promovat o
politică de echilibru față de acestea. A păstrat controlul teritoriilor cu prețul
plății către Imperiul Otoman a unor sume mari de bani ca tribut. În 1714,
ca urmare a intrigilor de la curtea sultanului, Brâncoveanu a fost detronat
și ucis la Constantinopol împreună cu cei patru fii ai săi. Înainte de execuție,
lui Bâncoveanu i s-a propus să treacă la religia islamică și să fie lăsat în viață.
Domnitorul a refuzat însă, astfel încât a murit ca martir.
Dimitrie Cantemir a fost numit domn al Moldovei de Imperiul
Otoman în 1710. Se bucura de încrederea sultanului, deoarece fusese
crescut și educat la Constantinopol. Însă domnitorul a încercat să elibereze
țara de sub suzeranitatea otomană și a încheiat în acest scop o alianță cu
Rusia țarului Petru cel Mare. Armatele celor două state aliate au fost înfrânte
de otomani și Cantemir s-a refugiat în Rusia în 1711.
Importanța și urmările celor două domnii. Ambii domnitori
s-au remarcat prin contribuția la dezvoltarea culturii. Constantin
Brâncoveanu a sprijinit tipărirea de cărți în limba română (Biblia de la
București), a construit mănăstirea Hurezi (jud. Vâlcea), biserici (de exemplu,
Sf. Gheorghe Nou din București) și palatele de la Potlogi și Mogoșoaia.
Aceste clădiri aveau un aspect deosebit, așa‑numitul stil brâncovenesc
( Sursa 4 Sursa 5 ). Dimitrie Cantemir a fost muzician și muzicolog, istoric,
filosof și geograf. A scris lucrări în latină și română, una dintre cele mai
cunoscute fiind Descrierea Moldovei. Sursa 6 După cele două domnii,
dominația otomană asupra Țărilor Române a devenit mai apăsătoare, prin
sporirea obligațiilor față de Imperiul Otoman.
1. Numește alți doi domnitori români care au plătit de-a lungul

tim
pului tribut otomanilor. De ce crezi că domnitorii
respectivi au recurs la această soluție?
2. Completează diagrama de mai jos, selectând din text câte
3 realizări pentru fiecare dintre cei doi domni.
Constantin
Brâncoveanu
…
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…

…

…

1

Constantin Brâncoveanu
(1654–1714)
tablou, ulei pe pânză, aflat la
Muzeul Național de Artă al
României (copie după original)

Sursa

2

Boierimea şi cu alţii […], cu
toţii făcură sfat [în Ţara
Românească, în 1688] şi aleseră dintre dânşii un boier
anume Constantin Brânco
veanu […] de-l ridicară să le
fie domn că-l ştiau că este
înţelept şi se trăgea din odraslă domnească. Atunci cu toţii
se închi
nară lui cu mare
bucurie şi toţi cu un glas bun,
ziseră: Într-un ceas bun să ne
fii Măria ta domn până la
adânci bătrâneţi.
Letopisețul Cantacuzinesc

Dimitrie
Cantemir
…

Sursa

 Precizează
…

două motive pentru
care Constantin Brâncoveanu a
fost ales domn.

Sursa

3

Sursa

Dimitrie Cantemir (1673–1723)
portret din prima ediție a
operei „Descrierea Moldovei"

4

Mănăstirea Hurezi, monument aflat în patrimoniul UNESCO
Mănăstirea este cel mai mare ansamblu monastic din România și
un remarcabil monument de artă brâncovenească.

Sursa

6

Descrierea
Moldovei

În lucrarea Descrierea Moldovei, Cantemir prezintă
relieful, apele, flora și fauna din Moldova. De aseme
nea, menționează așezările, organizarea politică și
socială din vremea aceea. Vorbește și despre obice
iurile și tradițiile locale, dar și despre originea co
mună a românilor din Moldova și Țara Românească.
 Cine ar fi putut folosi în vremea lui Dimitrie Cantemir

lucrarea Descrierea Moldovei? Dar astăzi, cine ar
putea s-o folosească? Argumentează răspunsul.

Dicționar
muzicolog – specialist în studierea muzicii
odraslă – copil; progenitură
pridvor – cerdac; terasă; verandă; încăpere
de la intrarea într-o biserică, sprijinită de
arcade și coloane/stâlpi; balcon realizat la
etajul unei construcții, sprijinit de arcade și
coloane/stâlpi
supremație – dominație; statut de cea mai
mare putere

Sursa

5

Palatul de la Mogoșoaia
4 și Sursa 5 . Pridvorul
 Portofoliu. Privește imaginile din
deschis, sprijinit de coloane, este un element caracteristic stilului
brâncovenesc. Caută pe internet imagini cu pridvoare asemă
nătoare, tastând „Biserica Sf. Gheorghe Nou București” sau
„Palatul de la Potlogi”. Realizează un portofoliu de 4-6 imagini cu
aceste monumente.
Sursa

Aplicații
1. Caută pe site-uri cu muzică tastând cuvintele cheie „melodii
Dimitrie Cantemir” sau „Dimitri Cantemiroglu”, cum era numit
de turci. Vei putea asculta compoziții ale acestuia și, foarte
important, vei asculta muzica din urmă cu circa 300 de ani.
Scrie-ți părerea în 2-3 fraze pe care să le citești în clasă.
2. Pe teren. Desenează o schiță a palatului Mogoșoaia. Reali
zează o machetă a monumentului pe baza schiței, la orele de
arte vizuale și abilități practice. Notează pe o etichetă date
importante despre monument (numele palatului, când,
unde și de cine a fost construit, un element important sau
inedit despre el). Cea mai reușită machetă va fi așezată la
Colțul muzeistic al clasei.
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LECȚIA 8.

Călători și călătorii
Sursa

Contextul politic și geografic

Astăzi tehnologia ne ajută să cunoaștem multe lucruri despre
lumea în care trăim. Sateliții, rachetele, mașinile, trenurile,
submarinele, avioanele poartă oamenii de pe fundul oceanelor
până în spațiul cosmic. Acum câteva sute de ani, oamenii nu
aveau mijloace de a călători pe distanțe mari și lumea cunoscută
de europeni se reducea la o parte din Europa și din Orient.
În secolul al XV-lea, statele Europei se dezvoltau economic; prin
urmare, aveau nevoie de mai mult aur și argint, din care erau realizate
monedele necesare comerțului. De asemenea, din călătoriile în
teritoriile îndepărtate se câștigau bani, întrucât din țări ca India și
China puteau fi aduse mărfuri rare (mătase, mirodenii, bijuterii) care
erau apoi vândute cu un profit mare. Sursa 1 Sursa 2 Deoarece în acea
perioadă puternicul Imperiu Otoman stătea în calea legăturilor
comerciale pe uscat între Europa și Asia, europenii au căutat noi
drumuri către bogățiile Asiei. Un alt motiv pentru călătorii era dorința
de a atrage spre creștinism și alte popoare din teritorii îndepărtate.
De asemenea, folosirea busolei și a unui tip de corabie adaptat la
ocean au permis navigatorilor să se îndepărteze de coaste și să
navigheze mai ușor peste întinderi mari de apă, necunoscute. Sursa 3
Bineînțeles, curiozitatea specific umană și curajul unor navigatori au
contribuit și ele la marile descoperiri geografice. Printre cei mai vestiți
navigatori se numără Cristofor Columb și Fernando Magellan.

1

Mirodenii
Printre mirodenii se numără: piperul, scor
țișoara, șofranul, cuișoarele.
 Explică de ce crezi că mirodeniile erau
importante în Evul Mediu.

Rezultatul călătoriilor

Expedițiile au permis descoperirea de noi drumuri comerciale și
teritorii necunoscute. Aceste teritorii au devenit un izvor imens de
resurse pentru statele Europei. Drumurile comerciale descoperite au
încurajat comerțul și au ridicat nivelul de trai al locuitorilor Europei.
Exploratorii au adus din călătorii noi specii de animale și plante și au
îmbogățit cunoștințele geografice ale vremii. Sursa 4
Pe baza informațiilor din textul lecției, realizați pe
caiete o schemă cu 3 cauze și 3 consecințe ale marilor
descoperiri geografice, după modelul de mai jos.
1. __________
2. __________
3. __________
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Mari
descoperiri
geografice

1. __________
2. __________
3. __________

Dicționar
mirodenii – denumire dată părților unor
plante folosite pentru a da mâncă
rurilor un gust picant sau aromat
profit – câștig

Sursa

Sursa

2

Sursa

3

Mătăsuri

4

Plante aduse de europeni din Lumea
Nouă
Când europenii au ajuns în Lumea Nouă (pe
continentul american), nu căutau neapărat
ținuturi noi, ci altă cale pentru transportul
mirodeniilor din India către Europa. Întâm
plarea a făcut ca ei să descopere ceva cel
puțin la fel de valoros: porumbul.
Populația locală nu ar fi putut exista fără
porumb, el constituind baza alimentației
lor. Este bogat în calciu și, asociat cu legume
sau carne, asigură o hrană sănătoasă. Alte
plante aduse de europeni din Lumea Nouă
sunt roșiile și cartofii.

