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Deșteaptă-te, române!
de Andrei Mureșan

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,
      „Viaţa-n libertate ori moarte!“ strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-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!
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COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și a reprezentărilor de timp și spațiu 
 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice 
 1.2. Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice 
 1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor și/ sau a proceselor istorice 

2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice 
 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric 
 2.2. Relatarea unui eveniment/ proces istoric, utilizând informații din surse istorice 
 2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/ procese istorice, pe baza unor surse diferite 

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale 
 3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru 
 3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice 

4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente 
 4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru 
 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării
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GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DIGITAL

Cum se folosește manualul digital?
1. Meniul superior

Manualul digital reproduce întregul conținut din versiunea tipărită, oferind elevilor posibilitatea de a interacționa cu 
diverse elemente de conținut. Astfel, aceștia vor putea să vizioneze animații sau filme, să rezolve exerciții interactive și să 
navigheze prin manual.

Simboluri:

       Mărire/ micșorare – se mărește sau se 
micșorează fereastra.

    Căutare – pot fi efectuate căutări în 
manualul digital după cuvinte-cheie.

    Cuprins – deschide cuprinsul manualului 
digital.

    Înapoi la prima pagină – se revine la 
prima pagină a manualului digital.

    Pagina anterioară – se accesează pagina 
anterioară paginii curente.

   Pagina următoare – se accesează pagina următoare 
paginii curente.

   Salt la ultima pagină – se accesează ultima pagină 
a manualului digital.

   Adnotări – deschide o galerie de instrumente, 
cu funcții diferite, ce permit operații în timp real: 
sublinieri, adnotări, încercuiri, demarcări, mascări, 
evidențieri etc.

    Tipărește pagini din manualul digital.

   Indicații – se accesează ecranul cu indicații.

3. Exerciții interactive
(AMII-uri interactive):

exerciții de alegere multiplă, 
adevărat sau fals, de asociere,  

de completare.

1. Elemente grafice  
(AMII-uri statice):

imagini, informații, planșe,  
tabele și activități  

suplimentare.

2. Elemente video
(AMII-uri animate):

videoclipuri cu informații, 
curiozități și activități 

suplimentare.

2. Ajutor în utilizarea exercițiilor interactive (AMII-urilor interactive):

Deschide interacțiunea dând click cu mouse-ul pe butonul . Pentru exercițiile de completare, utilizează mouse-ul 
pentru a poziționa cursorul pe spațiul în care dorești să completezi. Pentru exercițiile de alegere, urmărește cerința, apoi 
utilizează mouse-ul pentru alegerea variantei de răspuns, prin apăsare pe varianta pe care o consideri corectă. Apasă 
butonul Verifică pentru a vedea dacă ai ales corect. Pentru ambele tipuri de exerciții apare pentru răspunsul corect  și 
pentru răspunsul greșit  . Pentru a relua rezolvarea exercițiului, apasă butonul Reîncearcă. 

 3. Ajutor în utilizarea elementelor video (AMII-urilor animate):

Apasă pe butonul  pentru a deschide aplicația. Butonul Play (Vizualizare) este localizat pe bara de jos a ferestrei, 
alături de Volum și opțiunea de Afișare completă pe ecran. Pentru a opri temporar aplicația, apasă butonul Pauză, de pe 
bara de jos a ferestrei. Pentru a ieși din aplicație, apasă pe butonul  din colțul din dreapta sus al ferestrei. 

4. Ajutor în utilizarea elementelor grafice (AMII-urilor statice):

Apasă pe butonul . Imaginea se va deschide mărită. Apasă pe butonul  din colțul din dreapta sus, pentru a închide 
aplicația.
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EVALUARE INIȚIALĂ

I. Alege varianta corectă.           15 p.

A. Prima epocă din istoria omenirii a fost:
a. Antichitatea;  b. Evul Mediu;  c. Preistoria.

B. Monedele și ziarele sunt:
a. izvoare nescrise;  b. izvoare scrise;  c. nu sunt izvoare istorice.

C. După cucerirea Daciei, provincia a fost supusă unui proces de:
a. autodeterminare;  b. etnogeneză;  c. romanizare.

II. Completează, în caiet, enunțurile de mai jos, astfel încât să fie corecte din punct de vedere istoric:  30 p.

a. Dacia a fost cucerită de romani în anul 106 î.Hr. și a fost transformată în … .
b. Grecii au înființat, pe țărmul Mării Negre, în Dobrogea, coloniile … .
c. Mănăstirea Putna este ctitoria domnitorului … .
d. … a fost întemeietorul statului medieval Moldova.
e. În 1600, domnitorul … a realizat prima unire a țărilor române.

III. Poziționează, pe axa timpului, următoarele evenimente istorice:      15 p.

• • creștinismul este recunoscut oficial ca religie în Imperiul Roman;
•• romanii cuceresc Dacia;
• • retragerea romanilor din Dacia (Retragerea aureliană).

IV. Asociază personalitatea din imagine cu unul dintre evenimentele istorice sau cu o contribuție importantă 
amintite mai jos:            10 p.

a. Ștefan cel Mare    b. Basarab I „Întemeietorul“    c. Regina Maria    d. Ecaterina Teodoroiu    e. Robert Schuman

1. A luptat în Primul Război Mondial. (d.)
2. A contribuit la Marea Unire din 1918.
3. A contribuit la înființarea Uniunii Europene.
4. A câștigat Bătălia de la Posada.
5. I-a înfrânt pe otomani în Bătălia de la Vaslui.

V. Scrie un eseu de 80-100 de cuvinte în care, plecând de la afirmațiile de mai jos ale lui Nicolae Bălcescu, să arăți 
de ce este importantă studierea istoriei pentru prezentul și, mai ales, pentru viitorul nostru.   20 p.

Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul. 
Nicolae Bălcescu, istoric român

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

anul 1 d.Hr.

sec. I sec. al II-lea sec. al III-lea sec. al IV-lea

romanii 
cuceresc Dacia



9

CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 1ALFABETUL ISTORIEI  ■  
RECONSTITUIREA TRECUTULUI



CAPITOLUL 1

Descoperă

Aventura cunoașterii

Așa cum viața omului – împărțită de mințile noastre în anii care au fost (trecut), care 
sunt sub ochii noștri (prezent) și care probabil vor veni (viitor) – este totuși una singură, 
tot așa și viața grupurilor de oameni (și a tuturor oamenilor) este unitară, continuă și 
curgătoare, ca un râu. Oamenii, cum știm, nu pot trăi separat, în singurătate, ci trăiesc în 
grupuri mai mari și mai mici, pe care le numim comunități omenești.

Ioan-Aurel Pop, Istoria ilustrată a românilor pentru tineri

1. Identifică, în text, trei caracteristici ale vieții grupurilor de oameni.
2. Cum se numesc, conform sursei, grupurile în care trăiesc oamenii?

DICȚIONAR
eveniment istoric – fapt 
istoric petrecut într-un 
moment dat 

numismatica – disciplină 
ajutătoare a istoriei care  
se ocupă cu studiul 
monedelor și al medaliilor 
vechi

Vas antic grecesc

Izvoare istorice

Istoria este disciplina care studiază trecutul omenirii (de la apariția acesteia și până 
astăzi). Istoria cercetează toate aspectele vieții omenești, modul în care au trăit și s-au 
organizat oamenii, cauzele evenimentelor pe care le-au provocat și pe care le-au 
experimentat, dar și urmările acestora.  

Studiul istoriei e important fiindcă, aflând cât mai multe lucruri despre trecut, putem 
înțelege mai bine prezentul și avem șansa să învățăm din greșelile înaintașilor, pentru a 
nu le repeta și pentru a avea un viitor mai bun. 

Istoricii, cei care studiază evenimentele din trecut și le interpretează, sunt ghidați în 
aventura cunoașterii de tot felul de mărturii (care sunt urmele lăsate de evenimentele 
petrecute). Aceste mărturii se numesc izvoare istorice (împărțite în două mari categorii: 
izvoare nescrise și izvoare scrise). De ce izvoare? Pentru că toate povestirile noastre 
despre trecut au la bază sau „izvorăsc“ din aceste mărturii.

Istoricii se folosesc, în cercetările lor, și de alte 
discipline, ca să poată interpreta cât mai corect 
izvoarele. Printre acestea se numără arheologia, 
cronologia, numismatica.

După ce au cercetat evenimentele și 
izvoarele, istoricii spun sau scriu, pe 
baza acestora, o interpretare 
sau o povestire despre 
trecut. Printre primii care 
au făcut asta a fost Herodot 
(484-425 î.Hr.), un scriitor 
grec, pe care Cicero  l-a 
numit „părintele istoriei“.

Izvoare nescrise Izvoare scrise

ruine, locuințe, morminte, 
unelte, arme, vase, haine, 
podoabe

monede, inscripții, hărți, 
documente, ziare 

Herodot a călătorit în jurul 
Mării Negre și al Mediteranei și 
a adunat tot felul de informații 

și povești despre oamenii 
întâlniți. Rodul acestor 
călătorii sunt Istoriile.

10
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CAPITOLUL 1

Explorează și aplică

Micul cercetător ‒ portofoliu

I. Observă următoarele imagini și precizează ce fel de 
izvoare istorice reprezintă. 

Exemplu: a. Uneltele preistorice sunt izvoare nescrise.

ȘTIAI CĂ...
Moneda este o invenție 
foarte veche, a cărei 
origine nu poate fi datată 
cu precizie? 

Prima imprimerie de 
monede din lume a 
funcționat în regatul  
Lidia (Asia Mică), în  
sec. al VII-lea î.Hr.  
De aici, meșteșugul s-a 
răspândit în toată zona 
Mării Mediterane.

Folosește-te de Internet pentru a descoperi diverse imagini cu izvoare istorice dintr-o perioadă și dintr-un loc anume 
(Egiptul antic, Roma antică, Dacia romană). Grupează imaginile în funcție de cele două tipuri de izvoare istorice învățate. 
Adaugă imaginile într-un document electronic și, pentru fiecare, o scurtă descriere a izvorului descoperit: tipul, 
denumirea, perioada din care provine și alte detalii pe care le consideri interesante.

II. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

Istoria e un nesfârșit joc cu trecutul. Rămâne să-l facem cât mai inteligent. Poate că, până 
la urmă, istoria ne spune despre trecut mai puțin decât ne-am dori, dar spune cu siguranță 
foarte multe despre mintea umană, despre neliniștile, căutările și speranțele sale.  

Lucian Boia, Jocul cu trecutul

1. Transcrie din sursă o posibilă definiție a istoriei.
2. Precizează, folosind sursa, două avantaje ale studierii istoriei. 

a. unelte preistorice;

b. monede bizantine; c. inscripție; d. Columna lui Traian.

Basoreliefuri și hieroglife din 
Templul lui Hathor (Dendera, Egipt)

Notă: Pașii pe care trebuie să-i parcurgi atunci când realizezi fișele de portofoliu sunt enumerați la pagina 119 (METODE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU).
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Descoperă

ȘTIAI CĂ... 
Deceniile, secolele și 
mileniile încep în anul 1 al 
fiecărei unități de timp?  
De exemplu, deceniul 2 al 
sec. al IV-lea începe în anul 
311, nu în anul 310. Secolul 
al XII-lea începe în anul 
1101, nu în anul 1100. 
Mileniul al III-lea a început 
în anul 2001. 

Aventura cunoașterii

Perceperea timpului și a spațiului

Papa Grigore al XIII-lea 
(1572-1587) a inițiat reforma 
care a dus la actualizarea 
Calendarului iulian. Noul 
calendar, numit „gregorian“, a 
intrat în uz în 1582, însă nu a 
fost recunoscut de la început 
de toate țările. În estul 
Europei, de exemplu, sau în 
Rusia, calendarul gregorian a 
fost adoptat abia la începutul 
sec. al XX-lea.

[Gaius Iulius Cezar] corectă calendarul. Acesta se afla în mare dezordine din vina 
preoților, care, de multă vreme, intercalau tot felul de sărbători, astfel încât praznicele 
secerișului nu mai cădeau în vară, iar ale culesului de vii nu mai erau ținute toamna. Potrivi 
anul cu mersul soarelui și-l fixă la trei sute șaizeci și cinci de zile. Adăugă, de asemenea,  
o zi la fiecare patru ani.  

Suetoniu, Viețile celor doisprezece cezari

1. Identifică, în sursă, cel puțin o cauză care a făcut necesară modificarea calendarului.
2. Precizează, folosind sursa, cu ce fenomen astronomic a fost pusă în relație 

numerotarea zilelor calendarului. 

Pentru a cunoaște evenimentele din trecut e nevoie să știm când și unde anume s-au 
petrecut. Cronologia e știința care ne ajută să datăm cât mai precis evenimentele, 
folosind unități specifice de măsurare a timpului. Acestea sunt: ziua, anul (365/ 366 zile), 
deceniul (10 ani), secolul/ veacul (100 ani), mileniul (1000 ani), epoca, era. 

Epoca e o perioadă mai lungă, întinzându-se pe mai multe secole. Perioada dintre 
apariția primilor oameni și până în zilele noastre a fost împărțită de istorici în cinci mari 
epoci: Preistoria (Epoca străveche), Antichitatea (Epoca veche), Epoca medievală (Evul 
Mediu), Epoca modernă și Epoca contemporană. Cercetătorii au împărțit istoria în epoci, 
ținând cont de anumite repere importante. 

Cea mai întinsă perioadă delimitată din punct de vedere istoric se numește eră și 
cuprinde mai multe epoci istorice. 

În sec. al III-lea, creștinii au împărțit timpul istoric în două mari ere: Era precreștină 
(î.Hr. – înainte de Hristos) și Era creștină (d.Hr. – după Hristos). Trebuie să reținem că, în 
Era precreștină, anii se numără descrescător, iar în Era creștină, crescător. 

Nu toate popoarele își luau ca punct convențional de începere a calendarului același 
eveniment. De exemplu, grecii începeau numărarea anilor de la prima ediție a Jocurilor 
Olimpice (adică anul 776 î.Hr.), iar romanii, de la întemeierea Romei (anul 753 î.Hr.).

Spațiul istoric se referă la locul unde s-a desfășurat evenimentul istoric. 

CAPITOLUL 1

Axa timpului/ Friza cronologică cu epocile istorice 

ERA PRECREȘTINĂ ERA CREȘTINĂ

PREISTORIA ANTICHITATEA EVUL MEDIU EPOCA 
MODERNĂ

EPOCA 
CONTEMPORANĂ

3,5  
milioane  

î.Hr. 3000 î.Hr. sec. XV sec. XVIII

anul 1 al erei creștine

sec. V d.Hr.
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Explorează și aplică CAPSULA TIMPULUI

ȘTIAI CĂ... 
Unii istorici, pentru a nu  
face nicio referire la Biblie, 
numesc diferit cele două 
ere, luând ca punct de 
separare anul 31 al domniei 
împăratului Octavian 
Augustus – înaintea erei 
noastre (prescurtat î.Hr.)  
și era noastră  
(prescurtat d.Hr.)?

Micul cercetător – investigație

În grupe de patru-cinci elevi, realizați o prezentare a istoriei școlii voastre. Vorbiți cu profesorii, dar folosiți-vă și de 
Internet pentru a afla data construirii, cadrele didactice care au predat acolo, elevi și evenimente semnificative din 
istoria școlii. Puteți include în prezentare poze, planuri de construcție, articole sau chiar interviuri semnificative – orice 
vi se pare relevant pentru proiectul vostru. 

Calendarul tradițional mayaș, 
unul dintre cele mai vechi din 
istorie

CAPITOLUL 1

III. Studiază cu atenție „axa timpului“ de la pagina 12, 
apoi realizează una asemănătoare în caiet. Plasează, pe 
cea trasată de tine, în dreptul epocilor corespunzătoare, 
următoarele evenimente istorice:

a. 753 î.Hr. – întemeierea Romei;
b. 44 î.Hr. – asasinarea lui Gaius Iulius Cezar;
c. 106 d.Hr. – Dacia devine provincie romană;
d. 1453 – otomanii cuceresc capitala Imperiului 

Bizantin, Constantinopol;
e. 1918 – încheierea Primului Război Mondial.

Gaius Iulius Cezar (100-44 î.Hr.) a reformat vechiul 
calendar roman, stabilind, în 46 î.Hr., unul nou. 

Ruinele forumului roman.  
Vedere de pe Colina Capitolină  

(Roma, Italia)

Notă: Pașii pe care trebuie să-i parcurgi atunci când realizezi investigația sunt enumerați la pagina 119 (METODE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU).

I. Notează A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos. 

1. Cronologia este știința care studiază datarea evenimentelor istorice. (A)
2. Deceniul durează 100 de ani.
3. Epoca străveche este prima epocă istorică.
4. Spațiul istoric este locul unde s-a desfășurat un eveniment istoric.
5. În Era precreștină, anii se numără în ordine descrescătoare.

II. Alege varianta corectă. 

1. Epoca în care trăim astăzi se numește: 
a. Epoca modernă; b. Epoca medievală; c. Epoca contemporană.

2. Secolul durează:
a. 1 an; b. 10 ani;  c. 100 ani.

3. Cea mai mare perioadă delimitată din punct de vedere istoric este:
a. era; b. secolul;  c. mileniul.



AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

EVALUARE 
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RECAPITULARE ■ EVALUARE

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Alege varianta corectă.                                     18 p.
A. Istoria este disciplina care studiază:
a. prezentul;  b. trecutul;  c. viitorul.
B. Armele și podoabele sunt:
a.  izvoare nescrise;  b. izvoare scrise;  c. nu sunt 

izvoare istorice.
C.  Disciplina care se ocupă cu studiul monedelor și 

al medaliilor vechi se numește:
a. arheologie;       b. cronologie;      c. numismatică.

II. Completează, în caiet, enunțurile de mai jos, 
astfel încât să fie corecte din punct de vedere istoric.

   36 p.
a. Mileniul are … ani.
b. O perioadă de o sută ani se numește … .
c. Un deceniu are ... ani.
d.  Romanii luau ca punct convențional de începere 

a calendarului … .
e.  Cea mai întinsă perioadă, delimitată din punct 

de vedere istoric, este … .
f. Epoca în care trăim astăzi se numește … .

III. Scrie un text de minimum 80 cuvinte în care să 
prezinți două motive pentru care e important să 
studiem istoria.                                                        36 p.

Urmele lăsate de evenimentele trecute 
sunt numite de istorici ... .

Felicitări! Ai ajuns la finalul primului capitol. 
Recapitulează ceea ce ai învățat, completând în caiet 
schema de mai jos.

Unitățile de timp

ziua

anul

... (10 ani)

... (100 ani)

... (1000 ani)

Epocile istorice:

Preistoria

...

...

...

...

„Părintele istoriei“

disciplină ajutătoare 
a istoriei care se 
ocupă cu stabilirea 
epocilor și a datelor.

Izvoarele istorice

studiază ... omenirii, în 
toate aspectele sale.

Istoria

studiază ... din trecut și le 
interpretează, folosindu-se 
de ... istorice.

Istoricii

scrise

inscripții
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CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 2PREISTORIA
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CAPITOLUL 2

Primii oameni
Descoperă

Aventura cunoașterii

Dacă ați fi făcut o călătorie în Africa de Est, acum două milioane de ani, ați fi putut 
foarte bine să întâlniți o serie de personaje omenești familiare: mame îngrijorate și 
grupuri de copii jucându-se în noroi, tineri gălăgioși și bătrâni dorindu-și să fie lăsați în 
pace. Acești oameni arhaici iubeau, se jucau, legau prietenii strânse și concurau pentru 
putere – dar la fel făceau și cimpanzeii, babuinii și elefanții. Nu era nimic special în 
legătură cu oamenii. Nimeni nu bănuia că, într-o zi, urmașii lor aveau să pășească pe 
lună. Apoi, însă, cam de acum 70 000 ani, strămoșii noștri au început să facă lucruri 
deosebite. Cercetătorii consideră că aceste realizări au fost produsul unei revoluții a 
capacității de a gândi. 

Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii

1. Acum cât timp s-a produs, conform sursei, schimbarea care a făcut ca oamenii să se 
diferențieze din ce în ce mai mult de animale?

2. În ce a constat, conform sursei, această schimbare?

Primii oameni au apărut în Africa, acum aproximativ 4-5 milioane de ani, răspândindu-se 
apoi treptat și pe celelalte continente. Odată cu apariția omului, începe Preistoria, cea 
mai veche perioadă a omenirii. 

În Epoca pietrei, omul începe să se adapteze din ce în ce mai bine la mediul în care își 
duce traiul: începe să-și folosească mâinile pentru a confecționa unelte, capătă poziție 
verticală (care-l ajută, în savană de exemplu, să se ferească mai bine de prădători), se 
deplasează folosindu-și doar membrele inferioare (mers biped), gândirea și limbajul 
devin mai complexe.  

Unul dintre principalele momente din evoluția omului a fost descoperirea modului de 
a obține și a folosi focul, importantă sursă de căldură și lumină. De asemenea, prin 
frigere sau fierbere, alimentele puteau fi consumate și digerate mai ușor, îndepărtându-
se totodată și virusurile sau bacteriile din carne. Viața oamenilor dura astfel mai mult, 
iar cazurile de îmbolnăvire se răreau.

Oamenii primitivi duceau un mod de viață nomad (se mutau dintr-un loc în altul), 
fiind mereu în căutare de resurse (în special hrană) care asigurau supraviețuirea 
comunităților din care făceau parte. Parcurgeau teritorii vaste ca să culeagă fructe 
sălbatice, plante și semințe și pentru a vâna mamuți, bizoni, cerbi sau alte animale mici. 
Așadar, omul paleolitic era vânător-culegător. Din punct de vedere social, erau organizați 
în cete, bazate pe legături de rudenie. Foloseau locuințe naturale, adăpostindu-se în 
peșteri, dar ridicau și tabere sezoniere, formate din corturi. 

Tot în acea perioadă au apărut primele manifestări artistice și religioase: realizau 
picturi rupestre, practicau magia, aveau un cult al morților și ritualuri. 

Pe pereții peșterilor din Lascaux (Franța), Altamira (Spania) și Cuciulat (România) au 
fost descoperite reprezentări ale animalelor vânate. 

DICȚIONAR
hominizi – familie de 
primate cuprinzând omul și 
precursorii săi fosili  

picturi rupestre – picturile 
realizate pe stânci, 
bolovani, pereți muntoși 
sau pe pereții și tavanele 
peșterilor

ritual – practică magică sau 
religioasă desfășurată 
după anumite reguli, cu 
prilejul unor evenimente, 
cum ar fi nașterea, 
căsătoria, moartea sau 
pentru a obține recolte 
bogate

Lucy (reconstituire digitală)
Hominid femelă, din specia 
Australopithecus afarensis, al 
cărei schelet a fost descoperit 
în 1974, în Etiopia (Africa).  
Acest exemplar a trăit acum 
aproximativ 3,2 milioane de ani.

ȘTIAI CĂ...
Există două mari teorii 
privitoare la apariția 
omului? 

Teoria creaționistă: lumea 
și omul sunt creația zeilor 
sau a unui Dumnezeu unic.

Teoria evoluționistă: 
animalele (inclusiv omul) și 
plantele s-au dezvoltat din 
specii anterioare, iar 
diferențele importante se 
datorează modificărilor 
succesive apărute de-a 
lungul timpului. 

PREISTORIA
Epoca pietrei

Paleolitic Mezolitic Neolitic

Epoca metalelor



CAPITOLUL 2

17

Pereche de sandale  
(1390–1352 î.Hr.), astăzi în 
colecția Muzeului Metropolitan 
de Artă (New York, SUA)

Explorează și aplică

Privește imaginea alăturată. Documentează-te (la 
bibliotecă sau cu ajutorul Internetului) și, pentru 
fiecare hominid, notează într-o fișă:

•• perioada când a apărut (și, după caz, locul unde 
s-a stabilit/ a fost descoperit);

•• asemănări și deosebiri, comparând aceste specii.
Adaugă fișele întocmite în portofoliu.

 Micul cercetător – portofoliu

I. Alege răspunsul corect.

1. Omul a apărut în:
a. Africa;  b. Europa; c. Asia;  d. America de Nord.

2. Epoca în care omul  a descoperit focul se numește:
a. Epoca pietrei; b. Evul Mediu; c. Epoca fierului; d. Epoca bronzului.

3. Omul din Paleolitic era:
a. sedentar;  b. nomad; c. agricultor;  d. tehnologizat.

II. Privește harta de mai jos și observă traseele de migrare ale primilor oameni și 
reperele temporale. Numește două motive pentru care crezi că aceștia au migrat în 
anumite părți ale lumii. 

Specii de primate, aparținând familiei Hominidae

2.1. Migrarea timpurie, dinspre Africa, a omului modern (din punct de vedere anatomic); 
trasee de expansiune și momentul stabilirii în alte părți ale lumii.

Australopithecus

Homo 
habilis

Homo 
erectus

Homo 
neanderthalensis

Homo 
sapiens

Notă: Pașii pe care trebuie să-i parcurgi atunci când citești o hartă istorică sunt enumerați la pagina 119 (METODE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU).
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CAPITOLUL 2

Revoluția neolitică ■ Viața oamenilor: 
sedentarizare, economie 

Descoperă 

Vânătorii-culegători ignorau viitorul pentru că trăiau de la o zi la alta și nu 
puteau decât cu dificultate să păstreze hrana ori să acumuleze posesiuni. Desigur, 
își făceau, în mod clar, unele planuri. Creatorii picturilor din peșterile de la 
Lascaux și Altamira și-au dorit ca acestea să dăinuie peste generații. Pentru 
agricultori, însă, viitorul devenea cu mult mai important. Aceștia erau nevoiți să 
se gândească înainte. Preocuparea pentru viitor era înrădăcinată nu doar în ciclurile de 
producție sezoniere, ci și în nesiguranța fundamentală din agricultură.  

Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii

1. Identifică, în sursă, o deosebire importantă între vânătorii-culegători (din 
Paleolitic) și agricultori (din Neolitic).

2. De ce era nevoie ca agricultorii să-și facă planuri de viitor mai serioase decât 
vânătorii?

Dacă în Paleolitic omul începe să se adapteze din ce în ce mai bine la condițiile de 
mediu, în Epoca neolitică începe să-și supună natura. Acum 10 000 ani (adică în jurul 
anului 8000 î.Hr.), în Neolitic, oamenii și-au schimbat stilul de viață, de la unul nomad 
(bazat pe culegerea fructelor și a plantelor și pe vânătoare) la unul sedentar (bazat pe 
agricultură și pe domesticirea și creșterea animalelor). 

Revoluția neolitică a constat într-o schimbare fundamentală a felului în care trăiau 
oamenii. Pentru că agricultura îi ținea legați de un anumit loc, au fost nevoiți să 
domesticească animale și să inventeze tot felul de meșteșuguri pentru a obține unelte, 
obiecte de depozitare a apei și a cerealelor (olăritul), haine (torsul, țesutul). De asemenea, 
practicau schimbul de produse, numit troc. 

Pentru a putea crește animale, omul a fost nevoit să le îmblânzească pe cele sălbatice. 
Au fost domesticite oile, caprele și porcii. De la acestea procurau lână, lapte și carne. 

După ce s-au sedentarizat, adică după ce s-au stabilit în anumite locuri, oamenii s-au 
organizat în ginți, triburi și așezări sătești. 

Tot trecerea la modul de existență agrar a dus și la apariția unor tipuri de manifestări 
religioase diferite de cele din Paleolitic.  

Pământurile fertile din luncile marilor râuri, hrana abundentă și trocul au dus, curând, 
la aglomerări umane care, dezvoltându-se, au dat naștere unor civilizații. 

DICȚIONAR
agrar – care se referă la 
agricultură 

civilizație – gradul de 
dezvoltare la care a ajuns o 
anumită societate, dintr-un 
anumit loc, la un anumit 
moment din timp

gintă – grup de oameni 
reuniți pe baza legăturilor 
de rudenie

monumente megalitice –  
construcții preistorice 
realizate din blocuri de 
piatră de mari dimensiuni, 
cu funcții funerare sau de 
cult (de exemplu, ansamblul 
de la Stonehenge din 
Marea Britanie)

sedentarizare – așezarea 
unor populații nomade 
într-o regiune, prin 
construirea de locuințe 
permanente

trib – mai multe ginți reunite 
pe un anumit teritoriu

ȘTIAI CĂ...
Primul animal domesticit, 
încă din mezolitic, a fost 
câinele?  Acesta îi ajuta pe 
oameni să vâneze animale 
mari, dar se crede că, 
datorită firii prietenoase, 
câinele de pe lângă 
gospodăria neolitică era și 
asemenea unui animal de 
companie de azi. 

Ansamblul megalitic Stonehenge,  
Marea Britanie (cca 2 950 î.Hr.)

Aventura cunoașterii
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Explorează și aplică

I. Notează A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos. 

1. Popoarele sedentare nu au o așezare stabilă, permanentă.
2. Revoluția neolitică a reprezentat un progres important în istoria omenirii.
3. Câinele este primul animal domesticit de om.
4. Olăritul este un meșteșug casnic prin care sunt confecționate vase ceramice.

Micul cercetător – portofoliu

Folosind surse diverse, din mediul online, de la muzeul local sau de la bibliotecă, scrie 
o prezentare, de 80-100 de cuvinte, a unei culturi neolitice descoperite pe teritoriul țării 
noastre. 

Cultura neolitică Hamangia a 
existat în vestul Mării Negre 
(în zona Dobrogei din 
România, dar și în Bulgaria), în 
mileniile VI-V î.Hr. 

Gânditorul de la Hamangia 
Complex de două statuete din 
lut, reprezentând un bărbat 
stând pe un scăunel, într-o 
ipostază „gânditoare“, și o 
femeie șezând tot într-o 
poziție meditativă. Cel mai 
probabil, erau reprezentările 
unor zeități. 
Cele două statuete se află 
astăzi la Muzeul Național de 
Istorie din București.

Confecționarea unui vas din lut, în Neolitic 
(reconstituire grafică)

II. Citiți următoarele texte și răspundeți la cerințe:

A. Revoluţia neolitică a fost cea mai importantă transformare pe care a cunoscut-o 
omul, de la apariţia lui pe pământ și până astăzi. Acesta a încetat să mai fie un prădător 
nomad care trăia din vânătoare şi cules. A început să-şi producă singur hrana, a devenit 
agricultor şi crescător de animale. Această revoluţie a început în jurul anului 8000 î.Hr., 
în Orientul Mijlociu. Acolo, timp de câteva secole, oamenii au profitat de condițiile 
favorabile (climă și teren fertil) și au început să cultive anumite plante și să domesticească 
animale.                                       

  J. Leclerc, Dicţionar preistoric
B. Inventarea olăritului, a roții, a torsului și a țesutului, perfecționarea navigației, 

a modalităților de transportare, pe distanțe mari, a unor enorme blocuri de piatră și 
construirea monumentelor megalitice au fost cuceriri extraordinare care justifică 
denumirea de „Revoluție neolitică“.                            

Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației

1. Unde și când a început Revoluția neolitică?
2. Descrieți Revoluția neolitică, utilizând informațiile din cele două surse. 
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Inventarea metalurgiei ■ Tehnologie şi consecinţe  
asupra vieţii oamenilor

Descoperă

Aventura cunoașterii

Dacă ai fi trăit în Epoca pietrei și ar fi trebuit să-ți construiești un adăpost, ce materiale 
ai fi folosit? Cum ai fi făcut ca adăpostul să nu se prăbușească la prima furtună? 
Imaginează-ți ce noroc ai fi avut dacă s-ar fi inventat deja două obiecte extraordinare – cuiul 
și ciocanul din fier.

Tot scormonind după pietre, strămoșii noștri au observat că unele aveau culori 
neobișnuite (verde-roșcat sau gri-verzui). Dăduseră peste minereu de cupru! Le-au luat 
cu ei și, inițial, le foloseau așa cum foloseau toate pietrele. Curând, însă, și-au dat seama 
că, prin lovire cu o altă piatră, duritatea materialului creștea. La un moment dat, poate 
în urma unui incendiu sau după ce roca a fost scăpată în foc, au observat că o parte din 
material s-a topit și, după răcire, a luat o altă formă. Oamenii au făcut, probabil, asta de 
mai multe ori și au inventat astfel metoda de prelucrare a metalelor numită metalurgie. 
Cu timpul, au construit cuptoare speciale în care topeau cuprul și forme din lut în care-l 
turnau. Toate acestea au marcat începutul unei noi perioade a istoriei, numită Epoca 
metalelor (împărțită în Epoca bronzului și Epoca fierului).

Fiindcă era moale, cuprul era folosit mai mult la confecționarea podoabelor. Ulterior, 
meșteșugarii din Mesopotamia au descoperit că, amestecând cuprul cu zincul sau cu 
staniul (cositorul), obțineau un material mai rezistent – bronzul. Acest aliaj era mult mai 
potrivit pentru confecționarea armelor, a uneltelor, dar și a statuilor.   

Însă cele mai importante descoperiri ale Epocii metalelor au fost extragerea și 
prelucrarea fierului. Deși se găsește în cantități mult mai mari, e mai dificil de extras din 
minereu, dar și mai greu de prelucrat. 

Odată cu această descoperire, omenirea a făcut un adevărat pas înainte în evoluție. 
Mai ales pentru că și-a putut face unelte și arme mai puternice.

Inventarea metalurgiei a avut urmări extraordinare pentru umanitate:
••    apariția unor noi ocupații (mineritul);
••    nașterea artei sculpturii în bronz și a prelucrării metalelor prețioase (pentru 

bijuterii și alte podoabe);
••    dezvoltarea transporturilor și a comerțului (pentru 

că minereul se găsea numai în anumite zone 
și trebuia cumpărat și transportat);

••    apariția monedei;
••    formarea primelor cetăți-stat;
••    începerea procesului de 

indo-europenizare (apariția 
popoarelor antice europene);

••    divizarea societății 
(prin apariția claselor 
sociale).

DICȚIONAR
aliaj – produs obținut prin 
topirea laolaltă a anumitor 
metale

metalurgie – tehnică de 
extragere și prelucrare a 
metalelor

minereu – rocă ce conține 
cantități semnificative de 
metal, amestecat cu 
impurități

votiv – care exprimă o 
făgăduință solemnă (față 
de divinitate); hărăzit, 
închinat divinității

Carul din Trundholm  
(1400 î.Hr.) este cea mai veche 
reprezentare a carului solar 
cunoscută în Europa. A fost 
descoperit în Danemarca.

Carul votiv de la Bujoru,  
jud. Teleorman 
Cultura Basarabi  
(sec. al VIII-lea î.Hr.)
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CAPITOLUL 2

Explorează și aplică

Micul cercetător – portofoliu

Ești un meșteșugar vestit care se ocupă cu prelucrarea metalelor și confecționarea de 
arme. Regele cetății în care locuiești are nevoie de arme noi pentru soldații săi și îți cere 
să îi explici cum vor fi fabricate. 

Documentează-te și scrie un text, de 80-100 de cuvinte, în care să te referi la:
••  procesul de extragere și de prelucrare a materiei prime;
••  fabricarea armelor propriu-zise;
••  o scurtă descriere a celor mai folosite arme.

ȘTIAI CĂ...
Până la apariția monedelor 
din metal, primii „bani“ ai 
omenirii au fost sarea, 
condimentele, ceaiul, vitele 
sau grânele? 

Primele monede cu chipul 
unei persoane au fost cele 
emise pe teritoriul Greciei, 
de Alexandru Macedon.

Coif din aur ( 2600-2500 î.Hr.) 
aparținând unui rege din Ur, 
cetate-stat sumeriană, unul 
dintre primele mari orașe din 
Mesopotamia

I. Alege varianta corectă. 

1. Epoca pietrei este urmată de:
a. Paleolitic;  b. Epoca bizantină; c. Epoca bronzului; d. Mezolitic.

2. Cele mai rezistente arme erau confecționate din:
a. aur; b. aur și argint; c. fier;  d. cupru. 

3. Epoca metalelor începe odată cu:
a. descoperirea focului;  c. inventarea metalurgiei;
b. inventarea săgeții;  d. domesticirea câinelui.

II. Se dau următorii termeni: podoabă, cetate-stat, Epoca metalelor, metalurgie, 
bronz, aliaj, statuie.

Rescrie textul de mai jos, folosindu-i corect.

Sculptura în bronz e o preocupare care datează încă din … . Obiectele care urmau să 
fie turnate (un cap de om, să zicem) erau modelate mai întâi din ceară, apoi erau învelite 
în lut. Forma din lut era arsă în cuptor, iar ceara se topea. Rămânea în urmă o formă goală 
pe dinăuntru, care se umplea la rândul ei cu bronz. Acest proces a fost posibil odată cu 
inventarea ... și în urma obținerii ... de cupru și zinc. În ... ale acelei perioade, arheologii 
au descoperit ..., dar și …. confecționate din bronz. Pe multe le putem admira și astăzi în 
muzeele lumii.

Vânătoare de mamuți, 
(aprox. 10 000 î.Hr.). 
Reconstituire grafică
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RECAPITULARE ■ EVALUARE

AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Alege varianta corectă.                                        30 p.
1. Omul a apărut în:
a. Asia; b. Africa; c. America de Sud.
2. Omul a descoperit focul în:
a. Epoca bronzului;    b. Epoca pietrei;    c. Epoca 

fierului.
3. Cele mai rezistente arme erau confecționate din:
a. aur; b. bronz; c. fier.

II. Completează, în caiet, enunțurile de mai jos, 
astfel încât să fie corecte din punct de vedere istoric: 

                  30 p.
1. … este cea mai veche perioadă a omenirii.
2. Epoca pietrei este împărțită în …, Mezolitic, … .
3. În Neolitic, omul schimbă modul de viață nomad, 

cu unul … .
4. Oamenii din Neolitic practicau schimbul de 

produse, numit … .
5. Bronzul este un … obținut din … și zinc sau 

staniu.
6. Cele mai importante descoperiri din Epoca 

metalelor au fost extragerea și prelucrarea … .

III. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să 
prezinți importanța Revoluției neolitice.               30 p.

Felicitări! Ai ajuns la finalul capitolului al doilea. 
Recapitulează ceea ce ai învățat, completând, în caiet, 
schema de mai jos.

au apărut în …, acum circa 
4-5 milioane de ani.

Primii 
oameni

Adoptă un mod de viață … (acum 10 000 ani).

Inventarea agriculturii → „Revoluția …“

Inventarea … și a olăritului.

Inventarea unor meșteșuguri (torsul, țesutul).

Schimbul de produse → … .

Apar primele … .

Omul în Epoca neolitică

Capătă poziție … .

Se deplasează folosindu-se de membrele … (mers …).

Gândirea și limbajul devin mai … .

Descoperă modul de a obține și folosi … .

Mod de viață … .

Era …- culegător.

Organizat social în … .

Apar primele manifestări artistice (picturile …).

Omul în Epoca pietrei

Consecințe ale inventării metalurgiei

Nașterea artei … și a prelucrării metalelor prețioase.

Apar primele … .

Se dezvoltă transporturile și … .

Se nasc primele cetăți-… .

Metoda prin care sunt 
prelucrate metalele 

Primele metale prelucrate

bronz

+

EVALUARE 
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CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 3ORIENTUL ANTIC

3.2. Civilizații antice din Orientul Mijlociu

3.1. Civilizații ale Orientului Antic
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Descoperă

DICȚIONAR
a drena – a colecta și a 
evacua apa de infiltrație de 
pe un teren, cu ajutorul 
drenurilor; a colecta apele 
provenite din ploi de pe 
suprafața unui teren

sclav – persoană lipsită de 
orice drepturi, aflată în 
proprietatea deplină a unui 
stăpân pentru care 
muncește 

Semiluna fertilă (Cornul 
abundenței) – regiune  
din Orientul Apropiat 
străbătută de râurile Tigru 
și Eufrat (Mesopotamia) și 
Nil (Egipt) (vezi harta 3.2, 
pag. 23). A fost numită așa 
datorită formei sale, fiind 
locul de naștere a primelor 
civilizații, un mediu 
favorabil practicării 
agriculturii și creșterii 
animalelor

zigurat – piramidă în trepte 
specific mesopotamiană, 
cu un templu construit pe 
ultima platformă

Aventura cunoașterii

În Orientul Antic, primele așezări umane au apărut în apropierea marilor fluvii (climă 
blândă și sol fertil) (vezi harta 3.1, pag. 23). În timp, aceste condiții prielnice au favorizat 
dezvoltarea unor remarcabile civilizații, printre care: mesopotamiană (pe câmpiile cuprinse 
între Tigru și Eufrat), egipteană (pe valea Nilului), a vechilor indieni (pe valea Indusului) și 
chineză (pe valea Fluviului Galben). „Leagănul civilizației“ rămâne însă Mesopotamia (în 
„Semiluna fertilă“), unde au apărut primele orașe din istorie: Uruk, Ur, Eridu.

Mediul natural și economia
Mediul natural influența aproape fiecare aspect al vieții cotidiene – de la activitățile 

economice până la tipul și aspectul locuințelor. Astfel, succesul recoltelor (se cultivau 
grâu, orz, ovăz, mei, orez, dar și diferite fructe și legume) depindea de abilitatea 
agricultorilor de a crea condițiile necesare creșterii lor: să țină cont de perioada de 
revărsare a apelor, să dreneze sau să defrișeze terenurile, să construiască diguri sau 
sisteme de irigații. Aceste invenții sunt printre cele mai importante realizări tehnologice 
ale Antichității, având consecințe deosebit de importante asupra dezvoltării orașelor, 
dar și asupra vieții de zi cu zi a oamenilor obișnuiți. În munca lor, agricultorii aveau 
nevoie de uneltele făcute de meșteșugari, care depindeau, la rândul lor, de materiile 
prime pe care le puteau găsi. Metalurgia era bine cunoscută în Orientul Antic. Foarte 
răspândite erau și țesutul, olăritul, prelucrarea lemnului și a pietrei. Se creșteau porci, oi, 
cai, vite, păsări – însă specializate în creșterea animalelor rămân cu precădere populațiile 
semi-nomade, organizate în triburi. Acestea trăiau în corturi din piele de animale și se 
deplasau constant, căutând noi locuri de pășunat. 

Mediul natural și viața cotidiană

Procesul apariției orașelor izolate de alte așezări umane a fost influențat de condițiile 
optime oferite de terenul umed, mlăștinos. [...] Istoria urbanizării este în mare parte una a 
adaptării ființei umane la mediul său în schimbare și a adaptării de către om a mediului 
înconjurător, pentru a-l face să servească nevoilor sale.

Ben Wilson, Metropolis. O istorie a celei mai mari invenții a omenirii

1. De ce crezi că un teren umed și mlăștinos favorizează întemeierea așezărilor urbane? 
2. Cum credeți că au reușit locuitorii primelor orașe să adapteze mediul înconjurător 

nevoilor lor? 

Țărani egipteni la muncile 
câmpului (frescă din  
mormântul lui Nakht)

Zigurat din Ur  
(reconstrucție)

CAPITOLUL 3
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CAPSULA TIMPULUI

Tăbliță din argilă (Uruk)

Considerat cel mai vechi 
oraș din lume, Uruk (fondat 
acum aproape 6000 de ani, 
în Mesopotamia, pe 
teritoriul Irakului de azi), 
număra, la apogeul său, 
mai mult de 40 000 de 
locuitori (dublu, dacă 
socotim și pe cei stabiliți în 
afara zidurilor sale). 
Important centru cultural, 
politic, administrativ și 
comercial, Uruk a fost 
abandonat, după o lungă 
perioadă de declin, pe la 
anul 700 d.Hr.

ȘTIAI CĂ...
•  •  Prima persoană din 
istorie căreia îi cunoaștem 
numele este Kușim, un 
contabil din Uruk? 
Semnătura sa apare pe  
o tăbliță de argilă 
reprezentând o chitanță  
de primire a mărfii, pe care 
erau de asemenea trecute 
cantitatea exactă și data  
de livrare.

•  •  Uruk avea un sistem de 
canalizare subteran, făcut 
din conducte de lut, prin 
care apa murdară se 
scurgea în afara zidurilor 
orașului?

Îmbunătățirea transportului (pe apă, datorită apariției bărcilor cu velă, și pe uscat, 
datorită carelor pe roți) a dus la intensificarea comerțului. În forma sa cea mai simplă, 
acesta presupunea schimbul unor produse contra altor produse (troc) – de obicei, 
cereale sau metale prețioase. Rute comerciale legau nu doar orașele din aceeași zonă, ci 
și centre din colțuri diferite ale lumii – astfel de rute au dus, mai târziu, la configurarea 
Drumului Mătăsii (după anul 130 î.Hr.), care lega bazinul Mediteranei de China.

Locuința, familia și organizarea socială
La sat, locuințele erau în general niște colibe acoperite cu trestie (care creștea din 

belșug pe malul apei) și întărite cu un amestec de pământ și paie. Mai elaborate erau 
locuințele de la oraș, din cărămizi de lut ars, uneori cu etaj sau cu o curte interioară. 
Forma locuințelor varia în funcție de zonă și de statutul social al proprietarului. La fel de 
variat era și mobilierul – de 
la cele mai simple împletituri 
de nuiele și rogojini pentru 
dormit până la jilțuri și 
paturi frumos ornamentate, 
țesături și obiecte prețioase.

Familia (fie cea formată 
din părinți și copii, fie cea 
extinsă, cuprinzând urmașii 
unui strămoș comun, sub 
forma unui trib sau a unui 
clan, ca în cazul evreilor sau 
al chinezilor) se afla sub autoritatea supremă a tată lui – sau a celui mai în vârstă bărbat 
din familie. Femeia avea drepturi limi tate, ea trebuind să se supu nă tată lui, fratelui sau 
soțului, iar rolul ei principal era să se ocupe de creșterea copiilor și să se îngrijească de 
gospodărie. O excepție o constituie Egiptul, unde femeile puteau deține proprietăți, vinde 
și cumpăra bunuri în nume propriu și puteau apărea în calitate de martor la judecată.

Organizarea socială, în Orientul Antic, a variat în funcție de epocă și de zonă, însă în 
principiu putem vorbi de trei categorii fundamentale: aristocrația, pătura de mijloc 
(oameni liberi: țărani, meșteșugari, negustori, soldați, funcționari) și sclavii (în general, 
cei capturați în războaie sau cei care nu-și putuseră plăti datoriile). Existau, bineînțeles, 
diferențe semnificative de la caz la caz: de exemplu, în China antică, funcționarii erau 
aleși doar din rândul aristocrației și aveau un statut social privilegiat atât prin naștere, 
cât și prin funcție; în Egipt, în schimb, scribii (chiar și cei regali) – funcționari care copiau 
documente, scriau și țineau evidența actelor – proveneau uneori din rândul sclavilor. 
Există dovezi că și femeile puteau îndeplini această funcție.

Credința
Popoarele Orientului Antic erau politeiste (credeau în mai mulți zei) – cu excepția 

evreilor, care erau monoteiști (credeau într-o divinitate unică, supremă). Peste tot, însă, 
religia juca un rol important în viața comunității. Pentru a-și justifica puterea absolută, 
suveranii se declarau trimiși ai zeilor sau chiar descendenți direcți ai acestora. Akkadienii 
îl venerau pe Anu (zeul cerului), babilonienii îl aveau pe Marduk (creatorul lumii), 
egiptenii pe Ra (zeul soarelui), indienii pe Brahma (creatorul), Vișnu (păstrătorul lumii) și 
Șiva (distrugătorul). Majoritatea religiilor orientale antice au dispărut, dar mozaismul 
(religia evreilor), confucianismul (apărut în China) și hinduismul (apărut în India) au 
dăinuit până în zilele noastre.

CAPITOLUL 3
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CAPITOLUL 3

Explorează și aplică

I. Alege varianta corectă.

1. Primele civilizații au apărut:
a. în munți; c. în apropierea marilor fluvii;
b. pe malul oceanului; d. în Europa.

2. Triburile semi-nomade erau specializate în: 
a. agricultură; c. prelucrarea lemnului;
b. minerit; d. creșterea animalelor.

3. În Orientul Antic, comerțul:
a. se făcea inițial sub formă de troc; c. era o activitate rezervată femeilor;
b. era permis doar între orașe vecine;  d. a apărut doar după inventarea banilor.

4. Babilonienii îl venerau pe:
a. Vișnu; c. Anu;
b. Marduk; d. Ra.

II. Citește textul de mai jos și răspunde la întrebări.

Vedem, pe malul Nilului, oameni prinzând gâște sălbatice cu plase mari sau vâslind în 
barca lor și pescuind cu harpoane mari. Îi vedem cum atrăgeau apa în canale pentru 
irigarea ogoarelor, cum duceau la pășune turmele de vaci și de capre, cum culegeau 
grânele și făceau pâine, cum confecționau încălțăminte și haine, cum prelucrau sticla, 
cum confecționau țigla și construiau case. Vedem și fetițele jucându-se cu mingea sau 
cântând la flaut, soldați plecând la război sau întorcându-se cu străinii pe care i-au 
capturat, îndeosebi negri. În mormintele nobililor pot fi văzute imagini cu emisari străini 
sosind încărcați cu daruri și cu faraonul înmânând decorații miniștrilor credincioși. 