Busola și harta – instrumente
de navigație

Aplicație

Folosind ca resursă Internetul, tastează „Mari
exploratori” și alcătuiește o listă cu 6 exploratori
(alții decât cei menționați în lecție) care, de-a lungul timpului, au descoperit teritorii necunoscute.
Confruntați listele în clasă. Care nume se repetă cel
mai des?

 Ce feluri de mâncare ar lipsi din meniul tău

dacă europenii nu ar fi adus aceste
produse din Lumea Nouă?
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Realizează o prezentare cu tema
Mari navigatori. Folosește diverse
surse de documentare, inclusiv
articolul de mai jos.

Mari navigatori.
Columb și Magellan

Cristofor Columb

Fernando Magellan

Cristofor Columb și-a propus să descopere
un nou drum spre Indii, de unde trebuiau
aduse mirodeniile în Europa. În 1492, a plecat
din portul Palos (Spania). După o călătorie de
70 de zile, a fost zărit pământul, de fapt, o
insulă din apropierea Americii de Nord. Astfel,
Columb a descoperit un nou continent,
denumit ulterior America. Inițial, Columb a
crezut că a ajuns în India pe un alt drum, nu
și-a dat seama că a descoperit un alt continent.

După ce Cristofor Columb a străbătut Oceanul Atlantic,
ajungând în America, mulți navigatori s-au grăbit să-i calce
pe urme. Printre aceștia se remarcă Fernando Magellan,
care a pornit spre Asia (1519‑1522) la bordul vasului Nao
Victoria, însoțit de alte 3 corăbii. El deținea hărți care l-au
ajutat să găsească o cale de a ocoli masivul continent din
vest, trecând din Oceanul Atlantic în Pacific, prin strâm
toarea numită astăzi Strâmtoarea Magellan. Dar ceea ce
nu știa Magellan, și
practic nimeni din acele
vremuri, era întinderea
Oceanului Pacific. Deși
Magellan nu avea să mai
ajungă acasă, murind
pe drum, expediția este
consi
derată un mare
succes, fiind prima călă
torie în jurul lumii.

Plecarea lui Columb din Palos
în 1492, la bordul navei
Santa Maria
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Nava Nao Victoria
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Harta cu traseul
expedițiilor lui Fernando
Magellan și Cristofor
Columb

Santa Maria
Alcătuirea navei-amiral din prima expediție
a lui Cristofor Columb

Cabina lui Columb
Locul în care teme
rarul navigator citea
şi dormea în timpul
expediţiei.

Puntea principală
Toate treburile de zi cu zi
din timpul navigaţiei se
întâmplau aici. Expusă
tuturor intemperiilor,
puntea nu era locul
potrivit pentru a sta în
timpul unei furtuni!

Catargele
Catargele erau stâlpi uriași,
din cel mai rezistent lemn,
pe care erau prinse pânzele.
În vârful catargului principal (cel mai înalt
dintre ele) se afla un post de observație, de
unde un marinar supraveghea întinderea
oceanului, privind în depărtare.

Cala
Partea cea mai de jos a unei
nave, unde erau depozitate
mărfurile și proviziile.
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RECAPITULARE

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Evul Mediu desemnează
o epocă istorică cuprinsă
între Epoca __________
și Epoca __________ .
În această perioadă se
formează statele
medievale __________ ,
__________ și
__________ .

Domnitorul __________
a fost înscăunat în anul
1386 și a fost unul dintre
cei mai importanți
domnitori ai Țării
Românești. Turcii, în
frunte cu sultanul Baiazid,
au atacat teritoriile
conduse de Mircea cel
Bătrân, dar au fost învinși
la __________ .
__________ a fost fiul lui
Vlad Dracul, domn al Țării
Românești și unul dintre
urmașii lui Mircea cel
Bătrân. Vlad Țepeș a
rămas în istorie ca un
domnitor aspru și corect,
care îi pedepsea aprig pe
88

hoți, necinstiți și leneși prin
tragere în _______ . Într-un
document din timpul
domniei sale este men
ționat pentru prima dată
orașul_______ (1459).
__________ a fost
domnitorul Moldovei
între 1457 și 1504. După

mai multe
lupte de-a
lungul timpului (printre
care victoria de la
__________ din 1475,
lupta de la __________
din 1476 și cele de la

Chilia și Cetatea Albă din
1484), Ștefan cel Mare a
fost nevoit să încheie o
înțelegere cu otomanii și
să plătească tribut
acestora. __________ a
urcat pe tronul Țării
Românești în 1593, după
ce mai întâi a ocupat
funcția de ban al Craiovei.
A purtat în anii următori
o campanie de eliberare a
Țării Românești de sub
dominația otomană. Una
dintre marile sale bătălii
este cea de la Călugăreni

din anul __________ .
Mihai Viteazul a fost
pentru o scurtă perioadă
(în anul 1600) conducător
al celor trei mari ţări
medievale care au format
România de astăzi:

Ţara Românească,
Transilvania şi Moldova.
__________ a domnit
între anii 1688 și 1714,
una dintre cele mai
îndelungate domnii din
istoria Țării Românești,
caracterizată prin mari
realizări. A păstrat pacea
cu prețul plății către
Imperiul Otoman
a unor sume mari
de bani ca __________ .
În __________ ,
Brâncoveanu a fost
detronat și ucis la
Constantinopol împreună
cu cei patru fii ai săi.
__________ a fost numit
domn al Moldovei de
Imperiul Otoman în 1710.
Se bucura de încrederea
sultanului, deoarece

fusese crescut și educat la
__________ . Domnitorul
a încercat să elibereze țara
de sub suzeranitatea
otomană și a încheiat în
acest scop o alianță cu
__________ . Armatele
celor două state aliate au
fost înfrânte de otomani și
Cantemir s-a refugiat în
Rusia în 1711.
În Evul Mediu, europenii
au început să caute noi
surse de metale prețioase
în Africa și Asia.

Marile călătorii și
descoperiri geografice au
avut importante
__________ . Expedițiile
au permis descoperirea de
noi drumuri comerciale și
teritorii necunoscute.
Aceste teritorii au oferit
__________ pentru
statele Europei.

Exploratorii au adus în
Europa noi specii de
animale și plante și au
îmbogățit cunoștințele
geografice ale vremii.
LISTĂ DE CUVINTE
1595
1714
Antică
București
consecințe
Constantin
Brâncoveanu
Constantinopol
Dimitrie Cantemir
Modernă
Mihai Viteazul
Mircea cel Bătrân
Moldova
Războieni
resurse
Rovine
Rusia
Ștefan cel Mare
Transilvania
tribut
Țara Românească
țeapă
Vaslui
Vlad Țepeș
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TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează

O LO
P OPLO
N IN
AI A

1. Ordonează cronologic, fixând pe o axă a
timpului evenimentele istorice următoare:
unirea Țărilor Române realizată de Mihai
Viteazul;
urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei;
urcarea lui Mircea cel Bătrân pe tronul
Țării Românești.

L
AT U
REG
I
ARIE
UNG

MA R E L E
C N E Z AT
A L L I T UA N I E I

Maramureș

A

Suceava
Baia
Cluj

Țara de Jos

B
Alba Iulia

Chilia

Brăila

Curtea de Argeș

Târgoviște

rog

ea

C

SERBIA

Silistra
ȚA R AT U L D E V I D I N

Dob

2. Numește statele care sunt numerotate pe
hartă cu literele A, B și C.

Severin

ȚA R AT U L D E TÂ R N O V O

II. Spune-ți părerea
Menționează două bătălii desfășurate de domni diferiți împotriva turcilor. De ce crezi că domnitorii români
s-au opus Imperiului Otoman, chiar dacă acesta avea o armată mult mai numeroasă?

III. Aplică
Realizează o scurtă prezentare (100-150 de cuvinte) a statelor medievale românești. Utilizează în textul
tău și următorii termeni istorici, pe care i-ai învățat pe parcursul acestui capitol: stat medieval, Țara
Românească, Moldova, Transilvania, descălecat, Basarab I, Bogdan, independență, Vlad Țepeș, tribut,
multietnic, ctitorie, Putna, Unire, Mihai Viteazul.
Poți schimba forma cuvintelor. Pentru a ține mai ușor evidența, subliniază cuvintele în text.

Autoevaluare
Exercițiul

I

II
III

Ai obținut calificativul:

SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

1

Poziționezi corect un eveniment. Poziționezi corect două evenimente. Poziționezi corect trei evenimente.

2

Indici corect denumirea
unui stat
Menționezi o bătălie

Indici corect denumirea a două
state
Menționezi două bătălii

Folosești corect cel puțin
4 dintre cuvintele indicate.

Folosești corect cel puțin 7 dintre
cuvintele indicate.

Indici corect denumirea a 3 state
Menționezi două bătălii și propui o
explicație pentru faptul că domnii
români s-au opus turcilor.
Folosești corect cel puțin 13 dintre
cuvintele indicate.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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Unitatea 5
Europa și românii
în Epoca Modernă
În această unitate vei studia:
Trecutul și prezentul din jurul nostru. Cunoașterea lumii prin călători: Emil Racoviță și alți exploratori ai secolului al XX-lea.
Epoci, evenimente și personalități. Epoca Modernă: Al. I. Cuza, Unirea Principatelor, Carol I, Independența, Carol Davila,
eroi ai Primului Război Mondial, Ferdinand și Marea Unire, România la cumpăna dintre milenii.

 osar. Revoluția industrială
D
 Unirea Principatelor Române
din 1859
 Cucerirea independenței de stat
 Participarea României la Primul
Război Mondial
 Formarea statului național
unitar român
 Exploratori ai secolului al XX-lea
 Europa la cumpăna
dintre milenii
 Recapitulare finală
 Test de evaluare finală
 Biblioteca de Istorie



Participă la derularea proiectului
Explozia stelară împreună cu ceilalți
colegi. Descoperă detalii despre proiect
în manualul digital.
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Realizează o prezentare cu tema
Revoluția industrială. Folosește
diverse surse de documentare,
inclusiv articolul de mai jos.

Revoluția industrială
Revoluția industrială s-a produs acum mai bine de trei secole, dar este importantă
deoarece întruchipează multe dintre caracteristicile mărețe ale civilizaţiei umane:
ingeniozitatea, tenacitatea și cunoașterea științifică – trăsături esențiale pentru a
rezolva problemele prezentului și ale viitorului.

Miracolul aburului
„Ceața” albă pe care o vedem
ridicându-se dintr-o oală în care
fierbe apa reprezintă, de fapt, o
masă formată din picături foarte
mici de apă, rezultate prin conden
sarea vaporilor de apă în aerul mai
rece din exterior. Însă aburul este
mult mai mult. Prin evaporare,

volumul apei crește de 1.700 de ori
comparativ cu starea sa lichidă.
Procesul nu este numai o curio
zitate științifică. Este impor
tant
pentru a înțelege cum a luat ființă
cea mai mare revoluție economică
și socială cunoscută de omenire.
Aceasta a fost Revoluția Industrială

și simpla, invizibila și minunata
mărire a volumului vaporilor de
apă a fost factorul determinant al
apariţiei motorului cu abur – una
dintre cele mai importante invenții
ale omenirii și, totodată, mașina
care a construit una dintre fun
dațiile lumii moderne.

s-au născut, au putut să circule mai
mult, datorită drumurilor, podu
rilor și mijloacelor de transport mai
rapide și ieftine. Astfel, și-au găsit

mai repede de lucru. Un alt efect
l-a constituit apariția orașelor
industriale moderne, care concen
trau multe activităţi.

Epoca mașinilor
Revoluția industrială a adus
mașinile cu abur în centrul atenției,
deoarece ele puteau realiza mișcarea
cu o viteză și o putere care depășeau
cu mult viteza și forța oamenilor și a
animalelor de tracțiune. Inventarea
motorului cu abur și utilizarea lui a
început în jurul anului 1800. Prin
mecanizarea și automatizarea exca
vației (săpăturilor) miniere, cărbunii
și minereurile puteau fi extrase în
cantități uriașe.
De la agricultură la prelucrarea
meta
lelor și construcții, și mai
departe, la industria textilă, surplusul
de combustibil (cărbune) a permis
construirea a tot mai multe motoare
cu abur, ceea ce, în schimb, a făcut ca
tot mai multe activităţi să fie
mecanizate. Muncitorii care, până
atunci, erau legaţi de locul în care
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Dosar

Vehiculele
și transporturile
După anul 1800, motoarele
cu abur au fost folosite pentru
a construi noi mijloace de
transport: vaporul, trenul tras
de locomotiva cu abur, auto
mobilul și avionul.
Pornind de la acestea, au
fost inventate și alte tipuri de
motoare, care au dus la apa
riția automobilului și a
avionului.
Trenurile trase de locomotivele cu aburi
au scurtat foarte mult timpul necesar
călătoriilor și au putut transporta cantități
uriașe de mărfuri, fapt ce a dus la
dezvoltarea comerțului și a industriei.
Treptat, legislaţia s-a modificat pentru a
permite inventatorilor să testeze mașini ce
puteau zbura sau se puteau scufunda sub
valurile oceanului.

Dotarea vaselor cu motoare cu abur a
permis călătoriile pe distanțe mari, pe toată
planeta. Începând din Marea Britanie și
extinzându-se în toată Europa și alte părți ale
lumii, motoarele cu abur au dus la crearea
unei noi și vaste rețele de transport.

Electricitatea

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii de știință au învățat să
producă și să controleze electricitatea, a fost inventată bateria elec
trică și, ulterior, motorul electric. Aceste noi surse de energie au
permis inventarea dispozitivelor precum becul incandescent,
fonograful, telegraful electric, telefonul, automobilul și aeroplanul și
producerea lor la scară globală. Lumea se transforma în cea pe care
o vedem noi astăzi.

Află mai multe despre
viața europenilor la
începutul secolului al
XX‑lea din secvențe
video de arhivă.
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Unirea Principatelor Române
din 1859

Contextul politic și Unirea de la 1859

În secolul al XIX-lea, multe popoare din Europa au format
state naționale. Printre acestea se numără și poporul român.
Profitând de evenimentele din Europa, oamenii politici și-au
exprimat dorința de unire a Țării Românești cu Moldova.
Această dorință nu a fost văzută cu ochi buni de unele state
europene (Imperiul Otoman, Austria), dar a fost susținută
de altele (Franța). Totuși, cu sprijinul poporului, oamenii
politici au propus și au ales în 1859 un singur domnitor, pe
Alexandru Ioan Cuza, pentru Țara Românească și pentru
Moldova, realizând, în fapt, unirea acestora. Cuza devenea
primul conducător al Principatelor Unite.

Epoca marilor reforme

În primii ani de domnie, Cuza a desăvârșit unirea, reali
zând recunoașterea internațională a acesteia și unificând
administrația, instituțiile de conducere și armata. Capitala
țării a fost stabilită la București. Tricolorul a devenit steagul
național și noul stat s-a numit, din 1862, Principatele Unite
ale Țării Românești și Moldovei. Cuza a realizat o serie de
reforme, care au pus bazele modernizării. Una dintre
acestea a fost reforma agrară, prin care multe familii de
țărani au primit pământ în proprietate. A elaborat o lege
prin care învățământul primar a devenit gratuit și obliga
toriu pentru toți copiii din România (inițial aveau acces la
el doar copiii din familiile bogate).

Abdicarea lui Cuza

Domnitorul a avut și mulți adversari. Printre nemulțu
miți erau marii deținători de terenuri, care nu doreau
împroprietărirea țăranilor. Astfel, în 1866, coaliția
formată din adversarii lui Cuza l-a silit pe domn să
părăsească tronul.
1. Realizează un rezumat al textului de mai sus folo
sind expresii precum: la început, apoi, la urmă,
în același timp etc.
2. Crezi că unirea românilor a fost un fapt pozitiv?
Formulează un argument în favoarea răspunsului
tău.
3. Menționează două dintre reformele lui Al. I. Cuza.
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Sursa

1

Alexandru Ioan Cuza
tablou în ulei pe pânză, realizat de Carol Popp de
Szathmari, Muzeul Național de Istorie a României
 Numește

un alt domnitor român care a unit Țările
Române.
 Identifică asemănările și deosebirile dintre cele
două uniri.