Ernst H. Gombrich, Istoria lumii

1. Numește poporul la care face referire sursa și reperul geografic natural care i-a 
influențat existența. 

2. Căror categorii sociale le aparțineau oamenii menționați în sursă?

Micul cercetător – portofoliu

Imaginează-ți că ești un negustor mesopotamian și plănuiești transportarea unor 
mărfuri către China, urmând Drumul Mătăsii. Folosește Internetul sau caută cărți pe 
acest subiect și alcătuiește un plan al acestei călătorii. Ce mărfuri vei alege să duci cu 
tine și ce vrei să aduci la întoarcere? Ce modalitate de transport crezi că este cea mai 
potrivită și cât va dura drumul? Ce alte detalii mai trebuie stabilite pentru reușita unei 
asemenea călătorii?

Dunhuang, China (popas 
important pe Drumul Mătăsii)

Ocupații și meșteșuguri  
în Egiptul Antic
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Descoperă
Primele orașe-stat au apărut în Mesopotamia. Acestea 

erau cetăți independente care funcționau ca un stat – erau 
guvernate de un suveran, se administrau singure, aveau 
credințe și obiceiuri proprii. Ele dețineau teritoriul din 
jurul lor și adesea, prin cuceriri, aceste orașe deveneau 
centrul unui întins imperiu (cum e cazul Babilonului).

1. Cunoști exemple de orașe-stat moderne?
2. De ce crezi că marile orașele-stat au dispărut cu 

timpul?

Aventura cunoașterii
Atestat încă din mileniul al III-lea î.Hr., 

Babilonul a cunoscut prosperitatea datorită 
așezării strategice pe malurile Eufratului,  
la intersecția unor importante drumuri 
comerciale. Cei mai importanți conducători  
ai  Babi lonulu i  au  fost  Hammurabi  
(sec. al XVIII-lea î.Hr.), care a transformat  
orașul într-un centru politic și cultural  
și a  realizat primul cod de legi,  și  
Nabucodonosor al II-lea (sec. VII-VI î.Hr.), 
care a extins Imperiul Babilonian dincolo 
de zona Mesopotamiei.

Printre splendorile cu care se mândrea 
orașul se numărau: Etemenanki, un zigurat 
dedicat zeului Marduk (și care este adesea 
identificat cu Turnul Babel menționat în 

 Orașul-stat Babilon

Biblie), Poarta zeiței Iștar (principala poartă de intrare în 
oraș, decorată cu ceramică smălțuită, de culoare albastră) 
și Grădinile suspendate ale Semiramidei (una dintre cele 
șapte minuni ale lumii antice). Deși existența grădinilor nu 
a fost dovedită de cercetările arheologice, legenda spune 
că au fost amenajate de Nabucodonosor al II-lea pentru 
soția sa, Amytis. Acolo ar fi crescut plante aduse din toate 
colțurile imperiului, dispuse pe terase supraetajate și 
udate de apele Eufratului.

Explorează și aplică

În Asiria sunt multe cetăți însemnate, dar cea mai vestită și cea mai puternică era Babilonul. Cetatea se înalță 
în mijlocul unei câmpii întinse. Mai întâi, în jurul Babilonului se află un șanț adânc și lat, plin cu apă; apoi, un zid 
lat. Deasupra zidului, pe margini, s-au făcut niște turnuri, așezate unul în fața celuilalt, cu câte o încăpere fiecare. 
Intervalul dintre aceste turnuri îngăduie trecerea pe acolo a unui car cu patru cai, care poate face astfel ocolul 
cetății. Întreg zidul are o sută de porți, toate de aramă. Orașul însuși este plin de case cu trei și patru etaje. Îl 
străbat străzi drepte care duc spre fluviu. În fiecare din cele două cartiere ale orașului se află – la mijloc – câte o 
construcție întărită: într-un cartier era palatul regelui, în celălalt templul cu porți de aramă al zeului Baal.

 Herodot, Istorii

1. Care era rolul zidului și al șanțului adânc care înconjurau orașul?
2. Identifică în text cele două edificii principale ale orașului.
3. Încearcă să desenezi, pe baza descrierii lui Herodot, o schemă a Babilonului. Seamănă ea cu planul unui 

oraș modern? Justifică-ți răspunsul.

Poarta zeiței Iștar 
(reconstituire)

STUDIU  
de CAZ

CAPITOLUL 3
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CAPITOLUL 3

Descoperă
Omul se teme de timp, însă timpul se teme de piramide. 

Proverb arab

1. Care este semnificația textului?
2. Cum afectează trecerea timpului felul în care ne 

uităm la un monument istoric? Apreciem noi piramidele 
la fel ca egiptenii care le-au construit?

 Aventura cunoașterii
În Orientul Antic, religia ocupa un loc central. Cinstirea 

zeilor – și, deci, a suveranilor, care erau considerați trimiși 
sau descendenți direcți ai acestora – era văzută ca o 
condiție pentru a asigura bunul mers al vieții: soarele 
răsărea în fiecare zi, ploile cădeau la timp doar dacă zeii 
erau mulțumiți. Templele erau locuri sacre, „casele 
pământești“ ale zeilor, și de aceea erau construcții 
impunătoare, făcute din cele mai bune și mai scumpe 
materiale, unde preoții oficiau 
ritualuri religioase, iar credincioșii 
aduceau ofrande (cereale, 
animale, miere, țesături, 
obiecte prețioase). 

 Temple și piramide

În India, templele se numeau stupe – monumente 
budiste care arătau ca o movilă cu vârful rotunjit și 
conțineau relicve sacre. Chinezii le-au adaptat, adăugându-le 
elemente de arhitectură locale: pagodele lor au etaje 
suprapuse și acoperișuri cu streșini întoarse în sus. 

Mesopotamienii aveau zigurate – piramide în trepte, din 
cărămizi de lut ars, care funcționau și ca observatoare 
astronomice. Egiptenii aveau complexe monumentale, din 
piatră, cu statui care străjuiau intrarea și numeroase 
ornamente la interior. Cele mai cunoscute sunt cele de la 
Luxor, Karnak, Philae. 

Piramidele erau construite pentru a adăposti mumia 
faraonului. Acestea erau construcții monumentale, la care 
mii de oameni munceau zeci de ani. Cele mai cunoscute 
sunt piramidele de la Gizeh, construite pentru faraonii 
Keops, Kefren și Mikerinos.

Explorează și aplică

Sufletul nu putea să fie nemuritor dacă trupul putrezea. De aceea, conservarea corpurilor (mumificarea) era 
foarte importantă. Trupurile morților erau frecate cu balsamuri și sucuri de plante, apoi erau înfășurate în fâșii 
lungi de pânză ca să fie evitată putrefacția. Ele erau introduse într-un sicriu de lemn, care era așezat într-un 
sicriu de piatră. Iar acesta din urmă nu era pus direct sub pământ, ci într-o stâncă scobită în interior în acest 
scop. Mormintele seamănă cu niște apartamente, unde sufletele puteau veni să-și viziteze corpul. De aceea găsim 
acolo și alimente, obiecte de mobilier, haine și numeroase picturi care reprezentau scene din viața defunctului, 
precum și propria imagine, pentru ca sufletul, când îl vizita, să nu greșească mormântul.  

Ernst H. Gombrich, Istoria Lumii

1. De ce era importantă conservarea corpurilor pentru vechii egipteni?
2. Pe baza textului, descrie procesul de mumificare.
3. Ești un arheolog care tocmai a descoperit mormântul unui faraon. Pe baza textului și a documentării 

personale, scrie un jurnal de observații, în care să precizezi ce găsești în mormânt (planul încăperilor, obiecte, 
podoabe).

Piramidele și 
Sfinxul de la Gizeh 

(Egipt) 

STUDIU  
de CAZ
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Descoperă

Popoare și civilizații pe harta Orientului Antic

[În Orient] își au originea multe dintre elementele pe care le asociem cu civilizația 
avansată, inclusiv agricultura, orașele, statele, scrierea, legile și multe altele. Aici s-au 
întâlnit practici și concepte aparținând unor popoare numeroase și diverse, [care] s-au 
inspirat și s-au completat unele pe altele.

Marc Van De Mieroop, O istorie a Orientului Apropiat în Antichitate 

1.  Identifică, în text, câteva descoperiri privitoare la Orientul Antic.
2. Conform sursei, cum coexistau popoarele în Orient?

Aventura cunoașterii
Popoarele Orientului Antic au creat civilizații remarcabile, dând naștere primelor 

forme de organizare politică și aducând inovații care vor schimba cursul istoriei. Aceste 
popoare, vorbitoare de limbi diferite și având fiecare credințe, obiceiuri și valori proprii, 
au conviețuit, uneori s-au succedat și adesea s-au luptat pentru întâietate.

Mesopotamienii (sumerieni, akkadieni, asirieni, amoriți, caldeeni) s-au așezat între 
fluviile Tigru și Eufrat, azi Irak. Sumerienii au creat, în mileniul al IV-lea î.Hr., primele 
orașe-stat, Ur și Uruk. Tot ei sunt inventatorii roții, ai scrierii cuneiforme (cu semne în 
formă de cuie) și ai canalelor de irigații, având și cunoștințe de matematică, astronomie 
și medicină. Sumerienii au fost cuceriți de Sargon I, care a pus astfel bazele primului 
imperiu din istorie, cel akkadian, cu capitala la Akkad. 

Egiptenii s-au așezat în nord-vestul Africii, pe Valea Nilului, ținutul fiind inițial împărțit 
în Egiptul de Sus (la sud) și Egiptul de Jos (la nord). Prin unificarea acestora, în jurul 
anului 3100 î.Hr., de către faraonul Menes (sau Narmer), a apărut Regatul Egiptului, cu 
capitala la Memphis. Egiptenii sunt cunoscuți mai ales pentru impresionantele lor 
piramide, pentru inventarea hieroglifelor (sistem de desene reprezentând ființe, lucruri, 
plante, zei care desemnau cuvinte, silabe, sunete sau semne) și pentru folosirea 
papirusului ca suport pentru scriere. 

Fenicienii ocupau coasta estică a Mării Mediterane (azi Liban), unde au întemeiat 
orașele-stat Byblos, Arados, Tyr și Sidon. 
Pricepuți navigatori, ei făceau comerț cu 
lemn de cedru, metale prețioase,  
obiecte de sticlă, fildeș, chihlimbar. 
Înființează numeroase colonii pe 
țărmurile Mediteranei, printre care 
Cartagina. Sunt inventatorii primului 
alfabet, ai unor tehnici noi de prelucrare 
a sticlei și de vopsire a țesăturilor.

Evreii s-au așezat la sud de fenicieni, 
în Canaan (Palestina). 

Perșii și mezii, două triburi nomade 
înrudite, s-au stabilit în mileniul al II-lea î.Hr. 
în Podișul Iran. Împreună au creat un 
imperiu imens – Imperiul Persan (Iranul 
de azi), cu capitala la Persepolis – care se 

DICȚIONAR
colonie – cetate sau oraș 
întemeiate, în scopuri 
comerciale sau strategice, 
pe teritorii străine

dinastie – succesiune de 
suverani care provin din 
aceeași familie

imperiu – stat de mare 
întindere, format prin 
cucerirea teritoriilor locuite 
de alte popoare; era 
condus de un împărat

popor – comunitate umană 
superioară tribului, ai cărei 
membri locuiesc pe același 
teritoriu, vorbesc aceeași 
limbă și au aceeași tradiție 
culturală

Vânătoare de lei 
(protagoniști asirieni)
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Popoare/ 
Civilizații

Repere 
geografice

Repere 
temporale Orașe Descoperiri 

importante

Sumerienii fluviile Tigru și 
Eufrat

mileniul  
al IV-lea î.Hr.

Ur, Uruk roata, scrierea 
cuneiformă, canale 
de irigații

 Explorează și aplică
I. Completează enunțurile cu cuvintele potrivite.

1. Prin unificarea ... cu ... a luat naștere Regatul Egiptului, cu capitala la ... .
2. Stabiliți în Podișul Iran, ... și ... erau triburi nomade înrudite.
3. Sistemul politic al chinezilor se baza pe ... .
4. Civilizația de pe valea ... a dispărut odată cu apariția arienilor.

II. Asociază orașele cu popoarele cărora le aparțin. 

III. Pe baza hărților 3.1 și 3.2, de la începutul capitolului, numește și identifică spațiul 
geografic în care au trăit popoarele Orientului Antic. Cum a afectat așezarea în 
vecinătatea apelor dezvoltarea acestor civilizații?

 Micul cercetător – portofoliu

După modelul de mai jos, fă un tabel cu popoarele/ civilizațiile Orientului Antic pe 
care să îl adaugi la portofoliul tău. 

Cu ajutorul Internetului și al altor surse, caută și alte informații semnificative pentru 
a face tabelul cât mai complet. Dacă vrei, poți chiar adăuga rubrici noi (de exemplu, o 
coloană de Observații, pentru detalii privind o anumită civilizație), poți folosi culori 
diferite sau găsi, decupa și lipi poze relevante.

CAPSULA TIMPULUI

Sistemul de scriere folosit 
de civilizațiile de pe Valea 
Indusului, care au 
întemeiat Harappa și 
Mohenjo-Daro, nu a fost 
nici acum descifrat. 
Cercetătorii moderni au 
încercat să rezolve misterul 
cu ajutorul unor programe 
de calculator special create 
pentru analizarea semnelor 
lingvistice, însă nu au ajuns 
la niciun rezultat.

ȘTIAI CĂ...
În Antichitate, culoarea 
purpurie (roșu-închis) se 
extrăgea din glanda unei 
moluște? Fenicienii 
produceau și făceau comerț 
cu această vopsea atât de 
greu de obținut, și de aici li 
se trage și numele – în 
greaca veche, phoinos 
înseamnă „roșu închis“.

întindea, la apogeul său, din Asia Centrală până la Marea Mediterană. Perșii sunt 
considerați inventatorii jocului de șah (deși ei preiau și dezvoltă un joc apărut în India). 

Indienii sunt un amestec de mai multe popoare care s-au așezat pe valea Indusului și 
au întemeiat orașele Mohenjo-Daro și Harappa. Această civilizație a dispărut odată cu 
apariția arienilor, triburi nomade de păstori iranieni, care s-au stabilit pe valea Indusului 
în mileniul al II-lea î.Hr. 

Chinezii ocupau teritoriul dintre Fluviul Galben și Fluviul Albastru, în sud-estul Asiei, 
unde au întemeiat primele așezări în mileniul al III-lea î.Hr. Aveau o societate strict 
ierarhizată și un sistem politic bazat pe dinastii. Chinezii au inventat hârtia, tiparul, 
busola, pulberea explozibilă.

egipteni

evrei

fenicieni
indieni

perși

akkadieni

sumerieni

Memphis

Harappa
Byblos

Ur

Cartagina

Arados
Mohenjo-Daro

Uruk

Ierusalim

Persepolis

Tyr

Sidon

Akkad
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Descoperă
Întrebat care e cea mai bună modalitate de a 

guverna, Confucius, un mare învățat chinez, a 
răspuns: „Guvernare e acolo unde prințul e prinț, 
ministrul e ministru, tatăl e tată și fiul e fiu“.

1. Cum interpretezi spusele lui Confucius? Cum ar 
arăta o societate organizată astfel? 

2. Pe baza celor învățate până acum, crezi că 
această concepție apare și la alte popoare din 
Orientul Antic? Justifică-ți răspunsul.

Aventura cunoașterii
Chinezii sunt un popor din sud-estul Asiei, care 

și-au întemeiat primele așezări pe valea Fluviului 
Galben, în mileniul al III-lea î.Hr. 

După o lungă perioadă în care mai multe regate 
se luptă pentru supremație, teritoriile chinezești 
sunt unificate de Qin Shi Huang, primul împărat al 
Chinei (221-210 î.Hr.). El impune o serie de reforme 
politice și economice asupra teritoriilor nou-cucerite 
și începe construirea Marelui Zid, pentru a stăvili 
atacurile triburilor de nomazi venite dinspre nord. 

Chinezii

De la numele dinastiei create de el (Qin) provine 
numele Chinei.   

Societatea chineză era organizată după regulile 
confucianismului – o religie, dar mai ales un mod de 
viață – care susținea respectul față de autoritate și 
menținerea echilibrului și a armoniei în relațiile cu 
ceilalți. Învățăturile lui Confucius (sec. VI-V î.Hr.) și 
ale contemporanului său, Lao Tzu (fondatorul 
religiei taoiste), sunt urmate și azi.

Chinezii au rămas în istorie printr-o serie 
remarcabilă de invenții și descoperiri –  
mă tasea, hârtia, seismograful, busola, pulberea 
explozibilă, acupunctura, banii de 
hârtie, canalele 
maritime artificiale 
(construite de om) și 
multe altele.

Explorează și aplică

În timpul dinastiei Han, mătasea era folosită alături de monede și grâu pentru a plăti lefurile soldaților. Din 
mai multe puncte de vedere, mătasea era metoda de plată cea mai de încredere: era greu să bați monedă într-o 
cantitate suficientă și, în plus, utilizarea monedei nu era o practică răspândită în toate provinciile Chinei;  
aceasta era o adevărată problemă când venea vorba de plata soldelor, căci teatrele de război se aflau adesea în 
regiuni izolate, unde monedele erau inutile. Iar grâul putrezea după ceva vreme... Mătasea a devenit metodă 
internațională de plată, dar și produs de lux.    Peter Frankopan, Drumurile mătăsii

1. Enumeră, din text, motivele pentru care mătasea constituia cea mai convenabilă metodă de plată.
2. Explică expresia „teatre de război“.

Dragonul este o creatură 
foarte des întâlnită  în 
mitologia și cultura 
chinezești. 

Qin Shi Huang,  
primul împărat al Chinei

STUDIU  
de CAZ
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 Evreii

Descoperă
Și a zis Domnul către Avraam: „Ieși din țara ta și din 

neamul tău și din casa tatălui tău și vino în țara pe care 
ți-o voi arăta Eu!“            Geneza, cap. XII, versetul 1

Un zeu îi cere unui om să-și părăsească neamul pentru 
a se muta într-un loc străin, ca să întemeieze acolo un 
popor nou. De ce credeți că povestea începe cu o poruncă 
divină? Ce vrea să ne sugereze textul?

Aventura cunoașterii

Evreii – sau israeliții, iudeii – sunt un neam semitic. Cele 
mai multe informații despre ei au fost păstrate în Biblie. 

Cel mai îndepărtat strămoș al evreilor, personaj a cărui 
existență poate fi confirmată și de alte surse istorice, e 
Avraam (a trăit probabil în sec. al XX-lea, î.Hr.). Deși multe 
dintre relatările biblice se referă la evrei ca la păstori și 

agricultori, trebuie să remarcăm 
faptul că Avraam pleacă din 

cetatea-stat Ur (în Irakul de azi), 
unul dintre marile centre 

culturale și comerciale ale 
Antichității. 

Avraam și cei care-l 
însoțeau (probabil 

un trib) și-au căutat 
un loc în care să se 
stabilească. 
A pa re ,  as t fe l , 

foarte devreme, în 
scrierile evreiești, 
ideea de „Pământ 
al Făgăduinței“ – 
element 

1. Câte triburi alcătuiau „Poporul lui Israel“? Documentează-te și află 
cum se numea fiecare.

2. Care este particularitatea poporului evreu în comparație cu alte popoare 
din Orient pe care le-ai studiat?

fundamental al Iudaismului până azi. Iar tribul și 
liderul lor chiar se stabilesc undeva: în Canaan, un 
teritoriu din sud-estul Mediteranei. 

Cel care a întemeiat poporul distinct care există și 
azi a fost nepotul său, Iacov/ Israel. Cei 12 fii ai lui au 
format fiecare câte un trib și aceste triburi au 
constituit Poporul lui Israel. Din diverse motive 
(foamete, atacuri ale altor popoare sau triburi etc.), 
israeliții au migrat mult, intrând în contact cu mai 
toate popoarele Antichității. În repetate rânduri, au 
fost cuceriți și mulți au fost luați în sclavie. De multe 
ori, însă, au reușit să se elibereze. 

Poate cea mai cunoscută eliberare de sub dominația 
unei mari puteri e cea a „ieșirii din Egipt“ sau Exodul 
(se pare că în timpul domniei faimosului faraon 
Ramses al II-lea), eveniment în care personajul 
principal a fost Moise. 

Dacă Avraam și Iacov sunt strămoșii nației, Moise a 
reprezentat adevărata forță creatoare, modelatorul 
poporului. El și-a asumat rolul de intermediar între 
Dumnezeu (pe care evreii îl numesc Yahve) și oameni și 
a introdus în legislație, în politică și-n viața de zi cu zi 
cele mai nobile principii morale – Cele 10 Porunci 
(Decalogul). 

Acest personaj n-a avut o influență considerabilă 
doar asupra evreilor Antichității, ci și asupra întregii 
lumi antice. Grecii, îndeosebi, îl puneau alături de zeii 
și eroii lor. 

La începutul mileniului I î.Hr., s-au evidențiat marii 
regi Saul, David și Solomon. David cucerește  
Ierusa limul și își stabilește acolo capi tala.

Două dintre cele mai mari contribuții ale evreilor la 
evoluția umanității sunt monoteismul (credința într-un 
zeu unic) și idealul vieții morale ilustrat în Decalog. 

Moise (sculptură realizată 
de Michelangelo, Basilica 
San Pietro in Vincoli, 
Roma) 

Chivotul Legământului (reconstituire)
Cufăr, pierdut azi, care avea înăuntru 
Tablele Legii (pe care ar fi fost scris 
Decalogul)

Explorează și aplică

STUDIU  
de CAZ



33

CAPITOLUL 3

Descoperă

Inventarea scrierii ■ De la pictograme la alfabet DICȚIONAR
basorelief – tip de 
sculptură în care figurile 
sunt gravate pe o suprafață 
plată și ies ușor în evidență 
pe fundal, nefiind 
independente de acesta

stelă – monument de 
dimensiuni mici, adesea în 
formă de coloană, dintr-un 
singur bloc de piatră, care 
poartă de obicei o 
inscripție

Aventura cunoașterii
În Orientul Antic, 

scrierea a apărut ca 
urmare a unor 
necesități practice: 
evidența mărfurilor, a 
taxelor datorate de 
populație, 
înregistrarea de 
calcule și măsurători, 
consemnarea 
evenimentelor istorice și 
stabilirea și impunerea legilor. 
În temple, preoții scriau texte 
religioase și notau observații 
legate de calendar și de 
mișcarea corpurilor cerești.

Sumerienii au inventat prima 
scriere, cea pictografică, în 
mileniul al IV-lea î.Hr. (desene stilizate și simplificate reprezentând obiecte sau idei). Din 
ea a evoluat, către 3300 î.Hr., scrierea cuneiformă, cu semne în formă de cuie săpate în 
piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă. Acest sistem de scriere s-a răspândit la mai 
multe popoare din Orientul Antic.

Ideea că un limbaj putea fi transpus în scris a pătruns, nu după mult timp, și în ținuturile 
de la vest și de la est, unde ajunsese purtată de caravanele negustorilor. Egiptenii au 
învățat această artă și curând și-au creat propriul sistem de scriere – hieroglifele – care 
rareori reprezentau vocale.  Wolfram von Soden, Orientul Antic

1. Cum se explică faptul că, odată inventată, scrierea a fost atât de repede adoptată 
de popoarele Orientul Antic?

2. De ce e scrierea considerată o artă?

Sumeriană 
(pe verticală)

Sumeriană 
(rotit)

Babiloniană 
timpurie

Babiloniană 
târzie Asiriană

stea

soare

fiu

putere

Simplificarea progresivă a caracterelor cuneiforme

Basorelief (sec. II î.Hr.) reprezentând interpretarea  
visului Reginei Maya, mama lui Buddha istoric. În registrul inferior  

se află un scrib care notează ceea ce aude. Aceasta este una  
dintre cele mai vechi reprezentări ale artei scrisului în India.
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În mileniul al II-lea î.Hr. a apărut sistemul de scriere 
chinezesc, care utiliza o serie de simboluri reprezentând 
cuvinte sau silabe, numite hanzi. Acestea sunt folosite 
și astăzi (în timp, lista de simboluri îmbogățindu-se). 
Chinezii scriau inițial pe rulouri de bambus și de 
mătase, iar în final pe hârtie.

Primele încercări de producere a hârtiei au 
avut loc în China, începând cu sfârșitul 
mileniului I î.Hr. Materialele folosite și procesul 
de fabricare s-au îmbunătățit constant 
de-a lungul timpului, iar astăzi, în mod 
convențional, inventarea hârtiei îi este 
atribuită lui Cai Lun, un funcționar imperial 
chinez care a adăugat, la amestecul inițial de fibre 
textile și vegetale, folosit până atunci, scoarță de copac și 
cânepă (în jurul anului 100).

Către 3100 î.Hr., în Egipt a 
apărut scrierea hieroglifică, 
un sistem complex de 
desene reprezentând ființe, 
lucruri, plante, zei și care 
desemnau cuvinte, silabe 
sau sunete. Considerate 
scriere sacră, hieroglifele 
erau folosite de faraoni, nobili și 
preoți și împodobeau mormintele 
regale, pereții templelor, stelele sau 
coloanele decorative. Ulterior, oamenii simpli vor 
ajunge să folosească o scriere simplificată numită 
demotică, care va înlocui hieroglifele. 

Ca suport de scriere se foloseau pergamentul (piele de animal, tăbăcită și prelucrată 
special pentru scris) și papirusul (obținut din miezul plantei numite papirus care creștea 
în delta Nilului).

Hanzi, variantă tradițională (negru)  
și simplificată (roșu)

Hieroglife inscripționate  
pe mormântul faraonului Seti I

Fenicienii inventează un sistem de scriere revoluționar, 
unde fiecare semn reda un sunet. Astfel, cu cele 22 de 
litere (toate consoane) se putea scrie orice cuvânt. Acest 
alfabet a fost preluat și perfecționat, printre alții, de greci 
și de romani. Cea mai veche inscripție pe care o cunoaștem, 
folosind acest sistem, datează din sec. al XI-lea î.Hr.

Litere din alfabetul fenician  
și corespondentele lor

ȘTIAI CĂ...
•  •  Un alfabet care nu are 
decât consoane (așa cum e 
cel fenician) se numește 
abjad?

•  •  Hieroglifele au fost 
descifrate abia în  
sec. al XIX-lea de francezul 
Jean-François Champollion? 
Acest lucru s-a datorat 
descoperirii unei stele, 
Piatra de la Rosetta, 
datând din 196 î.Hr., pe care 
același text era redat cu 
ajutorul scrierii hieroglifice, 
al scrierii demotice și în 
greaca veche. Cum 
Champollion cunoștea 
greaca veche, el a reușit, 
pornind de la această 
variantă, să descifreze și 
celelalte două sisteme de 
scriere.

Piatra de la Rosetta  
(aflată astăzi la British 

Museum, Londra, Marea 
Britanie)



Notă: Pașii pe care trebuie să-i parcurgi atunci când realizezi proiectul sunt 
enumerați la pagina 119 (METODE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU).
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Micul cercetător – proiect

Faci parte dintr-o mică așezare de meșteșugari și negustori de pe malul 
Nilului și vrei să îi convingi pe ceilalți că e nevoie, în comunitatea voastră, 
de serviciile unui scrib. 

Pasul 1: Pe baza celor învățate anterior despre viața în Orientul Antic 
și a documentării personale (Internet, cărți), fă o scurtă prezentare a 
comunității – despre ce meșteșuguri e vorba, care sunt bunurile pe care 
le produc și le comercializează și unde anume (80-100 cuvinte);  

Pasul 2: Scrie o listă de 3-5 argumente specifice care să arate în ce fel 
așezarea voastră ar beneficia de pe urma prezenței unui scrib.

Scrib șezând
Sculptură egipteană din timpul 
Dinastiei a IV-a (2613-2498 î.Hr.)

Explorează și aplică

I. Adevărat sau fals? Notează cu A sau F, după 
caz, și modifică afirmațiile false în așa fel încât 
să devină adevărate.

1. Mesopotamienii au inventat primul sistem 
de scriere, hieroglifele.

2. Pergamentul era obținut din piele de 
animal (oaie, vițel), tăbăcită și prelucrată special.

3. Alfabetul fenician conținea vocale și 
consoane.

4. Chinezii și-au inventat propriul sistem 
de scriere, niște carac tere numite cuneiforme.

II. Citește sursa și răspunde la cerințe.

Nu fi îngâmfat cu știința ta,
 Ci sfătuiește-te cu cel neștiutor la fel ca și cu 
cel învățat,
Căci hotarele științei nu pot fi atinse
Și nu se află un învățat care s-o stăpânească cu desăvârșire.
O vorbă înțeleaptă este mai ascunsă ca piatra verde de smarald
Dar o poți afla și la sclava care macină învârtind piatra de moară.
Dacă ești o căpetenie care dă porunci unui număr mare de oameni
Caută să săvârșești toate binefacerile,
Astfel ca poruncile tale să nu aducă rău nimănui.
Măreață este dreptatea, statornică este și minunată. 

  „Învățăturile lui Ptah-hotep“, în Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației

1. Identifică două norme de conduită recomandate de autorul „Învățăturilor“.
2. Prezintă profilul conducătorului, așa cum apare el în text.
3. Crezi că aceste recomandări mai sunt valabile și astăzi? Justifică-ți răspunsul.

CAPSULA TIMPULUI
Numerele pe care le numim 
„arabe“ au fost de fapt 
inventate de indieni. Ei 
foloseau cifrele de la 0 la 9 
și semnele + și -. Acest 
sistem a fost adoptat de 
arabi, prin intermediul 
cărora a pătruns în vest, și 
de aici numele.

Inscripție cu caractere cuneiforme  
de pe fațada mormântului lui  

Darius cel Mare, suveranul Persiei 
(550-486 î.Hr.)
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Descoperă

Apariția scrierii le-a permis oamenilor din Orientul Antic 
să consemneze, pe diverse suporturi (tăblițe de lut, 
pergament, hârtie, papirus), mituri, povești, legende care 
până atunci se transmiseseră doar pe cale orală. 

O parte dintre aceste creații literare s-au păstrat  
(măcar fragmentar) până azi: Epopeea lui Ghilgameș 
(Mesopotamia), Cartea Morților (Egipt), Ramayana și 
Mahabharata (India).

1. Cum s-au transmis miturile și legendele înainte de 
apariția scrierii?

2. Numește o creație literară a vechilor indieni și una 
a vechilor egipteni care s-au păstrat până azi.

Aventura cunoașterii
Ghilgameș, legendarul rege al Urukului, își asuprește 

supușii. Pentru a-l aduce pe calea cea bună, zeii îl trimit 
pe Enkidu, iar cei doi devin de nedespărțit. Împreună trec 

Pe scurt
••  cea mai veche scriere literară păstrată;
••  o variantă descoperită sub forma a 12 tăblițe de lut, cu scriere cuneiformă, păstrate în biblioteca regelui asirian 

Assurbanipal de la Ninive; 
••  aceasta e o versiune târzie a epopeii (compilată din texte mult mai vechi);
••  e probabil ca Ghilgameș să fi existat cu adevărat și să fi domnit în Uruk, la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. 

(după care a intrat în legendă).

Explorează și aplică

A. El ține în mâinile sale întreaga putere a Urukului.
Este asemeni unui taur, umbletul îi e semeț.
Izbitura armelor sale nu are potrivnic.
Tovarășii săi sunt siliți să se scoale în sunetul tobei.
Bărbații din Uruk se-nfurie în casele lor:
„Ghilgameș, spun ei, nu se îndură să lase niciun fiu 
părintelui său;
zi și noapte se dezlănțuie asuprirea lui!“ 

B. Cel care a văzut totul până la marginea lumii,
cel care a știut totul și a cunoscut totul,
Ghilgameș, a pătruns totodată și taina tuturor 
lucrurilor.
El s-a împărtășit din toată înțelepciunea lumii;
a văzut ceea ce era tăinuit și a cunoscut ceea ce a 
rămas ascuns oamenilor.

fragmente din Epopeea lui Ghilgameș

1. Ambele fragmente se referă la Ghilgameș în momente diferite ale vieții sale – A. înainte de a-l cunoaște pe 
Enkidu, iar B. – după încercarea sa de a descoperi secretul nemuririi. Fă câte un scurt portret al lui Ghilgameș pe 
baza fiecărei surse și descoperă diferențele. Ce crezi că a cauzat schimbarea?

2. Poate constitui Epopeea lui Ghilgameș o sursă istorică? Justifică-ți răspunsul.

Reprezentare probabilă a regelui Ghilgameș, în ipostaza de „Stăpân al 
animalelor“ (basorelief descoperit la Dur-Sharrukin, azi în Muzeul Luvru)

prin tot felul de 
peripeții (îl înving pe 
uriașul Humbaba, 
ucid taurul ceresc) 
p â n ă  c â n d  z e i i 
hotărăsc că Enkidu 
trebuie să moară.

Îndurerat, 
Ghilgameș pornește 
în căutarea nemuririi, 
pentru a-și da seama, 
în final, că acest dar 
le este inaccesibil 
oamenilor.

Epopeea lui GhilgameșSTUDIU  
de CAZ
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Descoperă
Hammurabi, rege al Babilonului (în imagine: în picioare 

și cu mâna la gură, în semn de respect), primește aici 
însemnele regale de la zeul soarelui și al justiției, Șamaș. 
Imaginea e sculptată pe vârful stelei unde e consemnat 
codul de legi al lui Hammurabi. 

De ce este important acest detaliu pentru cei cărora li 
se adresează legile?

Aventura cunoașterii
Timp de peste 40 de ani, în sec. al XVIII-lea î.Hr., regatul 

Babilonului a fost condus de Hammurabi, care, prin 
cuceriri succesive, a ajuns să stăpânească întreaga 

Mesopotamie. El a introdus o serie de reforme privind 
organizarea statului și a societății, dar cea mai 
importantă realizare a sa este crearea celui mai vechi 
cod de legi păstrat până azi – Codul lui Hammurabi. 
Acesta reglementează toate aspectele societății 
babiloniene de la acea vreme – relația cu statul, 
familia, proprietatea, agricultura, comerțul, relațiile 
dintre categorii sociale, plata muncii, sclavi – și 
pedepsele prevăzute pentru încălcarea acestor legi. 
Codul a fost consemnat pe tăblițe de lut și stele și 
răspândit pe tot teritoriul regatului. 

Codul lui Hammurabi marchează apariția dreptului 
(totalitatea normelor juridice care reglementează 
relațiile sociale dintr-un stat). Două dintre principiile 
codului au dăinuit până azi: prezumția de nevinovăție 
și judecata pe bază de dovezi.

Explorează și aplică

1. Dacă cineva a învinovățit pe altul de crimă, dar nu poate dovedi, acuzatorul să fie dat morții. 
5. Dacă un judecător a dat o sentință și după aceea își schimbă părerea, va restitui îndoit daunele procesului în 
cauză și va trebui să părăsească scaunul pe care-l deține. 
53. Dacă cineva a neglijat să-și întărească barajul și barajul a cedat, el va trebui să restituie cerealele distruse.
54. Dacă nu poate restitui, va fi vândut el și toată casa lui, iar banii obținuți vor înlocui recolta păgubiților.
137. Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie care a dat naștere copiilor săi, o parte din pământ și din 
bani trebuie cedată ei de soț. Când copiii cresc, ea se poate recăsători.
195. Dacă un copil va lovi pe tatăl său să i se taie mâna.  

fragmente din Codul lui Hammurabi

1. În ce măsură mai sunt aplicabile în zilele noastre aceste legi? Justifică-ți răspunsul.
2. În echipe de trei-patru elevi, căutați informații despre legile altor imperii din Orientul Antic. Prezentați 

rezultatele în fața clasei, apoi dezbateți asemănările și deosebirile față de Codul lui Hammurabi.

Pe scurt
••  creat la mijlocul sec. al XVIII-lea î.Hr., în Babilon;
••  scris cu caractere cuneiforme;
••  în prolog, Hammurabi, în calitate de ales al zeilor, își declară 

intenția de a stabili legi prin care „să-i împiedice pe cei puternici să-i 
asuprească pe cei slabi“;

••  conține 282 de articole de legi;
••  păstrat azi în formă completă pe o stelă de 2,25 m, descoperită 

în 1901 și expusă la Muzeul Luvru.

Codul lui HammurabiSTUDIU  
de CAZ



1. Succesiune de suverani care provin din aceeași familie.
2. Foarte întins, e condus de un împărat.
3. Inventatorii scrierii cuneiforme.
4. Piramidă în trepte.
5. Eroul unei epopei mesopotamiene. 
6. Religie apărută în China, care dăinuie și azi.
7. Operă literară din India antică.
8. Unul dintre fluviile care mărginea Mesopotamia.
9. Prima scriere apărută.
10. Monument în formă de coloană, de dimensiuni mici, de obicei inscripționat.
11. Faraon cunoscut pentru piramida care îi adăpostește mormântul, la Gizeh. 
12. Scriere simplificată, folosită de egiptenii de rând.
13. Ale ei erau grădinile suspendate din Babilon.
14. Cetate sau oraș întemeiate pe teritorii străine.
15. Monument budist care adăpostea relicve sacre.
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CAPITOLUL 3RECAPITULARE

Felicitări! Ai ajuns la finalul celui de-al treilea capitol. Recapitulează ceea ce ai învățat, 
rezolvând exercițiile de mai jos.

I. Scrie, sub fiecare imagine, numele corect: pagodă, piramidă, stupă, zigurat.

II. Completează pentru a găsi un alt nume folosit pentru Cornul abundenței.

1

2

3

4 Z I G U R A T
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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RECAPITULARE

III. Citește și alege varianta corectă.
1. Civilizația egipteană s-a dezvoltat pe ... .

a. valea Indusului; b. valea Nilului; c. valea Tigrului.
2. Populațiile semi-nomade erau organizate în ... .

a. sate; b. orașe-stat; c. triburi.
3. Drumul Mătăsii era o rută comercială care lega bazinul Mediteranei de ... .  

a. Mesopotamia; b. India; c. China.
4. În China antică, funcționarii erau aleși din rândul ... .

a. aristocrației;  b. sclavilor;  c. oamenilor liberi.
5. Popoarele Orientului Antic erau politeiste, cu excepția ... .

a. mezilor; b. evreilor; c. egiptenilor.

IV. Continuă următoarele propoziții în așa fel încât să rezulte afirmații corecte din punct de vedere istoric.
1. Primele așezări umane, în Orientul Antic, au apărut... .
2. Cucerindu-i pe sumerieni, Sargon I ... .
3. Civilizația vechilor indieni a dispărut ... . 
4. Din scrierea pictografică a evoluat ... .
5. David și Solomon au fost regi ai ... .

V. Completează folosind cuvintele date: demotică, morminte, nobili, hieroglifică, pereți, desene, scriere, silabe, zei. 
Scrierea ... a apărut în Egipt. Aceasta era un sistem complex de ... care desemnau cuvinte, ... sau sunete. 

Hieroglifele, credeau egiptenii, le fuseseră inspirate de ..., astfel că ele erau folosite și pentru a împodobi ... templelor 
sau ... regale. Doar faraonii, ... și preoții foloseau hieroglifele; oamenii de rând foloseau o ... simplificată numită ... .

VI. Răspunde la următoarele întrebări.
1. De ce au apărut primele așezări umane în apropierea marilor fluvii? 
2. Care era singura religie monoteistă din Orientul Antic?
3. Care sunt primele orașe din istorie?
4. Cum a apărut scrierea în Orientul Antic?
5. Care e cea mai simplă formă de comerț?

VII. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre cele mai importante invenții ale Orientului Antic.



AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Asociază termenii din coloana A cu explicațiile din coloana B. 15 p.
A.  pagodă       B.  piramidă în trepte specific mesopotamiană
 piramidă  monument inscripționat, în formă de coloană
 stelă  monument budist în formă de movilă
 stupă  monument funerar la egipteni
 zigurat  templu budist cu etaje suprapuse și acoperișuri cu streșini întoarse în sus

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).  15 p.
1. Mesopotamienii construiau piramide pentru a adăposti mumia faraonului.
2. Cartagina era o colonie feniciană.
3. Imperiul Persan a fost creat din unirea triburilor de perși cu cele de evrei.
4. Vechii indieni au întemeiat orașele Mohenjo-Daro și Harappa.
5. Chinezii sunt inventatorii primului alfabet.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.  6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.   10 p.
1. Vechii mesopotamieni îl venerau pe ... .

a. Marduk;  b. Anu;  c. Vișnu.
2. Primele orașe-stat au fost create de ... .

a. babilonieni;  b. sumerieni;  c. egipteni.
3. Imperiul Persan avea capitala la ... .

a. Uruk;  b. Babilon;  c. Persepolis.
4. Busola și pulberea explozibilă au fost inventate de ...

a. chinezi;  b. evrei;  c. mezi.
5. Sistemul de scriere chinezesc folosea niște simboluri numite ... .

a. cuneiforme;  b. hieroglife;  c. hanzi.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul acestora: 
scrib, credință politeistă, civilizație, papirus, dinastie.  10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre beneficiile apariției scrierii în Orientul Antic.  34 p.
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EVALUARE



CAPITOLUL 4CIVILIZAȚIA GREACĂ  
ȘI SINTEZA ELENISTICĂ

4.2. Colonii antice grecești

4.1. Grecia antică (Perioada arhaică, 750-490 î.Hr.)
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CAPITOLUL 4

DICȚIONAR
limbă proto-greacă – formă 
veche a limbii grecești, la 
care s-au adăugat, de-a 
lungul timpului, diverse 
dialecte  

promontoriu – fâșie de 
pământ de înălțime 
considerabilă care 
pătrunde în mare

Aventura cunoașterii
Prima civilizație europeană a apărut în insula Creta și este cunoscută astăzi ca 

civilizația minoică (sec. XXVII-XVI î.Hr.), de la numele regelui legendar Minos. Apoi, în 
sudul Peninsulei Balcanice, în zona numită Elada și pe insulele învecinate, și-au făcut 
apariția alte comunități, cum este cazul aheilor, cei care au creat civilizația miceniană 
(sec. XVI-XII î.Hr.), numele provenind de această dată de la cetatea Micene, un mare 
centru urban, cu rol de capitală. Au urmat trei popoare venite dinspre nordul Peninsulei 
Balcanice: în sudul Greciei, în Peloponez, s-au așezat dorienii – populație războinică ce 
a fondat orașul Sparta; în Grecia de mijloc s-au așezat ionienii, cei care au întemeiat 
Atena și apoi au colonizat țărmurile Asiei Mici, întemeind regiunea istorică Ionia. În 
nordul Greciei s-au așezat eolienii.

Mediul natural al Greciei antice este dominat de un relief muntos (aprox. 80%), cu 
puține câmpii sau zone joase. Clima este mediteraneeană și se caracterizează prin veri 
calde și uscate și ierni blânde și umede, favorizând o vegetație specifică cu arbori scunzi 
(măslini, curmali, smochini, citrice) și viță-de-vie. Aceste elemente geografice, dar și 
vecinătatea mărilor (Mediterană, Egee și Ionică) au favorizat nașterea unei civilizații 
înfloritoare, considerată prima mare civilizație a Europei.

Ocupațiile grecilor sunt strâns legate de 
resursele oferite de mediul 
geografic. Aceștia se ocupau 
cu agricultura, principalele 
culturi fiind cele de 
măslini, viță-de-vie, 
smochini, citrice.  

Mediul natural și ocupațiile grecilor

1. Menționează 
caracteristicile spațiului 
geografic în care s-au 
așezat și au dezvoltat o 
civilizație vechii greci.

2. Ținând cont de 
formele de relief, ce 
ocupații crezi că e probabil 
să fi avut vechii greci?

Răpirea Europei  
(detaliu de pe un vas grecesc 
din sec. al V-lea î.Hr.)

Harta fizică a Greciei

Conform legendei, Europa 
era o prințesă feniciană, 
fiica regelui Agenor. 
Impresionat de frumusețea 
acesteia, Zeus, transformat 
într-un taur alb, o răpește 
și o duce pe insula Creta. 
De aici provine numele 
continentului – Europa.

Trirema (triera) era o ambarcațiune cu pânze și trei rânduri 
de rame dispuse pe trei niveluri suprapuse. Rapidă și ușor de 
manevrat, era folosită mai ales în războaie. Trirema ateniană 
putea atinge o lungime de 40 m și o lățime de 6 m și era pusă 
în mișcare de peste 150 de vâslași.  

Descoperă
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Clepsidra automată  
a lui Ctesibius 
(schiță – reconstituire)

Ruinele palatului din Knossos 
(insula Creta, Grecia), centrul 
politic și religios al civilizației 
minoice, prima civilizație 
apărută în lumea elenă.  

Primul ceas cu alarmă  
a fost construit de un 
matematician și inventator 
grec, numit Ctesibius  
(n. 285 î.Hr. - d. 222 î.Hr.)? 
Era format dintr-o 
clepsidră dotată cu un  
disc și o săgeată care arăta 
orele; mecanismul de 
alarmă pornea la un 
moment prestabilit – 
pietricele care cădeau  
pe un disc de metal sau 
clopoței care începeau  
să sune. 

Relieful preponderent muntos permitea creșterea animalelor mici (capre, oi). Locuitorii 
Eladei au exploatat resursele naturale din sol (marmură, fier, aur, argint), dezvoltând  
astfel meșteșugurile și comerțul. Olăritul era o îndeletnicire specifică grecilor, ceramica 
lor fiind cunoscută în toată lumea. Prezența mărilor și concentrarea populației pe 
țărmurile acestora au făcut din vechii greci cei mai buni constructori de vase și navigatori 
iscusiți. Egiptenii îi numeau „cărăușii mărilor“, căci corăbiile grecești transportau, la mari 
distanțe, mărfuri variate pe care le vindeau altor popoare. 

CAPITOLUL 4

Explorează și aplică

I. Citește și alege răspunsul corect.

1. Primii greci (eleni) care s-au așezat în Peninsula Balcanică au fost:
a. aheii; b. dorienii; c. ionienii.

2. Relieful Greciei este în mare parte format din:
a. câmpii; b. podișuri; c. munți.

3. Mările din vecinătatea spațiului grecesc au dus la dezvoltarea: 
a. agriculturii; b. navigației; c. olăritului.

4. Sudul Greciei se numește: 
a. Ionia; b. Peloponez; c. Corint.

II. Citește cu atenție următoarele surse, apoi rezolvă cerințele.
Sursa A: Când au aflat că toată țara elenilor este udată numai de ploi și nu de 

revărsarea râurilor, ca țara lor, egiptenii au zis că, dacă elenii vor fi vreodată înșelați în 
marea lor nădejde, vor avea de îndurat o foamete cumplită. Această vorbă vrea să spună 
că, dacă în loc de ploaie cerul le va trimite secetă, elenii vor pieri de foame; căci din altă 
parte decât de la Zeus nu aveau de unde să mai aștepte apă.     

                                                                                         Herodot, Istorii 
Sursa B: Întâietatea Eladei nu se datorează numai puterii și faimei popoarelor care 

locuiesc acolo; i-a hărăzit-o însăși firea, odată cu așezarea geografică, fiindcă Elada are 
multe golfuri, multe promontorii, care pot fi văzute de departe, precum şi peninsule mari, 
așezate în șir una după alta.                                        

                                                                                         Strabon, Geografia
Sursa C: Herodot, primul care a încercat să se lămurească [despre originea grecilor], 

are deplină dreptate când spune că dorienii i-au copleșit pe ahei, transformându-i în 
sclavi, așa cum aceștia din urmă au făcut cu pelasgii, adevărații autohtoni. Astfel, Grecia 
[antică] a apărut ca rezultat a trei straturi etnice.                               

 Indro Montanelli, Istoria grecilor
1. Pornind de la sursele A și B, pe baza celor învățate despre Orientul Antic, identifică 

două diferențe între mediul geografic al grecilor și cel al egiptenilor.
2. Folosind sursa C și textul lecției, identifică succesiunea popoarelor din Grecia antică.

Micul cercetător – proiect

Cu ajutorul Internetului sau al altor surse, realizează un proiect despre legenda 
Minotaurului (asociată cu palatul Knossos și civilizația minoică). Proiectul trebuie să 
conțină: o hartă a insulei Creta, o imagine a palatului de la Knossos/ alte imagini pe care 
le consideri semnificative pentru subiect, prezentarea pe scurt a legendei și a personajelor.

ȘTIAI CĂ...
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Descoperă

1. Privește și descrie scena din imaginea de mai sus.
2. Ce poate afla un istoric, din această imagine, despre 

epoca respectivă? Justifică-ți răspunsul.

Aventura cunoașterii
Ceramica antică grecească se evidențiază prin  

varietatea formelor și prin tehnicile de folosire a culorii – în 
funcție de epocă, se folosea negru pe fondul roșcat, natural, 
al lutului, sau roșu ori alb pe fond negru ori gălbui. Atelierele 
în care se producea ceramica erau foarte răspândite; până 
la introducerea roții olarului (inventată în Orient), lutul se 
modela manual. De mărimi și de forme diferite, vasele erau 
folosite, printre altele, pentru păstrarea și transportul 

lichidelor (ulei, vin) sau al alimentelor solide (măsline, 
cereale). 

La realizarea unui vas lucrau doi oameni: olarul, care 
dădea forma vasului, și pictorul, care îl decora. La 
început, vasele erau pictate cu motive simple, geometrice 
sau reprezentând plante, animale și siluete umane. Cu 
timpul, picturile de pe suprafața vasului au atins un nivel 
artistic remarcabil. Temele alese erau, de obicei, 
reprezentative pentru societatea grecească – scene din 
viața cotidiană, subiecte mitologice, evenimente precum 
războaie sau competiții sportive.