Sursa

2

[Cuza] era un om înzestrat cu înalte
însușiri, hotărât, gata de jertfă, lipsit de
patima banului [...] ceea ce îl ridica mai
presus de cei mai mulți contemporani ai
săi era popularitatea sa, iubirea sa pentru
cei mulți și săraci.
Nicolae Iorga,
Istoria românilor pentru poporul românesc
 Ce calități morale ale lui Cuza, care se desprind din

textul de mai sus, crezi că i-au convins pe cei care
doreau unirea să-l aleagă domnitor?

Sursa

3

Proclamarea lui Al. I. Cuza
ca domn al Țării Românești la
24 ianuarie 1859
tablou de Carol Popp de Szathmari,
Muzeul Național de Istorie a României

Dicționar
reformă agrară – schimbare în
domeniul agriculturii; în general,
reformelele agrare s-au făcut prin
împroprietărirea țăranilor cu
pământ

LEGENDĂ
Teritoriul României

Sursa

4


Analizează

Harta României înainte de 1877

harta. Numește două provincii care lipseau
României în acei ani.
 Aranjează enunțurile următoare în ordinea desfășurării eve
nimentelor.
● Realizarea reformei agrare
● Alegerea lui Al. I. Cuza ca domn al Țării Românești și Moldovei.
● Stabilirea capitalei noului stat la București

Aplicații
1. Joc de rol. „Dacă aș fi Cuza Vodă, m-aș
simți.../aș face...”
2. Caută pe Internet și prezintă colegilor o listă
cu 3 site-uri și 3 cărți din care putem afla
mai multe despre Unirea Principatelor.
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Cucerirea independenței
de stat (1877-1878)

Contextul intern și internațional. Pentru a țării. România devine regat, iar Carol I, primul rege

pune capăt disputelor interne pentru tron și pentru
a atrage susținerea marilor puteri europene în obți
nerea independenței față de Imperiul Otoman,
oamenii politici din România au hotărât să aducă la
conducerea țării un principe străin, dintr-o familie
domnitoare cu tradiție în Europa. După ce Cuza a fost
forțat să părăsească tronul, tânărul prinț Carol de
Hohenzollern, dintr-o veche familie germană înrudită
cu marii conducători ai Europei, a acceptat în 1866
tronul României, în calitate de domnitor. Sursa 1 Sursa 2

Cucerirea Independenței. În jurul anului
1875, în mai multe zone din Europa (Bosnia,
Herțegovina, Serbia, Muntenegru) au început lupte
de eliberare de sub dominația Imperiului Otoman,
având sprijinul Rusiei. România își proclamă
independența la 9 mai, în Parlament, și la 10 mai de
către domnitor. Militar iscusit, Carol I a condus
curajos armata română în Războiul de Independență
(1877-1878), în lupte sângeroase la Plevna, Grivița,
Rahova, Smârdan și Vidin. România iese învingătoare
și marile puteri europene îi recunosc independența.
Dobrogea devine, cu această ocazie, parte din
România. Cucerirea independenței a sporit prestigiul
1. Menționează două motive pentru care a fost
nevoie de un domnitor străin în România.
2. Numește conducătorul României, în timpul
Războiului de Independență.
3. Menționează două consecințe (politice, culturale) ale câștigării independenței de către
România.
4. Menționează două realizari ale Regelui
Carol I care au contribuit la progresul
României. Argumentează alegerea.
5. Numește un alt domnitor român care a contribuit la modernizarea statului.
Descoperă mai multe despre tema lecției urmărind
secvențe video din filmul de epocă Independența
României.
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al României (1881).

Modernizarea Românei. Carol I (1866-1914)

era un om serios, simplu, ordonat, cu simțul datoriei,
care își dorea să introducă și în România lucrurile noi
și moderne din țările apusene. Cucerirea indepen
denței a favorizat acest proces de modernizare,
început prin adoptarea unei noi Constituții în 1866,
care a stat la baza României moderne. Ea cuprindea
regulile principale de conducere a țării, precum și
drepturile și îndatoririle cetățenilor. În timpul domniei
lui Carol I s-au dezvoltat transporturile, prin
construirea de căi ferate Sursa 5 , inaugurarea Gării de
Nord din București și a podului de la Cernavodă.
Economia a fost susținută prin fondarea Băncii
Naționale a României. S-au întemeiat școli de medicină
umană, veterinară și de farmacie și a fost organizat
serviciul de ambulanțe. Sursa 6 Orașele s-au dezvoltat
prin introducerea iluminatului electric, a încălzirii cu
gaz și a mijloacelor de transport în comun (tramvaiul).
Comunicarea a devenit mai ușoară prin intro
ducerea telefonului. Cultura a înflorit, iar, în acea
perioadă, au trăit și au creat marii scriitori români
Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale.

Sursa

1

Carol I
A condus țara în
calitate de domni
tor (1866-1881) și ca
rege (1881-1914).
 Numește un alt
domnitor
român care a
avut o domnie
aproape la fel
de îndelungată
ca a lui Carol I.

Sursa

2

Jur să fiu credincios legilor ţării,
de a păzi religia românilor, precum şi integritatea teritoriului ei
şi a domni ca domn constituţional.
Jurământul lui Carol I

Sursa

Sursa

3

Coroana de oțel
a lui Carol I
 De ce crezi că Regele Carol I a
ales o coroană de oțel în loc de una
din aur?
Tastează pe Internet „coroana de
oțel a României”. Realizează o scurtă
prezentare (50-100 de cuvinte)
despre povestea acesteia.



4

Atacul de la Smârdan
pictură în ulei pe pânză, Nicolae Grigorescu, Muzeul Național de Artă al României
 Descrie bătălia folosind tabloul pictat de Grigorescu.
 Alege și recită o poezie despre Războiul de Independență din volumul Cântece
de vitejie, de George Coșbuc, sau Ostașii noștri, de Vasile Alecsandri. Crezi că
reflectă emoția transmisă de acest tablou?

Sursa

5

Calea ferată
București - Giurgiu

București

București a devenit în 1862 capitala României, iar în timpul domniei lui Carol I s-a
transformat în principalul centru economic al țării.
 Observă harta și explică de ce ușura legătura feroviară dintre București și
orașul-port Giurgiu comerțul cu produse agricole cu alte țări din restul Europei?

Aplicații
Portofoliu. Lucrând în echipă, alcătuiți un poster cu imagini ale unor construcții
realizate în timpul domniei lui Carol I. Le puteți găsi tastând cuvintele-cheie pe
Internet. Afișați-le în clasă. Prezentați pe rând posterele. Fiecare echipă va
analiza creațiile celorlalte echipe, va scoate în evidență punctele tari ale
acestora și va aduce sugestii de îmbunătățire.

Sursa

6

Carol Davila
sculptură de Constantin Brâncuși din
1903, expusă din 1912 în curtea
Spitalului Militar Central din
București
Carol Davila (1828-1884) a fost un
medic și farmacist român de origine
franceză. A venit în 1853 în Bucu
rești, la invitația domnitorului de
atunci, pentru a organiza serviciul
sanitar. Datorită lui, serviciul ambu
lanțelor militare și al trenurilor
sanitare este pregătit din timp și
sute de vieți sunt salvate în timpul
Războiului de Independență. Înte
meiază prima Grădină Botanică din
București, învățământul farma
ceutic și pe cel veterinar. Introduce
consultațiile gratuite în spitale
pentru bolnavii săraci.
 Menționează trei modalități prin
care Carol Davila a contribuit la
modernizarea României.
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Participarea României
la Primul Război Mondial
LECȚIA 3.

Contextul internațional. La începutul secolului al XX‑lea
a izbucnit un nou conflict în Europa. Cunoscut sub numele de
Primul Război Mondial, acesta a opus două grupări de state: pe
de o parte, Antanta (Franța, Anglia, Rusia și aliații lor), pe de altă
parte, Puterile Centrale (Germania, Austro‑Ungaria, Bulgaria,
Imperiul Otoman).
Războiul a început în Europa Centrală, inițial între Serbia și
Austro-Ungaria, și s-a răspândit repede în întreaga Europă și
în lume. Luptele s-au dat în mai multe zone (pe mai multe
fronturi).

Neutralitatea României. România se afla într-o situație
dificilă, deoarece ambele tabere controlau teritorii românești.
Basarabia era ocupată de Rusia, iar Transilvania și Bucovina, de
Austro-Ungaria.
Inițial, Regele Carol I a dorit să intre în luptă alături de
Puterile Centrale, dar clasa politică românească a respins ideea.
România va adopta statutul de neutralitate. După moartea
Regelui Carol I, pe tronul României urcă, în toamna lui 1914,
Ferdinand I (1914‑1927), nepot de frate al lui Carol I. Soția lui,
Regina Maria, făcea parte din familia regală engleză. România
își păstrează neutra
litatea în perioada 1914-1916. Ambele
tabere se străduiau să atragă România de partea lor. În final,
noul rege și guvernul decid intrarea în război de partea Antantei
(în 1916), deoarece aceasta susținea eliberarea Transilvaniei, a
Bucovinei și a Banatului de sub dominația Austro-Ungariei.
Participarea la război. Inițial, România a intrat în război
în 1916 împotriva Austro-Ungariei. Armata Română a trecut
Munții Carpați pentru eliberarea Transilvaniei. Ulterior, trupele
române au fost obligate să se retragă în Moldova, deoarece
restul țării fusese invadat de trupele Puterilor Centrale. Românii
au oprit ofensiva trupelor germane cu sacrificii imense în
marile lupte de la Mărășești, Mărăști, Oituz, din sudul Moldovei.
Sursa 3 Uneori, Regina Maria participa direct la război ca soră
de caritate. Plină de curaj, a îngrijit răniții în spitale de campanie
și a vizitat tranșeele pentru a încuraja soldații. În toamna anului
1918, războiul s-a încheiat cu victoria Antantei. Victoria
Antantei în Primul Război Mondial a dus la dispariția Imperiului
Austro-Ungar și a Imperiului Rus și la apariția unor noi state.
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1. Prezintă momentele principale ale Primului
Război Mondial folosind expresii precum: la
început, apoi, la urmă, în același timp.
2. Numește 3 aliați și 3 adversari ai României în
acest război.
Completați frazele de mai jos, pe baza
3. 
informațiilor din text.
	
România a intrat în Primul Război Mondial cu
scopul de a ...
O urmare a Primului Război Mondial a fost ...

Sursa

1

Uniformă de soldat român
de infanterie din Primul
Război Mondial
baionetă

capelă
raniţă
puşcă
veston
cartuşiere

sac de
merinde

lopată de
tranşee
moletiere
bocanci

Sursa

2

Ecaterina Teodoroiu
 Alcătuiți o mică „fișă biografică” despre Ecaterina Teodoroiu.
Aceasta va cuprinde informații despre:
l locul și data nașterii; l familie; l evenimente din viața sa;
	
l explicația faptului că a intrat în istorie ca „eroina de la Jiu”.
 Exprimă-ți opinia! Crezi că este potrivit ca la război să participe,
cu arma în mână, și femeile? Argumentează.
 Compară modul în care Ecaterina Teodoroiu și Regina Maria s-au
implicat în Primul Război Mondial. Ce le aseamănă și ce le
deosebește?

Sursa

Dicționar
merinde – ceva de mâncare; hrană
neutralitate – politică de
neamestec a unui stat
în conflictul dintre alte
state
soră de caritate – infir
mieră, soră medicală

3

Mausoleul de la Mărășești
Unul dintre numeroasele monumente
ridicate în memoria soldaților români că
zuți în Primul Război Mondial. La Mărășești
se află rămășițele a peste 6.000 de ostași
care s-au jertfit pentru apărarea libertății
României.
 Discută cu un membru al familiei (părinte,

bunic, străbunic) dacă vreun strămoș
al tău a participat sau a murit în timpul
Primului Război Mondial. Dacă da,
află mai multe și pre
zintă informațiile
colegilor.

Căutați informații și vizitați monumente care au legătură cu acest război
aflate în localitatea voastră sau într-o
localitate din zonă.
 Precizează consecințele negative pe care
le are un război asupra unei țări și a
populației acesteia.
 Scrie cel puțin o modalitate de evitare a
unui război.

Sursa

4

Regina Maria, pe front
Regele Ferdinand şi Regina Maria, decorând militarii
care au luptat la Mărăşeşti, august 1917
Urmărește secvențe video de arhivă din timpul
Primului Război Mondial.

Aplicații
1. De unde putem afla despre...? Folosind surse digitale, alcătuiește o listă cu 5 surse de informare despre România în
timpul Primului Război Mondial.
2. Joc de rol. „Dacă aș fi un soldat român în timpul Primului Război Mondial, m-aș simți.../aș face...”
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Formarea statului național
unitar român (1918)

În anul 1918, românii din provinciile aflate sub
stăpânire străină au decis unirea cu patria-mamă.
Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unit cu
România. Unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă la
Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, este pentru noi astăzi
Ziua Națională a României. Dar acest lucru trebuia
recunoscut și de puterile învingătoare în Primul Război
Mondial, pe care românii l-au numit Războiul pentru
reîntregire națională. Prin urmare, Regina Maria a
vizitat marile capitale europene pentru a interveni
diplomatic în favoarea României. Sursa 1 Rezultatele au
fost pozitive. Prin tratatele încheiate în acea perioadă,
marile puteri europene au recunoscut unirea
Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu România.
Sursa 2 Drept urmare, în toamna lui 1922, la Alba Iulia,
Regele Ferdinand și Regina Maria au fost încoronați ca
rege și regină ai României Mari.
În perioada de după Primul Război Mondial, Regele
Ferdinand a patronat marile reforme democratice, și
anume introducerea votului universal, reforma agrară
și Constituția din 1923. Cum țărănimea, care constituia
pe atunci majoritatea populației, a fost principala
beneficiară a acestor reforme, Ferdinand a fost
supranumit, cu dragoste, „regele țăranilor“.
După război, Regina Maria a făcut vizite în diverse
țări din Europa și în Statele Unite ale Americii, pentru
a promova istoria și cultura românilor. A fost pasionată
de artă și a decorat reședințele regale de la Cotroceni,
Balcic, Bran sau Pelișor cu numeroase opere. Fire
sensibilă, a scris romane, poezii, legende, note de
călătorie, dar și povești pentru copii. A murit în 1938.
A fost înhumată alături de soțul său la biserica
episcopală din Curtea de Argeș.

1. Numește provinciile care s-au unit cu România, în 1918.
2. Când și unde s-a realizat unirea Transilvaniei cu România?
3. Menționează un mod în care Regina Maria a contribuit
la realizarea României Mari.
4. Utilizând denumirile punctelor cardinale (N-E, N, N-V)
și harta de la Sursa 2 , precizează în care parte a
României erau așezate provinciile care s-au unit cu
țara-mamă în 1918.

Dicționar
înhumare – înmormântare
reîntregire – unirea mai multor teritorii ale unui stat

Sursa

1

Regina Maria
Află cum poți realiza o schiță de documentare
după un monument istoric – Arcul de Triumf
din București.
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 Regina Maria a fost denumită și „regina-diplomat”.

Folosind informații din textul lecției, explică acest
supranume.

LEGENDĂ

Frontierele României în
1916
Frontierele României
după anul 1918
Teritorii unite cu regatul
României în anul 1918

Sursa

2

Frontierele României în 1916 și în 1918
 Analizează harta. Menționează noile
teritorii alipite României la 1918.

Sursa

3

Foto Alba Iulia
În cadrul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, 1 228 de delegaţi
au votat unirea românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş cu România – eveniment cunoscut ca Marea Unire.
 Menționați

un alt eveniment petrecut la Alba Iulia, care are
legătură cu unirea românilor. Căutați indicii la lecția despre
domnia lui Mihai Viteazul.

Aplicații
1. Joc de rol. Lucrând în perechi, realizați un posibil dialog între
regele Ferdinand și regina Maria, pe data de 2 decembrie 1918.
2. Portofoliu. Adună informații și imagini și realizează un poster cu
tema „Femei care au jucat un rol important în istoria României”.

Ferdinand I
(1914-1927)
 Pe baza informațiilor din lecție, explică
supranumele „Întregitorul“, atribuit lui
Ferdinand I.

Sursa

4

101

UNITATEA 5
LECȚIA 5.