Datorită acestei bogății 
de detalii, vasele antice 
grecești reprezintă azi un 
important izvor istoric – 
privindu-le, putem afla, 
de exemplu, cum trăiau, 
cum se îmbrăcau sau cum 
se comportau vechii greci în 
anumite situații.

Explorează și aplică

A. Askos – vas cu o toartă și cioc lat, folosit pentru lichide, în special ulei de măsline
B. Hidrie – vas de forma unei pere răsturnate, cu trei mânere
C. Amforă – vas mare, cu două toarte, folosit pentru păstrarea alimentelor și a lichidelor
D. Pelike – vas asemănător amforei, dar mai scund și cu baza mare, pentru stabilitate 
E. Kyathos – vas sub forma unei cești cu un singur mâner lung, buclat

1. Observă diferitele tipuri de vase grecești și identifică cel puțin un element comun.
2. Caută pe Internet și alte tipuri de vase folosite de vechii greci și notează, pentru fiecare, o trăsătură 

specifică. Seamănă acestea cu vasele folosite astăzi?

Cupă pentru vin, cu chipul sculptat 
al lui Ianus (cca 420 î.Hr., Muzeul 

Metropolitan de Artă, 
New York, SUA)

A. B. C. D. E.

 Ceramica: între utilitate și artăSTUDIU  
de CAZ
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La început, domnea haosul. Iar din haos au apărut primele divinități – Uranus (cerul) 
și Geea (pământul), părinții Titanilor. Cel mai tânăr dintre ei, Cronos, și-a detronat tatăl, 
devenind stăpânul Universului. Din unirea cu Rhea, s-au născut mai mulți copii, care erau 
devorați de tatăl lor imediat după naștere. Mama lor a reușit să-l salveze pe Zeus, care, 
la rândul lui, i-a eliberat pe Poseidon, Hades, Hestia, Demetra și Hera din pântecele lui 
Cronos. Zeus l-a înfruntat pe tatăl său și l-a învins, devenind stăpânul universului și cel 
mai puternic dintre zeii din Olimp.                              

 Alexandru Mitru, Legendele Olimpului
1. Ce se întâmpla, conform sursei, cu copiii lui Cronos imediat după naștere?
2. Cum a devenit Zeus stăpânul universului?

Legendele Olimpului. Vechii greci erau politeiști – ei credeau că zeii lor (12 principali) 
trăiau pe muntele Olimp, de unde se amestecau, după voie, în viața muritorilor. Zeii 
aveau trăsături și comportamente umane – erau adesea răzbunători, geloși și impulsivi, 
iar bunăvoința le putea fi câștigată prin daruri sau jertfe. Mitologia greacă abundă în 
povestiri despre zei și despre eroi (semizei sau muritori) – Ahile, Heracle, Tezeu, Perseu, 
Odiseu, Prometeu – transmise mai întâi pe cale orală, apoi păstrate în scris. 

Războiul Troian, purtat timp de 10 ani între greci (ahei) și troieni (din cetatea Troia), 
constituie subiectul a două epopei scrise în jurul anului 750 î.Hr. și atribuite poetului 
Homer – Iliada și Odiseea. Homer dă acestui război un aer de legendă, atribuindu-le 
zeilor un rol central. Iliada descrie finalul războiului, culminând cu căderea Troiei, printr-un 
șiretlic al grecilor (aceștia pătrund în cetate ascunși într-un cal uriaș din lemn și reușesc 
astfel să o cucerească). Odiseea relatează aventurile lui Ulise (sau Odiseu) după 
terminarea războiului, în încercarea sa de a se întoarce acasă, pe o insulă numită Itaca.

Între mit și realitate. Faptele descrise în Iliada și Odiseea au fost mult timp considerate 
ficțiune. La sfârșitul sec. al XIX-lea însă, un arheolog numit Heinrich Schliemann a 
descoperit ruinele cetății Troia (Ilion) pe teritoriul de azi al Turciei. Tot el a făcut săpături 
arheologice la Micene.

Adevăr și legendă. Legendele Olimpului ■ Războiul Troian

Aventura cunoașterii

Descoperă

Zeii olimpieni (sculpturi pe frontonul 
Academiei din Atena)

Homer (ar fi trăit la sfârșitul  
sec. al VIII-lea î.Hr.)

Se crede că Homer, căruia 
îi sunt atribuite Iliada și 
Odiseea, a fost un aed 
originar din Ionia. Aezii, în 
Grecia antică, erau poeți și 
cântăreți care își recitau 
propriile versuri în 
acompaniament de liră. Ei 
călătoreau adesea de la o 
cetate la alta, pentru a-și 
prezenta creațiile în fața 
publicului.

ȘTIAI CĂ...
•• Iliada a fost tipărită 
pentru prima dată la 
Florența, în 1488-1489?

•• Oracolul era un loc sacru, 
un templu în care oamenii 
veneau să pună zeilor 
întrebări despre viitor? 
Prevestirile erau oferite 
prin intermediul unor 
„aleși“ – cel mai cunoscut 
exemplu e cel al preotesei 
Pythia, din templul lui 
Apollo de la Delfi. 
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Explorează și aplică

I. Citește și completează.

1. Zeul suprem al Olimpului era ... .
2. Ruinele Troiei au fost descoperite de ... pe teritoriul de azi al ... .
3. Insula lui Ulise, eroul principal din ..., se numește ... .
4. Grecii pătrund în Troia ascunși într-un ... uriaș de lemn. 
5. Legendele Olimpului sunt povestiri despre ... și ... .

II. Citește sursa și rezolvă cerințele.
În concepția vechilor greci, zeii nu trăiau izolați de muritori, ci se amestecau în viața 

lor, dirijându-le sau împiedicându-le acțiunile, aducându-le fericire sau nenorocire. De 
aceea, în viața zeilor se reflectă multe din fenomenele vieții sociale a grecilor. Astfel, Ares 
era zeul războiului, Hera proteja căsnicia, Hermes era protectorul negustorilor, împărăția 
morților o conducea Hades etc. Uneori, zeii se căsătoreau cu muritoare: zeița Tetis, 
divinitate a mării, s-a căsătorit cu Peleu, un muritor, iar din căsătoria lor s-a născut Ahile, 
faimosul erou ale cărui fapte sunt cântate în IIiada.     

                                                                                Alexandru Mitru, Legendele Olimpului 
1. Numește, din text, doi zei cu influență pozitivă în viața vechilor greci.
2. Cine erau părinții lui Ahile?
3. Pot constitui legendele Olimpului o sursă istorică? Justifică-ți răspunsul pe baza 

textului și a cunoștințelor proprii.

Micul cercetător – proiect

Împărțiți pe grupe, căutați informații detaliate despre cele douăsprezece zeități 
olimpiene. Realizați câte o fișă pentru fiecare, menționând principalele atribuții. Puteți 
realiza și un desen potrivit. 

Citește Iliada,  
romanul grafic pentru 
copii scris de Gareth 
Hinds, realizat după cea 
dintâi epopee homerică.

Zeus
zeul cerului, stăpânul 

zeilor

Atena 
zeița înțelepciunii

Apollo 
zeul soarelui și al 

artelor

Artemis 
zeița vânătorii 

Demetra 
zeița agriculturii

Dionysos 
zeul viței-de-vie și 

al vinului

Hermes 
zeul comerțului, 
mesagerul zeilor

Hera 
soția lui Zeus, zeița 

căsătoriei și a căminului

Poseidon
zeul mărilor și al 

oceanelor

Afrodita
zeița frumuseții și 

a iubirii

Ares 
zeul războiului

Hefaistos 
zeul focului și al 
meșteșugarilor

Zeii olimpieni (principalele divinități grecești)

DICȚIONAR
mitologie – totalitatea 
miturilor create de un 
popor sau de o civilizație

semizeu – erou mitologic, 
fiu al unui zeu și al unei 
muritoare sau al unei zeițe 
și al unui muritor

INVITAȚIE  
LA LECTURĂ



47

CAPITOLUL 4

Descoperă

Polisul ■ Atena și Sparta ■ Procesul de colonizare

În sec. al VIII-lea î.Hr., în Grecia apare o nouă formă de organizare – polisul, sau  
orașul-stat. Acesta avea legi și instituții proprii și cuprindea, pe lângă orașul propriu-zis 
(apărat de ziduri fortificate), și terenul din jur (sau portul cel mai apropiat).

1.  Privește harta 4.1. de la pag. 41 și numește două orașe-stat din zona continentală 
și două orașe-stat din zona asiatică.

2. Precizează două orașe-stat cunoscute pentru templele lor. 

 Aventura cunoașterii

Organizarea internă a polisului. Punctele centrale ale polisului erau acropola  
(o înălțime, o colină sau un deal unde erau grupate templele) și agora, piața cea mare a 
orașului, unde aveau loc adunările publice și se desfășurau activitățile comerciale. În 
jurul agorei erau dispuse și edificiile de interes public. Dintre locuitorii polisului, doar 
cetățenii (bărbați liberi, urmași ai întemeietorilor cetății) aveau dreptul să participe la 
viața politică a cetății, votând legi și îndeplinind obligații militare; străinii, femeile și 
sclavii nu aveau drepturi politice.

Atena și Sparta. Principalele orașe-stat grecești, foarte diferite ca formă 
de guvernare, au fost Atena (întemeiată de ionieni, în sec. al VIII-lea î.Hr., 

în regiunea Attica) și Sparta (întemeiată de dorieni, în sec. IX-VIII î.Hr. în 
regiunea Laconia). 

Condusă inițial de aristocrați, Atena a devenit, în urma reformelor 
introduse de Solon, Clistene și Pericle, o democrație (fiecare 

cetățean putea participa la viața politică a cetății și vota legi). 
Spartanii, în schimb, organizați după reguli militare stricte, 

au menținut un regim oligarhic, în care doi regi cu funcții 
militare și religioase și un grup restrâns de aristocrați 
dețineau puterea. La baza organizării cetății stăteau cele trei 
virtuți spartane stabilite de legendarul legiuitor Licurg – 

egalitatea (între cetățeni), exercițiul militar și austeritatea.
Marea colonizare greacă. Începând cu sec. al VIII-lea î.Hr., 

are loc un fenomen masiv de migrare a grecilor, care își 
părăsesc orașul de origine (metropola, cetatea-mamă)  
și se stabilesc în diverse regiuni ale bazinului Mării 
Mediterane și pe țărmurile Mării Negre, fondând colonii 
(cetăți-fiică). Cauzele au fost multiple – suprapopularea 
polisului, lipsa terenului cultivabil, a resurselor, luptele 
interne sau nevoia de a găsi noi piețe de desfacere pentru 
produsele lor. Coloniile au contribuit la răspândirea 
civilizației grecești în Europa, în Nordul Africii și în Orientul 
Apropiat.

DICȚIONAR
aristocrație – clasă socială 
dominantă

democrație – formă de 
guvernare în care poporul 
participă la conducerea 
cetății

oligarhie – formă de 
guvernare în care puterea 
politică e deținută de un 
grup restrâns de oameni 
(aristocrați)

Pericle (495-429 î.Hr.) 
A fost un important om de stat atenian care, prin reformele sale 
democratice, a transformat Atena în centrul politic, economic și cultural al 
întregii Grecii. 

Solon (630-560 î.Hr.) 
A pus bazele democrației 
ateniene prin impunerea unui 
nou cod legislativ – Constituția 
lui Solon.

Clistene (n. 570 î.Hr.) 
Continuă reformele lui Solon  
(după o perioadă în care Atena 
cunoscuse tirania).
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Micul cercetător – portofoliu

ȘTIAI CĂ...
•• În Grecia antică existau în 
jur de 1000 de orașe-stat? 
Apariția acestora a fost 
favorizată de geografia 
neobișnuită a Greciei – 
teren muntos și numeroase 
insule, ceea ce a dus la 
dezvoltarea unor 
comunități umane izolate 
unele de celelalte.

•• Băieții spartani erau 
despărțiți, la 7 ani, de 
mamele lor și trimiși să 
trăiască într-un fel de 
tabără de antrenament? 
Scopul societății spartane 
era să formeze soldați de 
excepție, de aceea băieții 
erau supuși unui 
antrenament foarte strict 
care includea, nu în ultimul 
rând, să umble desculți și 

iarna, și vara, ca să 
devină rezistenți.

Explorează și aplică

I. Citește și răspunde la cerințe.
A. Pericle, dând frâu liber poporului, cârmuia cetatea spre a-și atrage favoarea 

populară, punând mereu la cale câte un spectacol sau un ospăț sau o ceremonie, izbutind 
să conducă poporul ca pe un copil cu desfătări nelipsite de plăcerile artelor. Dar fapta 
care a adus cea mai mare plăcere și strălucire cetății Atena și a mișcat foarte puternic pe 
ceilalți oameni și care singură mărturisește Eladei că nu și-a trădat faimoasa ei putere și 
vechea strălucire este construirea monumentelor.                                                     

                                                                                Plutarh, Vieți paralele
B. Cetatea era ca o unitate militară unde toți respectau aceleași legi stricte, stabilite 

de cârmuitori. Nici măcar viața nu le aparținea, căci ea era pusă în slujba cetății.  
Într-adevăr, fiind o înfricoșătoare neegalitate între cetățeni, în timp ce mulți săraci și 
nevoiași se revărsau amenințător în cetate, iar bogăția curgea numai în mâinile câtorva, 
Licurg, voind să izgonească din cetate violența și răutatea, și viața de risipă, și cele două 
rele ale rânduielii cetății, i-a convins pe cetățeni să socotească tot pământul la un loc  
și să-l împartă de la început și să ducă între ei o viață de egalitate.                                                 

Plutarh, Vieți paralele
1. Identifică orașul-stat la care se referă fiecare sursă.
2.  Numește personajul descris în fiecare sursă și precizează, pentru 

fiecare, pe baza textului, câte o trăsătură de caracter.

II. Privește harta 4.2. de la începutul capitolului și 
numește câteva orașe-stat care au întemeiat colonii.  

Apoi precizează numele coloniilor întemeiate pe 
țărmurile Mării Negre.

III. Imaginează-ți că trăiești în Grecia sec. al V-lea 
î.Hr. Cetățeanul cărui oraș-stat ai vrea să fii? Al 
Atenei sau al Spartei? Justifică-ți răspunsul. 

Cu ajutorul Internetului sau al altor surse, realizează o 
comparație între cele două orașe-stat – Sparta și Atena, 
luând în considerare: sistemul de guvernare (democrație/ 
oligarhie) și organizarea socială (categoriile sociale ale 
fiecărui polis și drepturile pe care le avea fiecare). 

Conform legendei, numele cetății Atena vine de la zeița înțelepciunii, 
Atena, protectoarea cetății, căreia i s-a închinat Partenonul. 
Cercetătorii cred însă că zeița și-a primit numele de la oraș – mai 
întâi a existat așezarea numită Atena, apoi oamenii au dat acest 
nume divinității pe care o venerau.
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Ruinele cetății Histria

Descoperă

Ascultă, străine, patria și numele meu: locul meu de 
origine a fost mai înainte Elada. M-am născut la Atena și 
numele meu e Epifania. Am trăit în ultima parte a vieții 
mele la Tomis. Am văzut multe ținuturi și am plutit pe 
întinsul mării, căci tatăl și soțul meu au fost navigatori.

(traducere dintr-o inscripție grecească  
descoperită la Tomis)

1. Numește, din text, cetatea de origine a Epifaniei.
2. Pe baza celor învățate despre colonizare, ce crezi că 

i-a determinat pe părinții Epifaniei să-și părăsească 
ținutul natal?

Aventura cunoașterii
Histria, Tomis și Callatis sunt cele mai importante colonii 

grecești întemeiate pe țărmul Mării Negre (lat.: Pontus 
Euxinus), în Dobrogea de astăzi. Organizate după modelul 
cetăților-mamă de unde proveneau fondatorii lor, ele au 
devenit importante centre comerciale și meșteșugărești, 

care trimiteau mărfuri spre metropole (lemn, cereale, pește 
sărat, dar și produse obținute de la localnici, miere, ceară, 
piei de vite, chiar sclavi) și primeau, în schimb, de la greci, 
ulei, măsline, vin, țesături fine și obiecte de preț. 

Histria (sau Istros, cum numeau grecii Dunărea) a fost 
întemeiată de coloniști veniți din Milet (din Asia Mică) în 
sec. al VII-lea î.Hr. În cetate existau numeroase temple, băi 
și edificii publice, dar și ateliere de sticlărie, de producere 
a ceramicii, precum și de prelucrare a metalelor prețioase. 
Primele monede emise pe teritoriul țării noastre au fost 
bătute la Histria. Tot de coloniști din Milet a fost întemeiată 
și Tomis (Constanța), probabil în sec. al VI-lea î.Hr., care 
însă nu a atins nivelul de dezvoltare al Histriei. A fost, în 
schimb, mai longevivă, supraviețuind și atingând 
prosperitatea în timpul cuceririi romane. 

Callatis (Mangalia) a fost întemeiată de coloniști dorieni, 
din cetatea Heracleea Pontică (de pe teritoriul Turciei de azi), 
în sec. al VI-lea î.Hr. Ca și Histria, a emis monedă proprie,  
iar în sec. al III-lea î.Hr. devenise cea mai puternică dintre 
colonii, încercând chiar să obțină controlul asupra Tomisului.

Explorează și aplică

În privința celor necesare vieții, ținuturile pontice ne dau vite și sclavi în număr foarte mare și de o calitate 
mărturisită de toți ca excelentă. Dintre articolele de lux, ne procură din belșug miere, ceară, pește sărat. În 
schimb, primesc din prisosul regiunilor noastre ulei și tot felul de vinuri. Cu grâu fac comerț, uneori dându-ne la 
vreme cuvenită, alteori luând de la noi. 

Polibiu, Istorii

1. La ce se referă exact Polibiu când scrie „ținuturi pontice“?
2. Numește câteva mărfuri pe care grecii le primeau din ținuturile pontice.
3. Precizează, pe baza textului, o consecință a colonizării grecești. 

Histria, Tomis și CallatisSTUDIU  
de CAZ
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Descoperă

Războaiele grecilor ■ Războaiele medice • Războiul peloponesiac

1. Privește imaginea   
alăturată și descrie 
armele și felul în care 
sunt îmbrăcați 
soldații.

2. Ce elemente din 
imagine trimit cu 
gândul la civilizația 
greacă?

Aventura cunoașterii
Războaiele medice (războaiele greco-persane, 499-449 î.Hr.). În sec. al V-lea î.Hr., 

coloniile grecești din Asia Mică căzuseră sub stăpânirea Imperiului Persan. Cu ajutorul 
Atenei, coloniile se revoltă, însă sunt înfrânte. În consecință, Darius I, conducătorul 
perșilor, pornește o campanie de ocupare a Greciei. Astfel încep Războaiele medice.  

Perșii sunt învinși în 490 î.Hr., în Bătălia de la Maraton, de atenienii conduși de Miltiade.
Urmașul lui Darius I, Xerxes, încearcă din nou să invadeze Grecia, 10 ani mai târziu. 

Spartanii (conduși de Leonidas) sunt înfrânți pe uscat, la Termopile, însă atenienii îi 
înfrâng pe perși pe mare, la Salamina, în 480 î.Hr., datorită flotei de trireme comandate 
de Temistocle. În aceste condiții, aproape 200 de orașe grecești maritime, aflate sub 
conducerea Atenei, care avea cea mai puternică flotă, au creat o alianță militară menită 
să lupte împotriva perșilor, numită Liga de la Delos. 

În 449 î.Hr., perșii sunt în sfârșit obligați să se retragă din Grecia.
Războiul peloponesiac (431-404 î.Hr.). În a doua jumătate a sec. al V-lea î.Hr., în Grecia 

izbucnește un alt război de proporții – de data aceasta între Atena (aflată la conducerea 
Ligii de la Delos) și Sparta (în fruntea Ligii peloponesiace). Învingătoare e Sparta, însă 
conflictul prelungit a cauzat, în final, declinul întregii lumi grecești, care a devenit 
vulnerabilă la atacurile Macedoniei.

Scenă de luptă din Grecia antică 
(reproducere după un vas de lut)

Memorialul dedicat celor 300 de spartani care 
au luptat la Termopile sub comanda regelui 

Leonidas (Thermopyles, Grecia)

DICȚIONAR
flotă – totalitatea navelor 
de care dispune un stat

ligă – alianță politico-
militară a statelor grecești, 
sub conducerea unuia 
dintre ele, care urmărea  
să-și impună supremația

CAPSULA TIMPULUI
Leonidas, rege spartan, a 
rămas celebru în istorie în 
urma bătăliei de la 
Termopile. Aici, împreună 
cu 300 de spartani, a ținut 
piept armatei persane 
(despre care credem astăzi 
că număra în jur de 150 000 
de soldați), apărând timp 
de 3 zile trecătoarea de la 
Termopile. Deși bătălia a 
fost pierdută (grecii au fost 
trădați), Termopile a 
marcat începutul unei serii 
de victorii ale grecilor, care 
au dus în final la 
înfrângerea definitivă a 
perșilor.



Micul cercetător – proiect
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Istoricul grec Tucidide (sec. al V-lea î.Hr.), un atenian, a 
luptat în Războiul peloponesiac și a scris o lucrare despre 
acest eveniment. El începe să lucreze la Istoria Războiului 
peloponesiac chiar de la începutul conflictului, pe care îl 

considera un eveniment istoric major. În calitate de 
strateg, Tucidide este învinuit pentru eșecul de la 

Amphipolis (unde Atena pierde în fața Spartei, în 422 î.Hr.) 
și este exilat din Atena. Poate de aceea lucrarea sa nu 
acoperă ultimii 7 ani ai războiului – adică înfrângerea 

definitivă a Atenei. 
(în imagine: statuia lui Tucidide din fața clădirii 

Parlamentului Austriei, Viena)

DICȚIONAR
exil – pedeapsă cu caracter 
politic prin care o persoană 
este obligată să-și 
părăsească țara

Explorează și aplică

I. Citește și completează enunțurile.

1. În bătălia de la ..., grecii au reușit să învingă armata persană condusă de Darius I.
2. Comandantul atenian al flotei de trireme din lupta de la Salamina se numea ... .
3. Atena se afla la conducerea Ligii de la ... .
4. În sec. al V-lea î.Hr., coloniile ... din ... erau stăpânite de perși.
5. Leonidas a fost înfrânt la ... .

II. Citește sursele și rezolvă cerințele.

Sursa A: Iar educația la spartani se prelungea până la maturitate, căci nimeni nu era 
liber să trăiască după bunul său plac, ci ei trăiau în cetate ca într-o tabără, având bine 
statornicit și felul lor de viață și îndeletnicirile cu treburile obștești și, în general, ei 
socoteau că nu sunt ai lor înșiși, ci ai patriei.

                                                                                             Plutarh, Vieți paralele

Sursa B: Spartanii i-au trimis înainte pe Leonidas și pe oamenii lui. Xerxes trimise o 
iscoadă călare să observe numărul dușmanului și ce se petrece în tabăra lor. Iscoada 
văzu cum unii oameni fac exerciții de înviorare, iar alții își pieptănau părul. La întoarcere, 
îi povesti lui Xerxes toate ce văzuse. Acesta, ascultând iscoada, nu avea termen de 
comparație pentru a înțelege ce se petrecea în realitate, anume că elenii se pregăteau să 
moară. Xerxes trimise împotriva lor mezi cu porunca să-i aducă prinși de vii. Când însă 
mezii îi izbiră cu toată puterea pe greci, mulți dintre mezi căzură la pământ și, cu toate că 
alții le luau locul, luptând fără să dea înapoi, aveau mari pierderi.

                                                                                            Herodot, Istorii
1. Identifică, din sursa A, două caracteristici ale modelului de educație 

militară a spartanilor.
2. Numește lupta la care se referă sursa B și menționează o consecință 

a acesteia.

Ești un istoric grec care trăiește în Atena în ultimii ani ai Războiului 
peloponesiac. Documentează-te și scrie o cronică a acestui război, 
punctând evenimentele cele mai importante, văzute din perspectivă 
ateniană. Poți adăuga fotografii, desene, schițe ale planurilor de 
luptă – orice ți se pare relevant pentru cronica ta. 
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Se spune că Fidipide, un mesager atenian, a alergat cei 
42 de kilometri dintre Maraton și Atena pentru a le anunța 
atenienilor rezultatul bătăliei. El nu a reușit să spună decât 
„Am învins!“, apoi a căzut răpus de epuizare. În amintirea 
acestui moment, o nouă probă sportivă a fost inclusă la 
Jocurile Olimpice moderne – maratonul, o cursă desfășurată 
pe o distanță de 42 de kilometri. 