EUROPA ȘI ROMÂNII ÎN EPOCA MODERNĂ

Exploratori ai secolului al XX-lea

Exploratorii spațiului terestru

Și în secolul al XX-lea oamenii au continuat să exploreze
lumea din jur, descoperind noi teritorii, atât pe uscat (cuceri
rea Polului Sud), cât și acvatice (explorarea adâncurilor
oceanelor) sau în spațiul cosmic. Cele două zone polare,
Arctica și Antarctica, au fost printre cele din urmă spații
explorate de oameni, din cauza condițiilor neospitaliere.
Exploratorul român Emil Racoviță a fost un pionier al
călătoriilor spre Polul Sud. El a participat, la finalul secolului
al XIX-lea, în calitate de biolog, la o expediție antarctică
belgiană, la bordul navei „Belgica”. Aceasta avea ca scop
realizarea de cercetări științifice. Sursa 1 Colegul său de expe
diție, Roald Amundsen, a fost primul om care a atins Polul
Sud, în decembrie 1911. Sursa 2 Cu doi ani înainte,
Robert Peary fusese primul explorator care atinsese Polul Nord.

1. Explică diferența dintre un astronom și un astronaut. Dacă este nevoie, aflați semnificația ambelor cuvinte dintr-un dicționar explicativ al limbii
române, disponibil la bibliotecă sau on-line.
2. Pe baza informațiilor din textul lecției, preci
zează două beneficii ale existenței sateliților
artificiali ai Pământului.

Sursa

1

Emil Racoviță (1868-1947), nava Belgica
și traseul expediției antarctice belgiene

Exploratorii spațiului cosmic

Oamenii au fost atrași de studierea cerului încă din cele
mai vechi timpuri. Un mare pas înainte în istoria zborului a
fost realizat la începutul secolului al XX-lea, când frații
Wright din S.U.A. au reușit să se desprindă de la sol și să se
deplaseze deasupra sa cu un aparat mai greu decât aerul,
autopropulsat de un motor, aparat construit chiar de ei. Și
printre români au existat pionieri ai zborului. Traian Vuia a
zburat în 1906 cu un avion construit de el. Sursa 3
Oamenii au dorit să meargă mai departe, să exploreze
spațiul cosmic din curiozitate și pentru a descoperi resurse
și oportunități pentru oameni (de exemplu, posibilitatea de
a descoperi informații, metale rare, noi surse de energie). La
jumătatea secolului trecut, oamenii au lansat primii sateliți
artificiali în jurul Pământului. Datorită lor, oamenii au acces
acum la televiziunea prin satelit, la telefonia mobilă și la
Internet. Inventarea navelor spațiale le-a permis oamenilor
să părăsească Pământul și să cerceteze spațiul cosmic.
Printre exploratorii spațiului se află astronautul rus Iuri
Gagarin (primul om care a zburat în Cosmos, făcând
înconjurul Pământului) Sursa 4 , astronautul american Neil
Armstrong, primul om care a ajuns pe Lună. Sursa 5 România
a trimis și ea un om în spațiu, pe Dumitru Prunariu, care a
luat parte la o misiune spațială în anul 1981.

Zborurile spațiale au dus la importante descoperiri
științifice și la progresul omenirii. De asemenea, ele ajută
astronomii și alți cercetători din diverse domenii să verifice
și să testeze diverse ipoteze, inclusiv unele legate de exis
tența unor forme de viață pe alte planete.
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 Urmărește

pe hartă traseul expediției Belgica și
notează locurile principale prin care a trecut vasul.
 De ce crezi că vasul se numea Belgica?

ANvERS-BELGIA

RIO DE
jANEIRO

PUNTA
ARENAS

ANTARCTICA

Sursa

2

Membrii expediției care a atins pentru
prima oară Polul Sud, în 1911

Sursa

3

Avionul Vuia I construit în 1906
de Traian Vuia (1872-1950)

Sursa

4

Iuri Gagarin, primul om care
a ajuns în Cosmos (1961)
 Consideri că Iuri Gagarin a dat
dovadă de curaj când a
acceptat misiunea de a ieși
pentru prima oară în spațiu?
Argumentează răspunsul.
 Cum explici faptul că, ieșind în
spațiul cosmic, omul a reușit
să afle mai multe despre Terra?

Dicționar
astronaut – persoană care călătorește în spațiul cosmic
Cosmos – Universul, considerat ca un tot unitar în spațiu și
timp
satelit artificial – obiect (mașină) construită de om care se
rotește în jurul unui corp ceresc, pentru a-l studia și/
sau a trimite informații spre Pământ

Aplicații
1. Exprimă-ți opinia! Care crezi că sunt calitățile pe care ar
trebui să le aibă un astronaut? Enumeră cel puțin
3 calități: una de ordin psihic, una de ordin fizic (referitoare la corpul său) și una referitoare la cunoștințele pe
care ar trebui să le aibă. Argumentează-ți alegerile.

Sursa

5

Urma omului pe Lună
spune că, atunci când a pășit pe Lună, Neil
Armstrong ar fi exclamat: „Un pas mic pentru
om, un pas uriaș pentru omenire”. Explică ce a
vrut să spună prin aceste cuvinte.

 Se

Urmărește secvențele video de arhivă care
prezintă primii pași ai oamenilor pe Lună, în
1969. Compară aceste documente cu sec
vențele video dintr-un film de la 1900, care avea
ca subiect călătoria spre Lună, așa cum și-o
imaginau oamenii la acea vreme.
Dezbatere. Misiune pe Marte. Imaginați-vă că vi
3. 
s-ar propune să faceți parte din prima misiune care să
colonizeze planeta Marte. Datorită drumului foarte lung
până acolo, cei plecați nu se vor mai întoarce niciodată
pe Pământ. Împărțiți-vă în două grupuri. Argumentați
pro și contra participării la expediție.
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UNITATEA 5

EUROPA ȘI ROMÂNII ÎN EPOCA MODERNĂ

Europa și România
la cumpăna dintre milenii
LECȚIA 6.

Sursa

După numeroase conflicte armate care
le‑au secătuit de resurse și aproape le-au
distrus, marile state ale Europei, în frunte cu
Franța și Germania, au decis, la jumătatea
secolului al XX-lea, să găsească soluții comune
pentru dezvoltarea economiei. Acest lucru s-a
realizat prin crearea unei comunități de state,
care, inițial, avea rol economic. Comunitatea
Economică Europeană s-a transformat în timp,
devenind Uniunea Europeană. Sursa 1 În prezent
Uniunea Europeană (U.E.) este o grupare
politică, economică și socială. Aderarea la U.E.
a unui stat se face în mod liber consimțit, nu
prin forță. Acesta trebuie să îndeplinească
anumite condiții: respectarea drepturilor
omului, regim politic democratic, economie de
piață liberă. U.E. intervine în domeniile în care
acțiunea comună a statelor membre este
considerată mai eficientă decât acțiunea
separată, spre exemplu, pentru stoparea unei
crize medicale cauzate de apariția unei
pandemii. Cetățenii statelor membre U.E. pot
circula liber, pot munci și se pot stabili oriunde
pe teritoriul uniunii. U.E. se identifică printr-o
serie de simboluri: un drapel propriu, un imn și
moneda Euro Sursa 3 Sursa 4 Sursa 5 . La 9 mai
europenii serbează anual Ziua Uniunii
Europene. România este stat membru al U.E.
din anul 2007.

Harta Uniunii Europene în 2021
 Numește trei state, în afara

României, care fac parte în
prezent din Uniunea
Europeană.
 Orice cetățean român este
cetățean european?
Argumentează răspunsul.
LEGENDĂ
State membre U.E.
Marea Britanie
părăsește Uniunea
Europeană (2021)

1. Explică deviza Uniunii Europene – „Unitate în
diversitate”.
2. Numește două avantaje ale înființării Uniunii
Europene.

Dicționar
aderare – intrare într-o asociație,
organizație
pandemie – boală care atacă aproape

toată populația unei țări, a unui
continent sau a întregii lumi
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1

Sursa

2

Sediul Parlamentului
European din
Bruxelles, Belgia

Sursa

3

Drapelul Uniunii Europene
Așa cum fiecare stat național are
drapelul său, și Uniunea
Europeană are un drapel propriu.
Cele 12 stele aurii dispuse în cerc
pe un fond albastru simbolizează
idealul de unitate, solidaritate și
armonie între popoarele Europei.
 Lucrând

în echipă, confecționați
din colaje un drapel al Uniunii
Europene. Vă puteți prezenta
operele într-o expoziție, pe holul
școlii.