1. Precizează, din text, motivul pentru care Fidipide a 
alergat 42 de kilometri.

2. Care este semnificația de astăzi a maratonului?

Aventura cunoașterii

atenienii. Comandantul micii armate grecești (9000 de 
atenieni, cărora li s-au adăugat, în ultima clipă,  
1000 de soldați din Plateea) era strategul (în Grecia 
antică, comandant militar al unui polis) Miltiade. În loc 
să aștepte ca perșii să ajungă sub zidurile Atenei, Miltiade 
a hotărât să îi înfrunte la 42 de kilometri de oraș, pe 
câmpia de la Maraton. Aici, hopliții au atacat în pas 
alergător (ca să evite săgețile perșilor), dispuși în rânduri 
compacte, și au reușit, dând dovadă de un curaj și o 
ingeniozitate remarcabile, să oblige persanii să se retragă. 
Victoria ateniană a fost zdrobitoare și aveau să mai treacă 
încă 10 ani până când perșii aveau să atace din nou Grecia.

În 490 î.Hr., o armată imensă de peste 25 000 de persani 
traversa Marea Egee pe 600 de trireme și descindea pe 
câmpia de la Maraton, hotărâtă să invadeze Grecia. Victoria 
părea asigurată, căci singurii care li se opuneau erau 

Miltiade (554-489 î.Hr.)
Copie romană a bustului 

original grecesc din  
sec. V-IV î.Hr., aflată la 

Galeria Națională a 
Sloveniei

Soldați persani (basorelief de la Persepolis)

Explorează și aplică

După ce atenienii se rânduiră pentru bătălie s-a dat semnalul. Atenienii porniră în fugă și se năpustiră asupra 
barbarilor. Când perșii i-au văzut pe vrăjmași atacându-i în fuga mare, s-au pregătit să primească atacul, 
cumpănind numărul neînsemnat al atenienilor și atacul la care porniseră aceștia – fără cavalerie și arcași. Ei au 
crezut că i-a cuprins nebunia, închipuindu-și că această sminteală a lor îi va pierde cu siguranță. Atenienii însă, 
când se încleștară strâns cu barbarii, se luptară în chip vrednic de pomenit. Bătălia de la Maraton a ținut mult. 
După ce perșii au fost puși pe fugă, atenienii îi urmăriră, măcelărindu-i. Și au făcut aceasta până ce, ajungând la 
mare, cerură să li se pună la îndemână foc și atacară chiar corăbiile acelora. 

Herodot, Istorii

1. Care a fost, potrivit sursei, strategia de luptă a atenienilor?
2. Cum s-au comportat atenienii în luptă?
3. De ce crezi că atenienii au dat foc corăbiilor persane?
4. Pe baza lecției și a sursei, menționează o cauză și o consecință ale acestei lupte.

Bătălia de la Maraton STUDIU  
de CAZ



Alexandru cel Mare (356-323 î.Hr.)  
în luptă cu regele Darius al III-lea  
(mozaic descoperit la Pompeii, în Italia)
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Alexandru Macedon și sinteza elenistică

În sec. al IV-lea î.Hr., Macedonia (regat din nordul Greciei antice), sub conducerea lui  
Filip al II-lea, devenise o putere de temut. Statele grecești, divizate și slăbite în urma 
Războiului peloponesiac, nu îi pot rezista, astfel că, după victoria de la Cheroneea (338 î.Hr.), 
Macedonia își extinde dominația asupra unei mari părți din Grecia.  

1. Care este motivul pentru care statele grecești nu au putut rezista armatelor 
macedonene?

2. Care este momentul decisiv în urma căruia Macedonia ajunge să domine în Grecia?

 Aventura cunoașterii

DICȚIONAR
falangă – formație de 
soldați pedestrași înarmați 
cu lănci și dispuși în 
rânduri compacte

satrapie – provincie a 
Imperiului Persan, al cărei 
conducător se numea 
satrap

sinteză – îmbinare a două 
sau mai multe elemente 
pentru a forma un tot

Filip al II-lea al Macedoniei 
(n. 382 - d. 336 î.Hr.)
Copie romană după sculptura 
originală grecească, aflată la 
muzeul Ny Carlsberg 
Glyptotek din Copenhaga, 
Danemarca

ȘTIAI CĂ...
Pe calul lui Alexandru cel 
Mare îl chema Bucefal? 
Plutarh povestește că 
Alexandru a reușit să îl 
îmblânzească pe când avea 
doar 12 ani și de atunci 
calul l-a însoțit în toate 
campaniile sale. Mai mult, 
Alexandru ținea atât de 
mult la el încât a numit un 
oraș după numele lui – 
Bucephala, la est de râul 
Indus.

De la regat la imperiu. Politica de cucerire dusă de Filip al II-lea este continuată de fiul 
său, Alexandru, care ajunge, la 20 de ani, în fruntea regatului macedonean. Ambițios și 
convins că este menit să cucerească lumea, dar și bine educat și un iubitor al culturii 
grecești (îl avusese ca profesor pe Aristotel), Alexandru pornește la cucerirea Imperiului 
Persan. Datorită unei armate bine puse la punct și a unei tehnici militare numite „falanga 
macedoneană“, el îl învinge pe Darius al III-lea la Issos și la Gaugamela și creează Imperiul 
Macedonean, care cuprindea Egiptul, Fenicia, Palestina, Siria și Persia, ajungând până în 
India. Capitala noului imperiu era la Babilon. 

Sinteza elenistică. În cadrul imperiului său, Alexandru își dorea întemeierea unei noi 
civilizații, o sinteză a culturii, tradițiilor, instituțiilor grecești și a celor orientale. Pentru a 
încuraja adoptarea acestei civilizații elenistice, de sinteză, el a menținut formele de 
organizare ale teritoriilor cucerite (așa-numitele satrapii), le-a acordat funcții oficiale 
nobililor persani și le-a permis localnicilor să-și păstreze obiceiurile și limba. Pe de altă 
parte, prin înființarea unor noi orașe după model grecesc (cel mai vestit fiind Alexandria, 
din Egipt), prin intensificarea schimburilor culturale și economice dintre greci și orientali, 
cultura grecească s-a răspândit în toate teritoriile cucerite. 

Imperiul Macedonean s-a destrămat după moartea lui Alexandru cel Mare, teritoriul 
fiind împărțit în regate mai mici conduse de generalii săi. Civilizația elenistică a continuat 
să se dezvolte în aceste regate (printre care Macedonia, Egipt și Siria) până la cucerirea 

romană (sec. I î.Hr.), care a pus capăt epocii elenistice.
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Explorează și aplică

I. Citește și alege răspunsul corect.

1. Grecia a fost cucerită de regatul Macedoniei aflat sub conducerea lui:
a. Darius al III-lea; b. Filip al II-lea; c. Alexandru cel Mare.

2. Alexandru cel Mare a cucerit Imperiul Persan în urma bătăliei de la:
a. Cheroneea; b. Corint; c. Gaugamela.

3. Noua civilizație creată în Imperiul Macedonean se numește: 
a. homerică; b. orientală; c. elenistică.

4. ... a pus capăt epocii elenistice. 
a. Moartea lui Alexandru Macedon; b. Cucerirea romană c. Înființarea Alexandriei.

II. Citește și rezolvă cerințele.

Filip, care îl iubise de mic, îi dăduse [lui Alexandru] ca educatori pe cei mai buni trei 
maeștri ai vremii: pe principele molos Leonida, pentru mușchi; pe Lisimah pentru literatură; 
și pe Aristotel, pentru filozofie. Elevul nu i-a dezamăgit. Era un băiat frumos, atletic, plin de 
elan și de candoare. A învățat pe dinafară Iliada, din care, de atunci, a purtat întotdeauna 
cu sine un exemplar, ca o carte de căpătâi, și l-a ales ca erou preferat pe Ahile, din care 
spunea că ar fi descins însăși Olimpia [mama lui Alexandru]. Lui Aristotel îi scria: „Visul 
meu, mai mult decât să-mi măresc puterea, este să-mi desăvârșesc cultura!“.                              

      Indro Montanelli, Istoria grecilor
1. Numește, din sursă, eroul preferat al lui Alexandru cel Mare.
2. Caracterizează, pe baza textului, tipul de educație primit de Alexandru cel Mare. 

Cum diferă ea de educația primită de copiii de azi? Justifică-ți răspunsul.

Micul cercetător – portofoliu

Documentează-te (pe Internet sau la 
bibliotecă) și realizează o fișă cuprinzând 
informații despre Alexandru cel Mare 
(data și locul nașterii, părinți, data celor 
mai importante evenimente la care a luat 
parte și rezultatul acestora).

Basorelief de pe sarcofagul lui 
Alexandru cel Mare  
(Muzeul de Arheologie din  
Istanbul, Turcia)

Funeraliile lui  
Alexandru cel Mare 
(reconstituire grafică 
din sec. al XIX-lea, 
după descrierea lui 
Diodor de Sicilia)

CAPSULA TIMPULUI
Alexandru cel Mare a 
întemeiat mai mult de 70 
de orașe și le-a numit pe 
toate Alexandria. Cel mai 
faimos dintre ele rămâne 
însă Alexandria din Egipt, 
centrul cultural al 
civilizației elenistice, unde 
s-a înființat legendara 
Bibliotecă din Alexandria. 
Orașul există și astăzi, fiind 
al treilea cel mai mare oraș 
din Egipt.



CAPITOLUL 4CAPITOLUL 4

Socrate (469-399 î.Hr.) 
A fost unul dintre cei mai mari filozofi ai lumii. Nu 

a lăsat nicio operă scrisă. Tot ce cunoaștem despre 
el provine de la discipolii săi, Platon și Xenofon.

(în imagine: statuia filozofului  
din fața Academiei din Atena, Grecia)

Copie romană a Discobolului 
grecesc al lui Myron (British 
Museum, Londra, Marea Britanie)

Descoperă

Frumos și cunoaștere în lumea greacă

Privește și descrie sculpturile alăturate (Atena și 
Discobolul). Prin ce îți atrag atenția?

 Aventura cunoașterii

Frumosul în artă. Ca la toate popoarele antice, arta, la vechii 
greci, era strâns legată de religie. Căutând să redea cât mai fidel 

chipurile zeilor, cărora le atribuiau înfățișare umană, grecii s-au 
străduit să arate, prin arta lor, perfecțiunea trupului uman. Ei 
au realizat sculpturi remarcabile, printre care: Hermes din 

Olympia și Afrodita din Knidos (de Praxiteles), Laocoon și fiii săi (grup sculptat de 
Hagesandros, Polydoros și Athanadoros), Venus din Milo (de Alexandros din Antiohia), 
Discobolul (de Myron).

Templele erau cele mai impunătoare și mai frumoase construcții dintr-un polis, 
construite din marmură și împodobite cu picturi și obiecte de artă. Frumosul, la greci, 
însemna armonie, echilibru și simetrie, iar acest lucru s-a manifestat și în arhitectură unde, 
în funcție de forma coloanei și a capitelului, recunoaștem trei stiluri: doric, ionic și corintic. 

Cunoașterea în lumea greacă. Cunoașterea lumii, a fenomenelor naturii,  
a organizării sociale reprezintă o preocupare de căpătâi a grecilor antici. Spațiul 
public (agora) a favorizat dezvoltarea ideilor și a ajutat la nașterea unor discipline 
de studiu, precum matematica, fizica, astronomia, medicina, filozofia și istoria. 
Astfel, Pitagora, Euclid și Arhimede au formulat legi universale cu aplicație în 
domeniul matematicii, al geometriei și al fizicii; Hipocrate a pus bazele științei 
medicale, pe care a separat-o de superstiții și de religie; Herodot și Tucidide 
despart istoria de mitologie și caută să cerceteze obiectiv evenimentele 
istorice. În sfârșit, gânditori precum Socrate, Platon și Aristotel au 
elaborat sisteme filozofice care influențează și azi felul în care gândim.  
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DICȚIONAR
capitel – partea de sus, 
ornamentată, a unei 
coloane

coloană – stâlp cilindric de 
marmură, piatră, lemn etc., 
care susține o parte 
dintr-un edificiu sau îl 
ornamentează

discobol – atlet aruncător 
de disc

simetrie – distribuție 
echilibrată a elementelor 
unui ansamblu

Atena „Mattei“ 
Copie romană din marmură după originalul 

grecesc, realizat în sec. al IV-lea și atribuit 
sculptorului Cephisodotos (sau Euphranor). 

S-a aflat inițial în celebra Colecție Mattei 
(Roma, Italia), de unde îi vine și denumirea, iar 

acum se află la Muzeul Luvru (Paris, Franța).
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Explorează și aplică

I. Completează enunțurile cu stilul corect: doric, ionic sau corintic, apoi asociază 
fiecăruia imaginea potrivită.

1. Stilul ... se caracterizează prin capiteluri decorate cu forme în spirală.
2. În stilul ... capitelurile sunt simple, lipsite de ornamente.
3. Capitelurile în stil ... sunt decorate cu sculpturi în formă de frunze.

II. Citește și rezolvă  cerințele.

În mentalitatea omului grec, lumea [era] dominată de ordine, armonie și frumusețe. Nu 
întâmplător, între alte accepții, cosmosul însemna, în limba greacă veche, și podoabă. 
Grecii au denumit universul pornind de la „podoabă“, pentru diversitatea elementelor și 
frumusețea stelelor. La greci, lumea se numea Kósmos, ceea ce înseamnă podoabă.                         

           Umberto Eco, Istoria frumuseții
1. Cum vedeau, conform textului, vechii greci lumea?
2. Menționați caracteristicile lumii grecești care exemplifică cel mai bine ideea de 

„Kosmos“.

Micul cercetător – proiect

Realizează un proiect cu titlul Educația în Grecia antică. Pe baza 
informațiilor găsite (pe Internet sau la bibliotecă), te poți 
concentra pe un anumit aspect, care ți se pare mai 
interesant (de exemplu, educația fetelor, sau 
educația tinerilor dintr-o anumită cetate 
într-o anumită epocă). Poți, de asemenea,  
găsi citate, sau poți adăuga imagini și 
desene relevante. 

ȘTIAI CĂ...
Atunci când au fost 
construite, templele 
grecești erau împodobite 
cu picturi? Ele nu s-au mai 
păstrat până azi. Ne putem 
face o idee despre stilul în 
care pictau vechii greci 
analizând imaginile de pe 
vasele de ceramică. 

Coloană cu capitel doric

Zeus din Olympia (reconstituire)
Printre cele șapte minuni ale 
lumii antice se află și statuia lui 
Zeus din Olympia, opera celui 
mai faimos sculptor al Greciei 
antice, Fidias. Din păcate, 
aceasta nu s-a păstrat – știm 
însă cum arăta din descrierile 
contemporanilor. Statuia era 
făcută din fildeș și aur, cu o 
structură internă din lemn, și îl 
reprezenta pe Zeus așezat pe un 
tron, cu un sceptru în mână. 
Pentru a proteja această statuie 
imensă (înaltă de peste 12 metri, 
plus postamentul pe care era 
așezată), în jurul ei s-a construit 
un templu.

Coloană cu capitel ionic Coloană cu capitel corinticPlaton (427-347 î.Hr.)
Unul dintre cei mai mari 
filozofi ai lumii. A fondat 
Academia din Atena. A fost 
discipolul lui Socrate.

Aristotel (384-322 î.Hr.)
Este considerat, alături de 
Platon, căruia i-a fost 
discipol, unul dintre cei mai 
importanți gânditori ai lumii. 
A întemeiat și sistematizat 
domenii filozofice ca logica, 
retorica, etica și politologia. 
Cercetările sale din 
domeniul științelor naturale 
au constituit baza 
preocupărilor științifice în 
Europa pentru mai bine de 
un mileniu. A fost profesorul 
lui Alexandru cel Mare.
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Descoperă

În Grecia antică, fiecare polis avea acropola sa. La 
început, aceasta era o mică fortăreață situată pe o 
înălțime, în centrul orașului, un punct de refugiu în caz de 
atac. Treptat, aici au început să se construiască temple 
sau alte clădiri cu caracter public și religios. 

De ce crezi că grecii au ales să-și construiască templele 
în punctul cel mai înalt și mai bine apărat din oraș?

Aventura cunoașterii

La poalele colinei se afla piața publică, agora, unde se 
înălțau Templul lui Hefaistos, Odeonul lui Pericle (un teatru 
destinat manifestărilor culturale) și diverse edificii 
publice – Tribunalul, Consiliul celor 500 etc.

Acropola Atenei, cea mai cunoscută dintre acropolele 
grecești, îi datorează înfățișarea sa definitivă lui Pericle. În 
sec. al V-lea î.Hr., după ce Atena fusese distrusă de perși, el 
dispune înălțarea unor edificii remarcabile, printre care: 
Partenonul (dedicat zeiței Atena), Erehteionul (templu în 
stil ionic, dedicat Atenei și lui Poseidon), templul Atenei 
Nike și Propileele (o poartă monumentală, din piatră, prin 
care se pătrundea pe Acropolă). 

Responsabili cu forma și aspectul acestor construcții au 
fost cei mai buni arhitecți și sculptori ai vremii – Ictinos, 
Callicrates și Fidias. Capodopera lor rămâne Partenonul, 
construit în stil doric, care adăpostea statuia Atenei, opera 
lui Fidias, azi dispărută, înaltă de peste 11 metri și executată 
din aur și din fildeș. 

Cariatide* care susțin 
frontonul templului în stil 
ionic Erehteion

Explorează și aplică

În secolul al V-lea, acropola a căpătat înfățișarea sa definitivă. După izbânda de la Eurimedon (în anul 468), 
Cimon și Temistocle au pus să se reconstruiască zidurile de la sud și nord, iar Pericle le-a încredințat lui Ictinos 
și lui Fidias construirea Partenonului. În anul 437, Mnesicle a început construirea Propileelor, porți monumentale 
cu colonade din marmură de la Pentelic, construite în parte pe vechile propilee ale lui Pisistrate. În paralel, s-a 
întreprins, la sud de propilee, construirea micului templu ionic al Atenei Nike („Biruitoarea“); dar lucrările au fost 
oprite în anul 431 din cauza Războiului peloponesiac, fiind terminate după aceea între anii 421 și 415, în timpul 
păcii lui Nicias. Tot în această epocă s-a început construirea Erehteionului, care era de fapt un templu al Atenei 
și al lui Poseidon-Erehteu, cu porticul său al așa-numitelor Core (sau balconul Cariatidelor). 

Guy Rachet, Larousse. Dicționar de civilizație greacă

1. Pe cine a însărcinat Pericle cu construirea Partenonului?
2. Ce a cauzat oprirea lucrărilor pe acropolă în anul 431 î.Hr.?
3. Numește alte două construcții de pe acropolă: una în stil doric și una în stil ionic.

Acropola atenianăSTUDIU  
de CAZ

* cariatidă (e) – statuie reprezentând o femeie în picioare, 
susținând, ca o coloană, cornișa unui acoperiș, o intrare etc.
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CAPITOLUL 4

Descoperă

1. Identifică în imagini elementele de arhitectură grecească pe care le regăsim la construcții din diferite epoci. 
2. Ce altceva inventat de vechii greci mai folosim și azi? 

Aventura cunoașterii Actorii – numai bărbați – purtau măști speciale și jucau în 
amfiteatre în aer liber care puteau găzdui câteva mii de 
spectatori. Cei mai renumiți scriitori de piese de teatru au 
fost Eschil, Sofocle, Euripide (autori de tragedii) și Aristofan 
(autor de comedii).   

Științe precum matematica, astronomia, fizica, medicina, 
dar și filozofia, istoria și geografia au apărut ori s-au 
dezvoltat în Grecia antică. Vechii greci știau că Pământul e 
rotund și se învârte în jurul Soarelui, cunoșteau planetele și 
puteau calcula data eclipselor. Thales, Pitagora, Arhimede 
și Euclid au formulat adevăruri științifice universale în 
domeniile matematicii, geometriei și fizicii, iar Hipocrate, 
„părintele medicinei“, a scris lucrări despre anatomia 
corpului uman, despre sistemul circulator, despre boli și 
manifestările acestora, dar și despre modalități de a le 
preveni.  

Legătura noastră cu civilizația grecească antică depășește 
lista obiectelor de artă sau a ruinelor istorice care s-au 
păstrat până azi. Vechii greci au creat democrația, Jocurile 
Olimpice, teatrul, au pus bazele mai multor discipline 
științifice și au reprezentat, de-a lungul timpului, o sursă de 
inspirație pentru civilizațiile care le-au urmat.

Sculptura (prin cei mai cunoscuți reprezentanți ai ei – 
Fidias, Praxiteles, Myron, Lysip, Policlet) și arhitectura (Ictinos, 
Callicrates) au introdus în artă un nou ideal de frumusețe, 
caracterizat prin armonie, echilibru și respectarea proporțiilor. 
Perfecțiunea corpului uman era subliniată prin reproducerea 
fidelă a detaliilor anatomice sau a expresiilor faciale.

Teatrul a apărut în sec. al V-lea î.Hr. în Atena, la origine 
fiind serbările date în cinstea lui Dionysos, zeul vinului. 

Explorează și aplică

Atenienii au făcut mai întâi un nou festival al primăverii, Marile Dionisii, pornind de la câteva festivaluri locale 
mai vechi, care sărbătoreau vinul cel nou. Au delimitat, așadar, o zonă amplă deasupra templului lui Dionysos, 
pe colina din sud-vest, sub Acropole. La poalele ei au nivelat un spațiu de joc (orchestra = „spațiu pentru dans“), 
întreaga zonă fiind cunoscută sub numele de theatron – „locul pentru spectacol“ ori „locul pentru privit“. 

John Russel Brown, Istoria teatrului universal

1. Ce erau Marile Dionisii și ce a stat la baza instituirii lor?
2. Unde se găsea noul teatru construit de atenieni?
3. Caută informații (pe Internet sau la bibliotecă) despre structura unui teatru grecesc și desenează o schiță 

a acestuia, precizând toate elementele componente (pe lângă orchestra și theatron). Seamănă schița ta cu 
planul unui teatru modern? Justifică-ți răspunsul.

Partenonul (Atena, Grecia) Panteonul (Roma, Italia) Ateneul (București, România)

Moștenirea lumii grecești STUDIU  
de CAZ
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CAPITOLUL 4

Descoperă

În Grecia antică, fiecare polis organiza periodic întreceri 
sportive locale, numite jocuri, închinate zeului protector al 
cetății. Existau însă și câteva jocuri panelenice (la care 
puteau participa cetățeni din orice polis): Jocurile Nemeice 
din Nemeea, Jocurile Istmice din Corint, Jocurile Pithice de 
la Delphi și, cele mai importante, o dată la patru ani, Jocurile 
Olimpice din Olympia, dedicate lui Zeus.

1. Ce semnificație aveau jocurile în Grecia antică?
2. Prin ce se deosebeau jocurile panelenice de 

întrecerile sportive locale?

Aventura cunoașterii

Probele au variat de-a lungul secolelor, însă ele constau 
în alergare, lupte, pugilat (un fel de box), pentatlon 
(întrecere care combina cinci probe – alergare, sărituri, 
lupte, aruncare cu discul, aruncare cu sulița), curse de care 
trase de cai și curse de cai. Nu se acorda decât 
locul întâi, iar învingătorii primeau  
o cunună din ramuri de măslin.

Jocurile Olimpice au contribuit în 
mod decisiv la unitatea culturii și a 
civilizației vechilor greci. Mii de 
oameni, veniți din toată Grecia și din 
colonii ca să asiste la întreceri, 
discutau idei, își prezentau creațiile 
artistice, schimbau mărfuri, negociau 
contracte sau încheiau alianțe. 

Jocurile Olimpice au fost reluate în 
sec. al XIX-lea, la inițiativa baronului 
Pierre de Coubertin, prima ediție fiind 
organizată la Atena. Steagul olimpic 
are reprezentate pe el cinci cercuri care 
se intersectează ‒ simbolurile celor 
cinci „părți ale lumii“.

Jocurile Olimpice s-au desfășurat în Grecia, fără 
întrerupere, mai bine de o mie de ani, începând cu  
sec. al VIII-lea î.Hr. până în 393, când au fost interzise de 

împăratul bizantin 
Teodosie I. Acestea 
durau cinci zile, 

timp în care încetau 
toate conflictele dintre 

cetățile grecești. La jocuri 
puteau participa doar 

bărbați – femeilor nu li se 
permitea nici măcar să asiste la 

întreceri. 

Torța olimpică 
(Jocurile Olimpice de la Tokio, 

Japonia, 2020)

Explorează și aplică

Dar Zeus este cel mai în măsură să semene teroare în inimile păcătoșilor. Este 
supranumit Horkios (zeul jurământului) și ține în fiecare mână un fulger. În fața 
acestei imagini este un obicei ca atleții, tații și frații acestora, precum și antrenorii să 
depună un jurământ, peste bucăți de carne de mistreț, că nu vor săvârși nicio faptă 
împotriva spiritului Jocurilor Olimpice.