Sursa

4

Oda Bucuriei

f
Imnul Uniunii Europene este Oda Bucuriei, parte
din Simfonia a IX-a a compozitorului german
Ludwig van Beethoven.
Ascultă Imnul Uniunii Europene, inclus în fișierul audio
din manualul tău digital.

Sursa

5

Moneda Euro

Majoritatea membrilor mai vechi ai Uniunii Europene au
renunţat la moneda naţională în favoarea unei monede
comune europene, numită Euro. România nu a adoptat
încă moneda europeană, urmând să o facă într-un
viitor apropiat.

Aplicații
1.  Portofoliu. În viitor, România poate renunța la moneda națională (leul) pentru a adopta moneda euro. În
acest caz, pe monedele euro care vor circula pe teritoriul României se vor putea imprima imagini ale unor
monumente reprezentative pentru civilizația româ
nească. Propuneți 3 astfel de monumente, după ce vă
documentați tastând cuvinte-cheie (poate chiar
„
monumente reprezentative pentru civilizația
românească”) pe Internet.

Exprimă-ți opinia! Uniunea Europeană. Care
2. 
credeți că sunt diferențele între „unirea” unor zone
întinse din Europa sub o singură conducere, prin
cucerire (cum a fost de exemplu cazul Imperiului
Roman), și organizarea statelor sub forma Uniunii
Europene?
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RECAPITULARE FINALĂ
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

Istoria teritoriilor pe care
locuiesc în prezent românii
se întinde din Preistorie
până în Epoca
Contemporană. Pentru a
afla mai multe despre viața
locuitorilor acestor teritorii
în trecutul îndepărtat,
__________ analizează
urmele trecutului istoric,
descoperite prin săpături în
__________.
__________ scriu
povestea istoriei, pe baza
documentelor găsite. Astfel,
știm că strămoșii noștri cei
mai îndepărtați au fost
__________ și că în
Europa au existat, de-a
lungul timpului, multe alte
comunități de oameni lega
te prin limbă și teritoriu.
Prin contopirea dacilor cu
romanii, s-a format
__________ . Apoi, în Evul
Mediu, s-au format primele
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__________ românești:
Transilvania, Moldova și
Țara Românească. Ele au
fost conduse de voievozi și
domnitori, printre care
Mircea cel Bătrân, Iancu de
Hunedoara, Vlad Țepeș,
Ștefan cel Mare sau
Mihai Viteazul.
Mai târziu, în Epoca
Modernă, românii au ales
în anul __________
un singur domnitor,

pe Alexandru Ioan Cuza,
pentru __________ și
pentru Moldova, realizând,
în fapt, unirea acestora.
Cuza devenea primul
conducător al _________ .
Capitala țării a fost stabilită
la __________ .

__________ a devenit
steagul național al noului
stat. Cuza a realizat o serie
de __________ , care au
pus bazele modernizării.
După ce Cuza a părăsit
tronul, tânărul prinț
__________ , dintr-o
veche familie __________
înrudită cu marii condu
cători ai Europei, a devenit
în 1866 __________ .
România își proclamă la
__________ independența
față de Imperiul Otoman.
În __________ România
devine regat, iar Carol I este
proclamat primul
__________ al României.
La începutul secolului
al XX-lea a izbucnit un nou
__________ în Europa.

LISTĂ DE CUVINTE

Cunoscut sub numele de
__________ , acesta a
opus două grupări de state:
pe de o parte, Antanta, pe
de altă parte, __________
România își păstrează
__________ în perioada
1914-1916. În final, noul
rege, Ferdinand I, și
guvernul decid intrarea în
război de partea

__________ . În toamna
anului __________
războiul s-a încheiat cu
victoria Antantei și a
aliaților ei, printre care și
România. După încheierea
Primului Război Mondial,
marile puteri europene au
recunoscut unirea
_________ , a _________
și a Transilvaniei cu
România.

1859
10 mai 1877
1881
1918
Antantei
arheologii
Basarabiei
București
Bucovinei
Carol de
Hohenzollern
conflict
domnitor
germană
geto-dacii
istoricii
neutralitatea
poporul român
Primul Război
Mondial
Puterile Centrale
reforme
rege
României
state medievale
tricolorul
Țara Românească
șantiere arheologice

107

TEST DE EVALUARE FINALĂ
Timp de lucru: 50 minute

I. Organizează
1. Stabilește cu care dintre civilizațiile din tabel au legătură următorii
termeni istorici. Copiază pe o foaie tabelul și notează termenii în
coloana potrivită: Acropola; arc de triumf; apariția democrației;
apeduct; Colosseum; dava; Jocurile Olimpice; Sarmizegetusa; Zalmoxis.

Grecia

Roma

Geto-dacii

2. Stabilește care este ordinea în care s-au desfășurat evenimentele din lista de mai jos:
aderarea României la Uniunea Europeană;
 cucerirea independenței de stat a României;
 formarea provinciei romane Dacia;
 întemeierea Țării Românești;
 Marea Unire (unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România);
 războaiele daco-romane;
 unirea Principatelor Țara Românească și Moldova și formarea României;
 unirea țărilor române sub conducerea lui Mihai Viteazul.


II. Spune-ți părerea
Care crezi că este cel mai important eveniment din istoria românilor?
Formulează două argumente pentru alegerea ta.

III. Aplică
Alcătuiește un text de circa 150 de cuvinte despre istoria poporului român, în care să folosești și următorii
termeni: daci, romani, Decebal, Traian, slavi, țările române, tribut, Imperiul Otoman, România, independență,
Marea Unire, Uniunea Europeană.
Poți schimba forma cuvintelor.
Pentru a ține mai ușor evidența, subliniază cuvintele în text.

Autoevaluare
Exercițiul
I

1
2

II
III

Ai obținut calificativul:

SUFICIENT

Plasezi corect 2-3 termeni

BINE

Plasezi corect 4-6 termeni

FOARTE BINE

Plasezi corect 7-9 termeni

Cel puțin 3 evenimente sunt
Cel puțin 5 evenimente sunt în Cel puțin 7 evenimente sunt în
în ordinea corectă, unul
ordinea corectă, unul după altul ordinea corectă, unul după altul.
după altul
Precizezi un eveniment
Precizezi un eveniment
Precizezi un eveniment
important și aduci două
important
important și aduci un argument
argumente
Utilizezi corect 3-4 cuvinte

Utilizezi corect 5-8 cuvinte

Utilizezi corect 9-12 cuvinte

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele. Verifică răspunsurile la pagina 112.
Completează fișa de observare pentru unitate de la paginile 109-110. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
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FIȘĂ DE OBSERVARE

Pe parcursul fiecărei unități de învățare, observă comportamentul tău și al celorlalți.
Analizează ce anume ai învățat să faci și dacă ai făcut progrese în învățare. La finalul
fiecărei unități de învățare completează tabelul de mai jos.
Citește cu atenție următoarele afirmații. Bifează varianta de răspuns care ți se potrivește.

Unitatea de
învățare

Răspunsul
meu este …

Afirmații cu privire la observațiile mele

Am învățat să folosesc cuvinte noi.
UNITATEA 1.
Primii pași în
Istorie

Pot completa o axă cronologică.
Numesc epocile istorice și ordinea lor.
Sunt mulțumit(ă) de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.
Am învățat să folosesc cuvinte noi.

Unitatea de
învățare

Răspunsul
meu este …

Afirmații cu privire la observațiile mele
Sunt fericit că fac parte dintr-o familie și dintr-o comunitate.
Pot face și eu ceva pentru familie și pentru comunitatea mea.
Pot preciza evenimente din istoria familiei și a comunității.
Faptul că în România locuiesc mai multe etnii este un lucru bun.

UNITATEA 2.
Diversitatea este interesantă.
De la istoria
Pot să exprim opinii argumentate.
personală la
istoria națională Pot participa la o investigație.
Recunosc asemănările și deosebirile dintre mine și ceilalți.
Am început să-mi alcătuiesc un portofoliu personal.
Sunt mulțumit(ă) de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.
Acord

Indecis

Dezacord
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FIȘĂ DE OBSERVARE

Unitatea de
învățare

UNITATEA 3.
Civilizații ale
Antichității

Afirmații cu privire la observațiile mele

Răspunsul
meu este …

Pot plasa pe o axă cronologică evenimente din Epoca Antică.
Indic pe o hartă a Europei Grecia, Roma, teritoriul țării noastre.
Știu să selectez informații importante din surse istorice.
Deosebesc cauzele și consecințele unui eveniment.
Exprim opinii argumentate despre evenimente istorice.
Recunosc asemănări și diferențe între popoare și civilizații.
Am adăugat noi lucrări la portofoliul personal.
Sunt mulțumit(ă) de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.

Unitatea de
învățare

Afirmații cu privire la observațiile mele

UNITATEA 4.
Europa și țările
române
în Epoca
Medievală

Pot plasa pe o axă cronologică evenimente din istoria poporului român.
Indic pe o hartă statele medievale românești.
Selectez informații importante din surse istorice.
Deosebesc cauzele și consecințele unor evenimente din istoria
românilor.
Exprim opinii argumentate despre evenimente istorice.
Apreciez importanța explorării Pământului.
Am adăugat noi lucrări la portofoliul personal.
Sunt mulțumit(ă) de calificativul obținut la evaluarea
de la sfârșitul unității.

Unitatea de
învățare

Afirmații cu privire la observațiile mele

UNITATEA 5.
Europa
și românii în
Epoca Modernă

Pot plasa pe o axă cronologică evenimente din istoria poporului român.
Indic pe o hartă provinciile istorice românești.
Selectez informații importante din surse istorice.
Deosebesc cauzele și consecințele unor evenimente
din istoria românilor.
Exprim opinii argumentate despre evenimente istorice.
Apreciez importanța științei, a explorării Pământului
și a spațiului cosmic.
Pot alcătui texte pe teme de istorie folosind termeni istorici.
Am adăugat noi lucrări la portofoliul personal.

Răspunsul
meu este …

Răspunsul
meu este …

Descarcă și completează fișa de observare din manualul digital. Adaugă fișa portofoliul tău.
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Folosește lista de lecturi și de opere de artă dată
mai jos, pentru a afla mai multe despre modul în
care artiștii au reflectat diverse evenimente și
personalități istorice în literatură, în pictură, în
muzică etc.

Unitatea 2

De la istoria personală la istoria națională

George Coșbuc – Decebal către popor, în ciclul de poezii
Fire de tort
Ion Creangă – Amintiri din copilărie
Ionel Teodoreanu – În casa bunicilor
Mark Twain – Prinț și cerșetor

Unitatea 3

Civilizații ale Antichității

Vasile Alecsandri – Valul lui Traian, în ciclul de poezii
Pasteluri
George Coșbuc – Podul lui Traian, în ciclul de poezii
Cântece de vitejie
Mihai Eminescu – Rugăciunea unui dac, în volumul Poezii
René Goscinny, Albert Uderzo – Asterix și Obelix (bandă
desenată)
George Sion – Limba românească, în volumul Din poeziie
lui George Sion

Unitatea 4

Europa în Epoca Medievală

Vasile Alecsandri – Ștefan Vodă și codrul, Ștefan și Dunărea,
în ciclul de poezii Varia (a)
Vasile Alecsandri – Dragoș, în ciclul de poezii Mărgăritărele
Grigore Alexandrescu – Umbra lui Mircea. La Cozia, în
volumul Poezii
Tudor Arghezi – Vodă Țepeș, în volumul Poezii
Dimitrie Bolintineanu – Muma lui Ștefan cel Mare, Mircea la
bătaie, Mircea cel Mare și solii, Danil Sihastru, Năvala
lui Țepeș, Ștefan la moarte, Mihai și călăul, Cea din
urmă noapte a lui Mihai cel Mare, Preda Buzescu,
Monastirea Putna, Moartea lui Mihai Viteazul, în
volumul Legende istorice
George Coșbuc – Pașa Hassan, în ciclul de poezii Cântece
de vitejie; Moartea lui Gelu, în ciclul de poezii Ziarul
unui pierde-vară

Mihai Eminescu – Scrisoarea III, în volumul Poezii
Dinicu Golescu – Însemnare a călătoriei mele
Șt. O. Iosif – Când a fost să moară Ștefan, în volumul Poezii
Nicolae Iorga – Lupta de la Podul Înalt, în lucrarea Istoria lui
Ștefan cel Mare
Marco Polo – Cartea minunilor lumii
Mihail Sadoveanu – Când a coborât Dragoș Vodă la
Moldova (fragmente)
Theodor Aman – picturi reprezentând personalități și
scene istorice: Vlad Țepeș și solii turci, Izgonirea
turcilor la Călugăreni, Cea din urmă noapte a lui
Mihai Viteazul
Anton Pann – Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea
*Legenda Meșterului Manole
*Jurnalul lui Cristofor Columb
*Cântecul lui Mihai Viteazul – poezie populară culeasă de
Vasile Alecsandri
*Mănăstirea Argeșului – baladă populară

Unitatea 5

Europa în Epoca Modernă

Vasile Alecsandri – Peneș Curcanul, în ciclul de poezii
Ostașii noștri; Hora Unirii, Deșteptarea României, în
ciclul de poezii Mărgăritărele
Eusebiu Camilar – Stejarul din Borzești, în volumul Povestiri
eroice
Ion Creangă – Ion Roată și Vodă Cuza; Moș Ion Roată și
Unirea, în volumul Povestiri
George Coșbuc – Povestea căprarului, Dorobanțul,
Sergentul, Cântecul redutei, în ciclul de poezii
Cântece de vitejie; Trei, Doamne, și toți trei, în ciclul
de poezii Balade și idile
Nicolae Grigorescu – picturi reprezentând scene din
Războiul de Independență: Dorobanțul, Gornistul,
Atacul de la Smârdan
Andrei Mureșanu – Un răsunet, poezie cunoscută sub
numele Deșteaptă-te, române!
Carol Popp de Szathmary – picturi reprezentând personaje
și scene istorice: Portretul lui Alexandru Ioan Cuza,
Carol I în timpul Războiului de Independență, Trăsura
de campanie a lui Nicolae Grigorescu
Emil Racoviță – Spre sud
Regina Elisabeta – Poveștile Peleșului
Mihail Sadoveanu – Povestiri de război
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TESTE DE EVALUARE. RĂSPUNSURI

Test de evaluare. Unitatea 1
I. 1. secol = 100 de ani; mileniu = 1000 de ani; deceniu = 10 ani;
I. 2. izvoare istorice scrise: cronica unei bătălii, certificat de naștere, inscripție pe o piatră
funerară;
izvoare istorice nescrise: statuetă, vas de lut, brățară, arc cu săgeți.

Test de evaluare. Unitatea 2
I. 1. Exemple:
a) Oamenii care au aproximativ aceeași vârstă alcătuiesc o generație;
c) Dintr-o familie fac parte oamenii înrudiți sau care se căsătoresc;
d) Arborele genealogic arată legăturile dintre membrii unei familii.
I. 2. Exemple: act de proprietate asupra casei; certificatul de căsătorie al bunicilor mei;
testamentul bunicului meu;
I. 3. Exemple: satul meu; școala mea; poporul român.

Test de evaluare. Unitatea 3
I. 1. a) întemeierea Romei; b) domnia lui Burebista; c) Cucerirea Daciei de către romani
I. 2. Exemple:
a) Civilizația greacă a lăsat ca moștenire, între altele, democrația, teatrul și Jocurile
Olimpice.
b) Histria a fost una dintre coloniile grecești de pe țărmul Mării Negre.
c) Imperiul Roman s-a întins pe trei continente: sudul și vestul Europei, nordul Africii
și sud-vestul Asiei.
I. 3. Deosebiri: limba, regat, oraș-stat; asemnări: cuceriți de romani, foloseau scrierea, mai
mulți zei.

Test de evaluare. Unitatea 4
I. 1. Urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân; urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei;
unirea țărilor române realizată de Mihai Viteazul
I. 2. A – Moldova; B – Transilvania; C – Țara Românească

Test de evaluare. Evaluare finală
I. 1. Grecia: Acropola; apariția democrației; Jocurile Olimpice
Roma: arc de triumf; apeduct; Colosseum
Geto-dacii: dava; Sarmizegetusa; Zalmoxis
I. 2. războaiele daco-romane;
formarea provinciei romane Dacia;
întemeierea Țării Românești;
unirea țărilor române sub conducerea lui Mihai Viteazul;
Unirea Principatelor Țara Românească și Moldova și formarea României;
cucerirea independenței de stat a României;
Marea Unire (unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România);
aderarea României la Uniunea Europeană;
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