Pausanias, Descrierea Greciei

1. Care era, potrivit sursei, rolul jurământului depus înaintea lui Zeus?
2. De ce crezi că nu doar atleții, ci și tații, frații și antrenorii acestora 

depuneau jurământul?
3. La ce crezi că se referă „spiritul Jocurilor Olimpice“ pe care jurau să-l 

respecte participanții? Documentează-te (pe Internet sau la bibliotecă) și 
scrie un text de 80-100 de cuvinte despre valorile promovate de Jocurile 
Olimpice în Antichitate.

Jocurile Olimpice în AntichitateSTUDIU  
de CAZ
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CAPITOLUL 4

Felicitări! Ai ajuns la finalul capitolului al patrulea. Recapitulează ceea ce ai învățat, rezolvând exercițiile de mai jos.

I. Scrie, sub fiecare imagine, stilul corect: doric, ionic, corintic.

RECAPITULARE

II. Continuă următoarele propoziții în așa fel încât să obții enunțuri corecte din punct de vedere istoric.
1. Mediul natural grecesc a influențat ... .
2. Iliada relatează... .
3. În Atena, cetățenii ... .
4. Războiul peloponesiac izbucnește ... .
5. Frumosul, la vechii greci, însemna ... .

III. Identifică, în careul de mai jos, numele celor douăsprezece divinități grecești principale (sunt scrise atât  
pe orizontală, cât și pe verticală). Notează-le apoi în caiet și precizează, pentru fiecare, ce întruchipează (zeul 
războiului, zeița înțelepciunii etc.).

Q W H E F A I S T O S R T F

Y U I P O M K H E R M E S L

A T E N A S D G J A F C Z N

X S G Z E U S K B R H K C A

Q D P W E O R I U T Y A L R

S I K D P J F H G E Z M X E

N O A P O L L O C M B V Q S

A N Z W S S X E D I H C R F

V Y T G E B Y H N S E U J M

I S K O I L P Q A Z R B Y H

E O D C D R F V T G A B Y H

N S U J O M I D E M E T R A

K L P O N Q A Z W S X E D C

R A F R O D I T A F V T J P
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RECAPITULARE

IV. Asociază numele din coloana A cu evenimentele istorice din coloana B.
  A     B
Alexandru Macedon   Bătălia de la Salamina
Filip al II-lea al Macedoniei  Bătălia de la Termopile
Leonidas     Bătălia de la Gaugamela
Miltiade     Bătălia de la Maraton
Temistocle    Bătălia de la Amphipolis 
Tucidide     Bătălia de la Cheroneea

V. Citește și alege varianta corectă.
1. Prima civilizație din lumea grecească a fost cea ... .

a. doriană;     b. ioniană;       c. minoică.
2. Ictinos, Callicrates și Fidias au fost însărcinați de Pericle cu construcția ... 

a. Partenonului;      b. acropolei;       c. agorei.
3. Venus din Milo este opera sculptorului ... .

a. Praxiteles;      b. Alexandros din Antiohia;     c. Myron.
4. Callatis a fost întemeiată de coloniști ... .

a. miletieni;       b. ionieni;       c. dorieni.
5. În Grecia antică, Jocurile Olimpice îi erau dedicate ... .

a. lui Zeus;     b. Atenei;       c. lui Ares.
6. În bătălia de la Maraton, atenienilor li s-au alăturat soldați din cetatea ... .

a. Corint;      b. Sparta;       c. Plateea.
7. Cei mai importanți autori de tragedii ai Greciei antice au fost ... .

a. Tacitus, Sofocle și Euripide;     b. Eschil, Sofocle și Euripide;    c. Eschil, Sofocle și Aristofan.

VI. Completează spațiile punctate folosind cuvintele date: Grecia, Maraton, spartani, atenieni, perși, Salamina, Xerxes. 
În sec. al V-lea î.Hr., Grecia este amenințată de invazia ..., conduși de Darius I. ..., conduși de Miltiade, înving armata 

persană la ..., însă 10 ani mai târziu, ... e din nou în pericol. Urmașul lui Darius I, ..., îi înfrânge pe ... la Termopile, dar 
este învins de atenieni la ..., în 480 î.Hr. În sfârșit, perșii se retrag din Grecia în 449 î.Hr.

VII. Răspunde la următoarele întrebări.
1. Din ce cauză au izbucnit Războaiele medice?
2. Ce se întâmplă cu Imperiul Macedonean după moartea lui Alexandru cel Mare?
3. Cum sunt caracterizați zeii în mitologia greacă?
4. Care au fost cauzele care au dus la crearea coloniilor grecești?
5. Ce sistem de guvernare exista la Atena, în timpul lui Pericle?

VIII. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre sinteza elenistică și felul cum a contribuit aceasta la răspândirea 
culturii grecești.



AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice.  15 p.
 Războiul peloponesiac
 Aheii pun bazele civilizației miceniene.
 Bătălia de la Cheroneea
 Homer scrie Iliada și Odiseea.
 Războaiele medice

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).  15 p.
1. Relieful Greciei este în mare parte ocupat de câmpii.
2. Cele mai frumoase și mai impunătoare construcții din polis erau templele.
3. Cele trei virtuți spartane erau egalitatea (între cetățeni), exercițiul militar și austeritatea.
4. La vechii greci, Artemis era zeița înțelepciunii.
5. Alexandru Macedon este învins de Darius al III-lea la Issos.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.  6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.   10 p.
1. În sudul Greciei, în Peloponez, s-au așezat ...

a. ionienii;     b. aheii; c. dorienii.
2. Heinrich Schliemann a descoperit ruinele cetății ... 

a. Sparta; b. Micene; c. Troia.
3. Dintre locuitorii polisului, la viața politică a cetății puteau participa ... 

a. cetățenii; b. bărbații; c. toată lumea.
4. La conducerea Ligii de la Delos se afla ...

a. Sparta; b. Atena; c. Corint.
5. Capitala Imperiului Macedonean era la ...

a. Delfi; b. Alexandria; c. Babilon.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul acestora: 
triremă, oligarhie, educație militară, polis, capitel.  10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să compari Sparta cu Atena. Identifică două asemănări, respectiv 
două deosebiri, între acestea.     34 p.
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EVALUARE



CAPITOLUL 5LUMEA ROMANĂ

5.2. Imperiul Roman (sec. al II-lea d.Hr.)

5.1. De la Republică la începuturile imperiului
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DICȚIONAR
Senat – instituție politică  
al cărei rol a fost inițial de 
sfătuire a regelui în luarea 
deciziilor, devenind apoi 
cea mai importantă 
instituție în Roma antică. 
Cu timpul, rolul său s-a 
diminuat.

CAPITOLUL 5

În sec. al VIII-lea î.Hr., Peninsula Italică era locuită de etrusci, de greci (care 
fondaseră colonii în sudul peninsulei) și de numeroase triburi de italici (de origine 
indo-europeană). Dintre aceștia din urmă, latinii și sabinii, agricultori și păstori în 
căutare de pământuri fertile, s-au așezat în câmpia Latium, străbătută de râul Tibru. 
Conform tradiției, în 753 î.Hr., acolo a fost întemeiată cetatea Roma.

1. Numește popoarele care trăiau în Peninsula Italică în momentul întemeierii Romei.
2. De ce s-au așezat latinii și sabinii în Latium?
3. În ce secol a fost fondată, conform tradiției, Roma?

Fondarea Romei ■ Istorie și legendă

Aventura cunoașterii

Descoperă

Legenda întemeierii Romei. Există mai multe legende cu privire la întemeierea Romei, 
dar cea mai cunoscută este cea a fraților gemeni Romulus și Remus. Strămoșul acestora 
ar fi fost troianul Eneas, care supraviețuise Războiului Troian și întemeiase în Latium o 
cetate. Gemenii erau fiii Rheei Silvia, fiica regelui Numitor, și ai lui Marte, zeul războiului. 
Unchiul copiilor pune să fie omorâți, dar cei doi, abandonați pe apele Tibrului, într-un 
coș, ajung să fie crescuți de o lupoaică. Ajunși mari, ei află cine sunt și hotărăsc să 
întemeieze o nouă cetate. În urma unui conflict, Remus este ucis, iar Romulus fondează 
Roma în 753 î.Hr. Conform tradiției, el este primul rege al Romei, urmat de alți șase regi, 
latini și sabini, ultimii trei fiind etrusci.

Adevărul istoric. Cercetările arheologice dovedesc existența unor așezări umane pe 
Palatin (una dintre colinele pe care e așezată Roma) în sec. al VIII-lea î.Hr. (ceea ce confirmă 
cronologia furnizată de legende), dar nu se știu foarte multe despre începuturile cetății. 
Știm însă că triburile de latini s-au unit la un moment dat cu cele ale sabinilor, iar 
transformarea Romei într-o cetate puternică și bine organizată a avut loc odată cu 

cucerirea așezării de către etrusci, o civilizație superioară 
celei italice. Faza de regat a Romei a durat până în  

509 î.Hr. În acest timp, cetatea a fost condusă de 
rege (cu atribuții militare și religioase), de Senat 
și de Adunarea Poporului.  

Lupa Capitolina 
(în traducere: lupoaica de pe 
Colina Capitolină) 
Denumită și Lupa Romana, e o 
statuie de bronz etruscă ce 
reprezintă legenda 
supraviețuirii celor doi frați, 
Romulus și Remus. Originalul 
este păstrat în Museo Nuovo 
din Roma.
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CAPSULA TIMPULUI
Senatul, o instituție 
politică pe care am 
păstrat-o, sub forme 
modificate, până în zilele 
noastre, a fost creat, 
conform lui Titus Livius, de 
primul rege al Romei, 
Romulus. Cuvântul vine de 
la „senex“, care înseamnă, 
în latină, „bătrân“ – de 
aceea, Senatul era 
cunoscut și ca Sfatul 
Bătrânilor. Inițial, acesta 
era format din 100 de 
membri, apoi numărul a 
crescut la 300. Senatorii 
erau aleși pe viață, pentru 
că erau capii celor mai 
puternice familii (ginți) 
care alcătuiau poporul 
roman.

ȘTIAI CĂ...
Roma este numită și 
„cetatea celor șapte 
coline“? 

Pe aceste coline existau 
inițial așezări diferite, care, 
unindu-se, au dat naștere 
cetății Roma. Cele șapte 
coline (aflate în interiorul 
zidurilor cetății) sunt: 
Aventin, Palatin, Quirinal, 
Viminal, Caelius, Esquillin 
și Capitoliu.

CAPITOLUL 5

Explorează și aplică

I. Citește și completează folosind termenii: adunare, Senat, greci, italic, Marte, 
Romulus, etrusci, șase.

... fondaseră colonii în sudul Peninsulei Italice. Pe lângă triburile ..., aici mai locuiau și 
... . Conform legendei, întemeietorul Romei este ..., fiul zeului ... . După el, la conducerea 
Romei au mai urmat ... regi. O funcție importantă în regat o aveau și ... și ... Poporului.

II. Documentează-te (cu ajutorul Internetului sau la bibliotecă) și realizează o axă 
cronologică pe care să plasezi cei șapte regi legendari ai Romei. Pentru fiecare, 
menționează numele și anii de domnie.

III. Citește și răspunde la cerințe.
Se spune că, mai întâi, lui Remus i s-au arătat șase vulturi; dar numai ce s-a anunțat 

această prevestire, că lui Romulus i se arătară de două ori mai mulți vulturi, astfel că 
amândoi au fost proclamați ca regi de tabăra sa, unii invocând faptul că Remus văzuse 
mai întâi vulturii, iar ceilalți că Romulus a văzut un număr mai mare. Din această pricină 
s-a iscat mare vrajbă, ce s-a transformat în încăierare sângeroasă; în învălmășeală, grav 
lovit de fratele său, Remus a căzut fără suflare. Astfel a ajuns Romulus singurul stăpân 
pe putere, iar cetatea a luat numele fondatorului său, Roma.                                

 Titus Liviu, De la fondarea Romei
1. Ce anume a dus la declanșarea conflictului între tabăra lui Romulus și cea a lui 

Remus?
2. Care dintre cei doi frați a ieșit învingător?
3. Cum a ajuns cetatea să se numească Roma?

Micul cercetător – proiect

Fișa unui personaj istoric – ultimul rege al Romei, Lucius Tarquinius Superbus. 
Documentează-te și menționează realizări ale acestuia, evenimente istorice la care a luat 
parte și orice alte detalii pe care le consideri importante. Poți include imagini, hărți sau 
citate relevante.

Roma, Italia
(vedere panoramică)
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În 509 î.Hr., Tarquinius Superbus, ultimul rege roman, care (ne spune Titus Livius) 
asuprea poporul, a fost alungat de pe tron, iar la Roma a fost instaurată republica. 
Începea astfel o perioadă de extraordinară dezvoltare și expansiune, iar Roma avea să 
devină, în câteva secole, capitala unui imperiu întins pe mai multe continente: Europa, 
Africa și Asia.

1. Ce autor ne vorbește despre alungarea de pe tron a lui Tarquinius Superbus?
2. Ce s-a întâmplat la Roma după căderea monarhiei? 

Statul roman ■ Războaie și expansiune ■  Decăderea

Aventura cunoașterii

Descoperă

DICȚIONAR
August/ Augustus – titlu 
onorific dat de Senat 
primului împărat roman, pe 
care apoi îl vor purta toți 
succesorii săi

libert – sclav eliberat

magistrat – cetățean 
(patrician) care deținea o 
funcție de stat și era ales 
anual

plebeu – om liber, uneori 
străin, care locuia în cetate 
(meșteșugar, negustor etc.)

republică – formă de 
guvernământ în care cei 
care exercită puterea sunt 
aleși pe o perioadă 
determinată

Roma – republică
Republica era condusă de magistrați, de Senat și de Adunarea Poporului. Dintre 

magistrați, cei mai importanți erau doi consuli, aleși anual. Dacă republica se confrunta 
cu o situație gravă (de exemplu, război), unul dintre consuli era numit dictator și, 

pentru șase luni, avea puteri nelimitate. Senatul era constituit, ca și înainte, 
din 300 de membri, aleși dintre patricieni (urmași ai familiilor fondatoare 

ale Romei și, acum, cei mai respectați și mai bogați locuitori ai cetății). 
Liberții, sclavii, femeile și copiii nu aveau drepturi politice, în schimb 
plebeii au primit dreptul de a participa la viața publică a cetății începând 

cu sec. al V-lea î.Hr. 
Pe plan extern, romanii duc o politică susținută de expansiune 

teritorială, astfel că până în sec. al III-lea î.Hr., cuceriseră toată 
Peninsula Italică. Urmează Cartagina, cucerită în urma 
Războaiele Punice, sec. III-II î.Hr., bazinul Mării Mediterane, 
Siria și Egiptul. Teritoriile cucerite devin provincii romane.

Marcus Tullius Cicero 
(106-43 î.Hr.) filozof, orator, 
consul roman. În imagine, în 
veșminte de senator, ținând 
un discurs

Cicero denunțându-l pe Catilina în Senatul roman 
(frescă din clădirea actuală a Senatului italian)



67

CAPITOLUL 5

CAPSULA TIMPULUI
Pax romana (pacea 
romană) a fost o perioadă 
de aproximativ două 
secole, cuprinsă între 
venirea la putere a 
primului împărat roman, 
Octavian Augustus (27 î.Hr.) 
și moartea lui Marcus 
Aurelius (180 d.Hr.). Această 
perioadă s-a caracterizat 
prin pace și prosperitate, 
stabilitate a granițelor 
imperiului și adoptarea 
unei politici benefice 
pentru populațiile cucerite. 
Astfel, locuitorilor 
imperiului li s-a permis 
să-și practice religia, să-și 
mențină obiceiurile și li s-a 
garantat proprietatea.  
A scăzut mult numărul 
sclavilor și s-au dezvoltat 
meșteșugurile și comerțul. 

Imperiul Roman
Instituțiile politice ale republicii nu puteau face față guvernării unui 

teritoriu atât de extins, astfel că apare imperiul, care va cunoaște două 
etape. Primul împărat roman, Octavian Augustus (n. 63 î.Hr. - d. 14 d.Hr.), 
instituie Principatul – împăratul deținea puterea deplină (princeps, 
primul cetățean al statului), iar Senatul și magistraturile, deși au 
supraviețuit, aveau puțină influență. Imperiul a cunoscut maxima sa 
întindere teritorială în timpul împăratului Traian (n. 53 - d. 117), care a 
cucerit Dacia în 106.  

Imperiul Roman a intrat în declin începând cu  
sec. al III-lea d.Hr., din cauza triburilor de barbari care 
îi atacau granițele, a războaielor civile și a crizei 
economice. În acest context, Dioclețian a instituit, în 
284, Dominatul, un sistem de guvernare în 
care împăratul avea puterea absolută, și 
Tetrarhia – un sistem prin care imperiul era 
guvernat de doi auguști și doi cezari, fiecare 
conducând un teritoriu desemnat, puterea 
supremă rămânând tot în mâinile lui 
Dioclețian. În ciuda acestor măsuri, 
declinul a continuat, culminând, în 395, 
cu divizarea Imperiului Roman în 
două: Imperiul Roman de Apus (cu 
capitala la Ravenna), care va 
dispărea în 476, când goții distrug 
Roma, și Imperiul Roman de Răsărit 
(cu capitala la Constantinopol), care 
va dăinui pentru încă 1000 de ani.

Împăratul 
Octavian 
Augustus (Gaius 
Iulius Caesar 
Octavius) 

 Împăratul Tiberiu 
(Tiberius Claudius 
Nero) 

Împăratul Caligula  
(Gaius Iulius Caesar 
Augustus Germanicus)

Împăratul Claudius 
(Tiberius Claudius Caesar 
Augustus Germanicus)

Împăratul Nero 
(Nero Claudius Caesar 
Augustus Germanicus)

Primii cinci împărați romani 
(istoricii numesc această 

succesiune dinastia  
Iulio-Claudiană)
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Explorează și aplică

I. Asociază datele cu evenimentele.

476 d.Hr. cucerirea Daciei de către romani
284 d.Hr. distrugerea Romei de către goți
106 d.Hr. împărțirea în două a Imperiului Roman
395 d.Hr. instaurarea Republicii la Roma
509 î.Hr. instituirea Dominatului

II. Pe baza hărții 5.1. de la începutul capitolului, identifică și numește: 

1. două teritorii cucerite de romani în timpul Republicii;
2. două teritorii cucerite de Iulius Cezar;
3. două state vasale Romei;
4. un teritoriu pe care romanii nu-l cuceriseră încă în sec. I î.Hr.

III. Joc de rol: Împărțirea Imperiului Roman (395). 

În echipe de câte patru, fiecare va primi un rol, după cum urmează:
••  Împăratul Teodosie I, care nu se poate hotărî dacă, după moartea sa, Imperiul 

Roman ar trebui împărțit între fiii săi, Arcadie și Honoriu;
••  Stilicon, general roman fidel lui Teodosie, care se opune împărțirii imperiului;
••  Arcadie, care încearcă să-și convingă tatăl să îi dea partea de est a imperiului;
••  Honoriu, care își dorește partea de vest.
Rolurile se vor distribui cu o săptămână înainte; în acest timp, fiecare elev se va 

documenta și va pregăti argumente potrivite rolului primit, pe care să le poată susține în 
dialogul cu ceilalți.

Micul cercetător – proiect

Documentează-te și realizează un 
proiect despre Iulius Cezar – una dintre 
cele mai cunoscute figuri ale Antichității 
romane. Precizează: context istoric și 
cronologie, realizări, autori antici care ne 
vorbesc despre el, evenimente istorice la 
care a luat parte și însemnătatea lui în 
nașterea Imperiului Roman.

ȘTIAI CĂ...
Expresia „a trece pe sub 
furcile caudine“, care 
înseamnă a umili, sau a 
impune învinsului condiții 
umilitoare, vine de la un 
conflict între romani și 
samniți? Evenimentul a 
avut loc într-un defileu 
numit Furculae Caudinae 
(Furcile Caudine), în sec. al 
IV-lea î.Hr., în sudul Italiei. 
În urma unui șiretlic, 
romanii au fost prinși în 
defileu și siliți să se predea 
fără luptă. Mai mult, ei au 
fost umiliți de samniți, care 
i-au pus să treacă pe sub 
„jug“, de fapt două sulițe 
ale învinșilor care 
sprijineau o a treia, pusă 
orizontal, ca o poartă. 
Aceasta era umilința 
supremă, căci semnifica 
subjugarea romanilor de 
către samniți.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. Citește și completează pentru a obține numele 
fazei timpurii a Imperiului Roman.

1. Înființată după alungarea lui Tarquinius Superbus.
2. Primul rege al Romei.
3. A cucerit Dacia în 106 d.Hr.
4. Capitala Imperiului Roman de Apus.
5. A instaurat Tetrarhia.
6. Avea puteri nelimitate, timp de șase luni.
7. Au obținut drepturi politice în sec. al V-lea î.Hr.
8. Cucerită în urma Războaielor Punice.
9. Era compus din 300 de patricieni.

Gaius Iulius Cezar 
Statuie din bronz 

amplasată în Forum, 
Roma, Italia
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În lumea romană, viața cotidiană a variat în funcție de epocă. Contau, de asemenea, 
categoria socială (patrician, plebeu, sclav), vârsta și sexul. Ceea ce toți romanii aveau 
însă în comun era respectul pentru familie și pentru „virtuțile romane“ – norme și calități 
morale de care romanii trebuiau să țină seama de mici. 

1. Numește trei elemente care influențau felul cum decurgea 
viața cotidiană în lumea romană.

2. Ce aveau în comun toți romanii?
3. Ce sunt „virtuțile romane“?

Viața cotidiană în lumea romană

Aventura cunoașterii

Descoperă

Familia romană era numeroasă, pentru că reunea, sub același 
acoperiș, mai multe generații. Puterea absolută era deținută de 
bărbatul cel mai în vârstă din familie – pater familias. Acesta avea 
drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei – 
soție, copii, sclavi (mai ales în perioada monarhiei și a republicii), 
aranja căsătoriile copiilor și deținea toate bunurile familiei. Rolul 
femeii era mai cu seamă acela de a se ocupa de casă și de copii 
(până la 7 ani). Nu avea drepturi politice, dar putea ieși pe stradă 
neînsoțită și participa, alături de soțul ei, la jocuri, spectacole sau 
festivaluri. În perioada imperiului, femeile dobândesc mai multe 
drepturi – ele pot deține proprietăți, iar în cazul divorțului își pot 
lua înapoi zestrea.

Scopul educației, pe lângă obținerea unor cunoștințe, era să îi 
deprindă pe copii cu așa-numitele virtuți romane: generozitatea, cumpătarea, cinstea, 
demnitatea, supunerea față de autoritate, disciplina, respectul față de muncă și iubirea 
pentru învățătură. Aceste virtuți se aplicau oricărui roman. De exemplu, sarcina unui 
senator era să dea legi drepte pentru popor, a unui meșteșugar – să facă lucruri de calitate, 
a unui soldat – să fie credincios Romei și să lupte cu vitejie. 

De la 7 ani, fetele și băieții romani (din clasele privilegiate) învățau să scrie, să citească și 
să socotească. Cei din familiile de rând se duceau la școală (de fapt, un grup de copii și 
un învățător plătit de părinți care se puteau întâlni oriunde, inclusiv pe stradă), cei ai 

DICȚIONAR
edil – (în Antichitate) 
magistrat care supraveghea 
edificiile și instalațiile 
publice, se ocupa de 
aprovizionare și de 
organizarea jocurilor

gladiator – bărbat liber sau 
sclav care se lupta în arenă 
fie cu alt gladiator, fie cu 
fiare sălbatice

oratorie – arta de a 
compune și de a rosti 
discursuri

pedagog – (în Antichitate) 
sclav instruit care îi învăța 
pe copiii stăpânului 

retorică – arta de a vorbi 
frumos și convingător

simulare – redare cât mai 
fidelă

Familia imperială  
(a lui Octavian Augustus)
Basorelief de pe fațada 
templului dedicat lui Pax (zeița 
romană a păcii), Roma, Italia

ȘTIAI CĂ...
Hainele romanilor erau 
confecționate cel mai 
adesea din lână sau din in? 
Patricienii purtau o tunică 
până la genunchi, peste 
care era înfășurată toga  
(o mantie largă și lungă, 
care cădea în falduri). 
Purtatul togii era interzis 
plebeilor, sclavilor și 
țăranilor (care purtau doar 
tunică). Femeile aveau o 
tunică lungă până la 
pământ (stola), legată la 
mijloc cu un cordon, și 
peste ea un șal lung de 
stofă colorată care se 
înfășura pe umeri (palla). 

Femeie romană 
nobilă, în veșminte 
specifice rangului 
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CAPSULA TIMPULUI

Copiii romani aveau o 
mulțime de jucării. Fetițele 
aveau păpuși din lut ars 
sau lemn și material textil, 
cu membre mobile, cărora 
le puteau schimba hainele, 
seturi de masă și obiecte 
de mobilier în miniatură, 
fabricate, după 
posibilitățile familiei, din 
lemn, ceramică, argint sau 
fildeș. Băieții aveau săbii, 
care și cai de lemn, diferite 
tipuri de mingi și cuburi 
pentru construit. Copiii 
(fete și băieți) se jucau cu 
cercuri pe care le 
rostogoleau cu ajutorul 
unui băț, aruncau nuci la 
țintă, săreau coarda, se 
jucau de-a v-ați 
ascunselea.

Explorează și aplică

I. Citește și notează A (adevărat) sau F (fals), apoi modifică enunțurile false în așa fel 
încât să devină adevărate.

În perioada republicii, femeile dobândesc o serie de drepturi.
Virtuțile romane puteau fi observate la oricine, indiferent de categoria socială.

Copiii din familiile de rând luau lecții de retorică și oratorie.
Jocurile publice erau organizate de patricieni.

La teatru, romanii preferau comediile.
Sărbătorile și festivalurile religioase erau închinate împăratului.

II. Redactează enunțuri folosind corect următorii termeni:  
virtuți romane, pedagog, discurs, togă, spectacol.

III. Adu-ți aminte de cele învățate despre educația la greci. Ce 
asemănări și ce deosebiri poți identifica între educația la greci și la 
romani?

Micul cercetător – portofoliu

Copiii de nobili romani luau lecții de retorică pentru a învăța să își 
expună ideile convingător. Acum e rândul tău: scrie un discurs  

(o jumătate de pagină) în care să prezinți un aspect cu care ești de 
acord în educația copiilor romani, și unul cu care nu ești. Pentru fiecare, 
precizează-ți clar poziția și adu argumente care să-ți justifice părerea. 

ȘTIAI CĂ...
Romanii își sărbătoreau 
ziua de naștere? Cu 
această ocazie primeau 
daruri, ghirlande, vin, 
prăjituri tradiționale și 
se aduceau ofrande 
zeilor protectori ai 
casei. 

patricienilor învățau acasă, cu un 
pedagog. De la 12 ani, băieții din 
familiile patriciene învățau greaca, 
citeau din autori clasici, studiau 
matematică, geografie, istorie, retorică 
și oratorie, pentru a putea ține 
discursuri în public (majoritatea se 
pregăteau pentru o carieră politică sau 
juridică).

Sărbătorile, jocurile și festivalurile 
ocupau un loc important în viața romanilor. Erau, în primul rând, sărbătorile și festivalurile 
religioase, care aveau loc la date precise și erau închinate unei anumite zeități. Cu aceste 
ocazii se aduceau ofrande și se practicau diverse ritualuri. Apoi, erau jocurile publice, 

evenimente organizate de edili 
și ținute în amfiteatre sau pe 
stadion, care puteau fi orice – 
de la spectacole de teatru 
(romanii preferau comediile), cu 
muzică și dans, până la întreceri 
de cai sau de care, lupte de 
gladiatori, simulări ale unor 
bătălii sau lupte de animale. 

Bărbat roman nobil,   
în veșminte specifice 
rangului 

Trupă de muzicanți (mozaic descoperit la Pompeii, Italia)

Sclavi (mozaic roman descoperit  
în Dougga, Tunisia)
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Descoperă
Imaginile de mai jos reprezintă trei construcții asemănătoare, din trei epoci diferite. 

Aventura cunoașterii

Romanii și-au dorit ca toate orașele cucerite de armatele 
lor să le reamintească de Cetatea eternă, dacă nu chiar să-i 
semene întru totul. Așa au început peste tot uriașe 
programe edilitare, fiecare oraș (municipium) împrumutând 
cele mai importante caracteristici arhitecturale și 
organizatorice ale Romei, chiar dacă la scară mai mică. 

Forumul (piața centrală) era așezat de obicei la 
intersecția principalelor străzi care traversau orașul. În 
partea de nord se afla, de regulă, Templul lui Jupiter, însă 
în orașele mari se construiau mai multe temple. 

De asemenea, acolo se afla basilica, o clădire înaltă și 
lungă unde se rezolvau treburile juridice (procese și alte 
proceduri), dar și alte chestiuni oficiale. Tot în forum erau 
încheiate și contractele comerciale dintre cetățeni.

Pentru a sărbători anumite victorii armate, erau 
construite arcuri de triumf și columne (cu basoreliefuri în 

care erau reprezentate momente importante ale luptelor). 
Tot în forum, însă doar la Roma, se afla și curia, clădirea în 
care se țineau ședințele Senatului. 

Pentru ca un oraș să prospere are nevoie de apă 
potabilă. Romanii sunt vestiți și pentru inventarea unui 
sistem de construcții și instalații (numit apeduct) prin care 
apa potabilă era captată de la sursă și transportată în oraș. 

Romanii se destindeau în multe feluri, însă una dintre 
cele mai îndrăgite modalități de relaxare era mersul la 
terme. Acestea erau niște băi publice, cu apă rece, dar și 
caldă, frecventate de cetățeni din toate categoriile sociale. 
Era un bun prilej de a face o baie, de a te odihni, dar și de 
a socializa sau, chiar, de a încheia afaceri profitabile. 

Exista, însă, și o parte mai puțin plăcută: pentru că apa 
nu era schimbată prea des și pentru că multă lume se spăla 
acolo, termele reprezentau un real pericol sanitar. Mulți 
medici le recomandau celor care aveau răni deschise sau 
tăieturi să le evite, pentru a nu se îmbolnăvi. 

1. Ce scopuri și caracteristici comune au construcțiile din imagini?
2. Poți numi un eveniment care e organizat în România, lângă ultimul edificiu?

Explorează și aplică

Între aceste structuri indispensabile, de o varietate uluitoare, care transportă atât de multă apă, şi inutilele 
piramide egiptene ori nefolositoarele, dar celebrele lucrări ale grecilor nu există termen de comparație. 

Sextus Iulius Frontinus, administrator al apeductelor Romei (sec. I d.Hr.)

1. Plecând de la textul de mai sus, explică în ce consta importanța apeductelor în comparație cu alte 
construcții antice cunoscute.

2. Ce alt sistem de construcții și instalații din Antichitate, în afară de apeduct, era folosit pentru transportarea 
apei? La ce folosea și care crezi că au fost consecințele utilizării acestuia în viața oamenilor? 

Arcul de triumf al lui Titus (Roma) Arcul de triumf (Paris) Arcul de triumf (București)

 Orașul și monumentele publice STUDIU  
de CAZ
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Descoperă!
În imaginea de mai jos este o construcție antică uriașă, în 

care încap și azi câteva mii de oameni. Ce fel de spectacole 
ai organiza acolo, dacă ți s-ar oferi această șansă?

Aventura cunoașterii
Una dintre cele mai mari și durabile construcții romane 

este Amfiteatrul flavian din Roma, cunoscut sub numele de 
Colosseum. A fost ridicat în timpul împăraților Vespasian și 
Titus (din dinastia Flaviilor, de unde și denumirea). Putea 
găzdui și 50 000 de spectatori care asistau la lupte până la 
moarte între gladiatori, între animale exotice și gladiatori 
sau la execuții publice în masă. Uneori, erau simulate chiar 
și lupte navale. 

Avariat de multe ori, a fost restaurat începând cu 1990, 
iar în 2000 s-au ținut acolo spectacole de teatru și operă, 
pentru prima dată după 1 500 de ani. 

Aici luptau gladiatorii, numiți așa de la lat. gladius – 
sabie scurtă. Mulți erau sclavi, căzuți prizonieri în urma  

bătăliilor câștigate de armata romană. Trebuie să știm că 
sclavii au avut o mare contribuție la construirea și 
expansiunea Imperiului Roman (la mijlocul sec. I î.Hr., 
reprezentau cam 20% din totalul populației). Aceștia erau 
folosiți la construirea clădirilor, a drumurilor și a fortificațiilor, 
în agricultură, dar și la transportul hranei și al 
echipamentelor necesare armatei. Cei mai puternici dintre 
ei erau vânduți pentru a deveni gladiatori. 

Se antrenau în tabere speciale (școli de gladiatori), iar în 
timpul luptelor simulau anumite tactici ale armatei, pentru 
a câștiga simpatia publicului. Din când în când, dacă își 
demonstrau vitejia în arenă, puteau fi eliberați.

Aceste uriașe spectacole erau menite să abată atenția 
romanilor de la problemele curente și, de multe ori, erau 
folosite pentru a-i crea împăratului o imagine bună în ochii 
populației. Acesta oferea, înainte de începerea jocurilor, tot 
felul de daruri, de la pâine până la anumite sume de bani. 
De aici expresia folosită și azi „pâine și circ“ (prin care se 
cumpăra bunăvoința cetățenilor). 

Un gladiator pe nume Spartacus a condus, la un moment 
dat, o răscoală a sclavilor (73-71 î.Hr.) care a fost cu greu 
înăbușită. În luptele duse atunci s-a remarcat și Iulius Cezar.

Explorează și aplică

1. Amintește-ți lecția despre inventarea scrisului, 
din capitolul 3. În ce alte activități mai puteau fi 
implicați sclavii, în Antichitate, în afara celor fizice?

2. Dacă Amfiteatrul flavian a fost construit în 
timpul împăraților Vespasian și Titus, atunci în ce 
perioadă (secol) înseamnă că a fost ridicat? 
Documentează-te pe Internet pentru a afla 
răspunsul.

Colosseumul și gladiatoriiSTUDIU  
de CAZ

Gladiatori în arenă 
(reconstituire grafică)
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Ruinele orașului 
Pompeii. În fundal, 
vulcanul Vezuviu

Descoperă
Vă mai amintiți de lecția despre izvoarele istorice, de la 

începutul manualului? De la romani ne-au rămas o 
sumedenie de astfel de mărturii. Ce-i drept, cele mai multe 
sunt clădiri publice și edificii ale celor înstăriți. Cei care nu 
aveau bani și-și duceau traiul de pe o zi pe alta, adică 
majoritatea populației, n-au lăsat aproape nicio urmă. În 
această situație, orice descoperire arheologică privitoare 
la viața de zi cu zi a romanilor de rând este o adevărată 
comoară. 

1. De ce e important ca, atunci când studiem o anumită 
perioadă istorică, să avem cât mai multe informații 
despre toate categoriile sociale și nu numai despre 
persoanele oficiale sau despre cei bogați?

2. Cât de reprezentativă credeți că ar fi imaginea 
noastră asupra lumii romane dacă am avea la dispoziție 
multe cunoștințe despre forum, apeducte, terme și 
vile și foarte puține despre ferme, brutării sau familiile 
oamenilor obișnuiți? Justifică-ți răspunsul.

Aventura cunoașterii
Pe 24 octombrie 79 d.Hr. (după unii, 24 august), vulcanul 

Vezuviu, din sudul Italiei (în apropiere de orașul Napoli),  
a erupt cu putere, devastând totul în jur. Istoricii au aflat 
despre eveniment din relatările martorului ocular  
Pliniu cel Tânăr, poet și înalt funcționar roman, și de la 
istoricul Tacitus. Cercetătorii au calculat că energia termică 
(altfel spus, căldura) degajată în urma erupției a fost 
de 100 000 ori mai puternică decât cea 
degajată de bombele atomice de la 
Hiroșima și Nagasaki. 

În urma erupției, au fost distruse 
orașele romane din apropiere, 
Pompeii, Herculaneum, Oplontis și 
Stabiae, fiind curmate sute de mii de 
vieți omenești. Timp de peste 1600 de 

ani, aceste orașe au fost date uitării, iar erupțiile ulterioare 
au adăugat cantități uriașe de cenușă peste stratul inițial. 
Abia în anul 1704 a fost descoperit orașul Herculaneum. 
Pompeii a fost redescoperit în 1748, însă abia în 1763 orașul 
a fost identificat după nume. De atunci și până astăzi, cele 
două orașe sunt imense șantiere arheologice, iar urme ale 
vieții oamenilor de acolo sunt descoperite în permanență. 

Importanța acestor descoperiri este inestimabilă. În 
primul rând pentru că valul piroclastic (amestec de gaze, 
cenușă și roci vulcanice de înaltă temperatură format  
în timpul erupției) a conservat o bună parte din localități, 
ajutându-ne să ne facem o imagine mult mai clară despre 
viața într-un oraș roman în toate aspectele ei. S-au păstrat, 
pe lângă tot felul de clădiri și obiecte din piatră sau 
marmură, acoperișuri, paturi, uși, dar și produse organice 
(resturi de mâncare, semințe și sâmburi, dar și papirusuri). 
Mai mult, arheologii au scos la lumină fresce și mozaicuri, 
dar și cuvinte sau scurte texte scrijelite pe pereți în urma 
studierii cărora cercetătorii au aflat tot felul de lucruri 
interesante despre limba latină vorbită de oamenii obișnuiți 
în acea perioadă. 

Se poate spune, pe bună dreptate, că Pompeii și 
Herculaneum sunt cele mai importante izvoare istorice 
despre lumea romană în toate aspectele ei descoperite 
vreodată.

Explorează și aplică

1. Folosește-te de Internet și află cine era împărat roman în anul 79 d.Hr., atunci când a erupt Vezuviul.
2. De la cine avem primele informații istorice despre distrugerea orașului Pompeii? Găsește, folosindu-te de 

Internet sau la bibliotecă, o descriere a erupției vulcanului Vezuviu, făcută de un martor ocular.

Pompeii STUDIU  
de CAZ



74

CAPITOLUL 5

Descoperă
În imaginea de mai jos 

este Arcul de Triumf din 
București, construit în urma 

Primului Război Mondial. De 
ce credeți că de 1 Decembrie 
forțele armate trec pe sub el 
în pas de defilare?

Aventura cunoașterii

Romanii au cucerit cea mai mare parte a lumii cunoscute 
din vremea lor și porțiunea cea mai civilizată folosindu-și 
uriașa forță militară. Organizarea ireproșabilă, structura 
ierarhică și permanenta înnoire a tehnicii de luptă au făcut 
din armata romană o putere redutabilă, aflată la dispoziția 
regilor, a Senatului și a împăraților. 

Armata romană era împărțită în legiuni. În perioada 
Republicii și a Imperiului, armata era constituită din 
aproximativ 30 de legiuni (numărul acestora variind, de-a 
lungul timpului) plus trupe auxiliare. În special în 
timpul asediilor, foloseau tot felul de piese de 
artilerie. Alături de infanteriști (soldați care 
mergeau pe jos) luptau și cei din cavalerie 
(soldați călare). Au existat, de asemenea, și 
legiuni maritime. 

Pentru ca aceste forțe să se poată  deplasa repede, 
trecând peste tot felul de obstacole naturale, 
inginerii romani au proiectat, iar miile de sclavi și 
soldații au construit poduri și drumuri ale căror 
urme se păstrează și azi. De asemenea, își construiau 
tabere militare fortificate, numite în limba latină 
castrum (plural: castra). Atunci când se întorceau la 
Roma, în urma unei victorii răsunătoare, se organiza 
o mare paradă militară în cinstea comandantului 
bătăliei sau a împăratului, iar legiunile treceau 
pe sub un arc de triumf. 

Explorează și aplică

Una dintre cele mai cunoscute legiuni romane a fost a XIII-a Gemina. Aceasta a 
staționat și în Dacia. Folosiți-vă de Internet, dar și de alte surse, pentru a căuta 
informații despre această legiune, aflați la ce mari evenimente a participat, faceți 
o fișă și prezentați descoperirile în clasă. 

Inițial, bărbații erau chemați în armată doar înaintea 
unei bătălii. Ulterior, a fost organizată o armată 
permanentă, alcătuită din voluntari plătiți (primeau soldă). 

Pentru cetățenii de rând, stagiul militar era și o 
modalitate de a scăpa de sărăcie, iar pentru aristocrați,  
o cale de a urca pe scara socială și de a obține funcții 
publice. De asemenea, ajungeau împărați cei care se bazau 
pe sprijinul armatei. 

Deși romanii cucereau anumite teritorii pentru resurse 
(pământuri bune pentru agricultură, sol bogat în metale 
prețioase sau fier) sau pentru așezarea strategică, armata 
era și un important element colonizator, prin care civilizația 
romană se putea extinde și la alte popoare. Acest lucru era 
posibil pentru că soldații care-și încheiau serviciul militar 
primeau în proprietate pământ în noile teritorii cucerite.

Armata romanăSTUDIU  
de CAZ
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Descoperă

1. Care sunt planetele Sistemului Solar?
2. De unde le vine numele și ce legătură crezi că au cu 

romanii?

Aventura cunoașterii
Mitologia romană îi datorează enorm celei grecești. De 

aceea, cei mai mulți dintre zeii venerați de romani îi au ca 
modele pe cei eleni, având atribute asemănătoare și,  
de multe ori, înfățișări apropiate (în descrieri literare, în 
statui și fresce ori mozaicuri). 

Dacă informații despre zeii Greciei aflăm în special din 
cele două epopei homerice, o sursă 

esențială de cunoștințe despre 
mitologia romană este epopeea 
Eneida, compusă de poetul Virgiliu 

(70-19 î.Hr.). Aceasta a fost scrisă 
în timpul împăratului Octavian 
Augustus și, se pare, chiar la 
îndemnul acestuia. 

Poetul latin folosește 
mult din textele homerice, 

împrumutându-le zeităților 
romane caracteristicile 
divinităților din Iliada și 
Odiseea. 

Zeii erau atât de importanți 
pentru romani, încât le-au 

dat și planetelor numele 
divinităților lor. Cu timpul, 

concepția despre 
anumiți zei s-a modificat, 
aceștia pierzându-și caracterul 
personal și devenind nume 
pentru „tărâmuri“. Hades, de 
exemplu, devine „tărâmul  
de dedesubt, tărâmul morților“.

De multe ori, în timpul 
Imperiului, Senatul i-a 
declarat pe împărați zei (în 
anumite cazuri chiar din 
timpul vieții), în cinstea lor 
fiind ridicate temple și 
statui, iar cetățenii aflați 
sub conducerea Romei le 
aduceau jertfe. 

Templele erau unele 
dintre cele mai importante 
edificii ale lumii romane. 
Acestea erau imaginea în 
marmură și piatră a puterii și 
bogăției  romanilor,  f i ind 
ridicate peste tot în lumea cucerită de ei. Erau închinate 
zeilor principali sau celor mai mici, dar și împăraților. Astfel 
de construcții pot fi admirate și astăzi, în mai multe locuri 
din Europa și în special la Roma. Însă, unul dintre cel mai 
bine conservate temple romane este Maison Carrée din 
Nîmes (Franța), edificiu închinat cultului împăratului 
Octavian Augustus. 

Odată ce creștinismul devine religie oficială a imperiului, 
templele romane sunt fie distruse sau abandonate, fie 
transformate în biserici. Chiar și așa, bisericile creștine 
păstrează multe dintre caracteristicile arhitectonice ale 
templelor romane și anumite aspecte ale cultului.

Explorează și aplică

În lista următoare vei regăsi principalii zei romani și corespondenții lor eleni: Venus – Afrodita, Apollo – Apollo, 
Marte – Ares, Diana – Artemis, Minerva – Atena, Saturn – Cronos, Ceres – Demetra, Bacchus – Dionysos,  
Cupidon – Eros, Vulcan – Hefaistos, Juno – Hera, Mercur – Hermes, Pluto – Hades, Neptun – Poseidon, Jupiter – Zeus.

1. Caută pe Internet caracteristicile fiecărui zeu roman și notează, într-o fișă, prin ce se deosebește de 
corespondentul grecesc.

2. Folosește-te de Internet și află care erau cei trei zei protectori principali ai cetății Roma. Indiciu: erau 
numiți „Triada Capitolină“. 

Împăratul Octavian Augustus 
(una dintre cele mai cunoscute 

reprezentări ale acestuia; 
statuia a fost descoperită la 

Prima Porta, lângă Roma)

Juno, una dintre zeitățile 
protectoare ale Romei

Zeii romanilor ■ Templele  STUDIU  
de CAZ
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Descoperă
Suntem de ieri [noi, creștinii] și totuși am umplut 

pământul şi toate ale voastre: oraşele, insulele, fortărețele, 
municipiile, taberele militare chiar, triburile, Senatul, forul.

  Tertulian, Apologeticum

De ce credeți că s-a răspândit atât de repede 
creștinismul în Imperiul Roman? Folosiți-vă de cultura 
generală și de cunoștințele de la ora de religie.

Aventura cunoașterii

Personalitatea centrală a creștinismului este Iisus, care 
și-a predicat învățăturile, timp de câțiva ani, în mai 
multe localități din teritoriul ocupat astăzi de 
Israel și Palestina. În cele din urmă, a fost 
executat prin răstignire de romani. O parte din 
faptele și din învățăturile sale au fost 
consemnate în scrieri numite evanghelii 
(deși timp de patru secole au circulat 
zeci de astfel de scrieri, au fost 
acceptate până la urmă doar 
patru – cele după Matei, Marcu, 
Luca și Ioan). Există, însă, și alte 
surse istorice care vorbesc, 
chiar dacă pe scurt, despre 
existența istorică a lui Iisus.

Pe lângă discipolii (ucenicii) lui 
Iisus, răspunzător de răspândirea 
inițială (sec. I) a învățăturilor 
acestuia a fost, însă, un învățat 
evreu, cetățean roman, pe nume Saul 
(din Tars), pe care-l cunoaștem toți 
cu numele de Sfântul Apostol Pavel. 

Acesta a mers prin cele mai 
importante orașe din zona bazinului 

Mării Mediterane, a intrat în 
legătură oamenii influenți și le-a 
vorbit despre Iisus. Numele de creștin a fost folosit prima 
dată într-o comunitate din Antiohia, înființată de Pavel.

Destul de repede, noua religie s-a răspândit în rândurile 
aristocrației și armatei romane, având ecouri importante 
și printre cei din clasele considerate inferioare. 

Inițial persecutat de oficialii romani, dar și de 
împărați, creștinismul devine una dintre religiile 
acceptate ale Imperiului prin Edictul de la Milan, emis 
de împărații Constantin și Liciniu, în anul 313. Tot prin 
împăratul Constantin cel Mare, care se și botează, noua 
religie începe să fie folosită în scop politic.

În sec. al IV-lea, creștinismul devine singura 
religie oficială și obligatorie în Imperiul Roman. 

Pe lângă faptul că era o doctrină atrăgătoare, 
creștinismul s-a putut răspândi cu 

repeziciune și pentru că a beneficiat de 
toate avantajele societății construite 

de Imperiul Roman: orașe 
aglomerate și diverse etnic și 
cultural, mulțimea vorbitorilor 
de limba greacă, o uriașă rețea 

d e  d r u m u r i ,  n av i ga ț i e , 
transporturi mai rapide etc.

Primii creștini foloseau și alte simboluri, în 
afară de cruce. Printre acestea se numărau 
peștele și ancora (în imagine: monument 

funerar creștin, sec. al III-lea, Muzeul 
Național Roman, Italia).

Explorează și aplică

1. Consultă cuprinsul unei Biblii și află care sunt scrierile atribuite  
Sf. Ap. Pavel. Ce pondere au acestea în Noul Testament față de alte scrieri?

2. Documentează-te pe Internet și află din ce motiv foloseau creștinii 
primelor secole, în afara crucii, și simbolul peștelui.

CreștinismulSTUDIU  
de CAZ

Saul din Tars/ 
Sf. Ap. Pavel
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Apeductul roman Pont du Gard din sudul Franței (cca 40-60 d.Hr.) Era folosit și ca pod și 
este cea mai înaltă construcție romană de acest tip, aflată azi în patrimoniul UNESCO.

La apogeul său, Imperiul Roman număra peste 50 de milioane de locuitori. În 212 d.Hr., 
împăratul Caracalla a emis un decret (Constitutio Antoniniana – Constituția Antoniniană) 
prin care tuturor locuitorilor liberi din teritoriile cucerite le era acordată cetățenia 
romană. Ei dobândeau astfel o serie de drepturi: să voteze, să poată fi aleși într-o funcție 
publică, să deschidă un proces în justiție, să se înroleze în armată, să aibă parte de un 
proces înainte de a fi pedepsiți pentru o crimă. 

1. Ce prevedea Constituția Antoniniană?
2. Ce drepturi dobândeau populațiile cucerite de romani?
3. Cum crezi că au primit locuitorii imperiului acest decret?

Romanizarea

Aventura cunoașterii

Descoperă

Teritoriile cucerite de romani, transformate în provincii, au fost supuse unui proces de 
romanizare. În urma acestui proces, care s-a făcut pe mai multe căi și pe parcursul câtorva 
generații, popoarele cucerite au ajuns să-și însușească obiceiurile, cultura, limba și 
civilizația romane.

Romanii au introdus în tot imperiul un sistem de administrație unic, legislația romană 
și moneda unică, iar latina era folosită pretutindeni ca limbă oficială a funcționarilor. De 
asemenea, au construit o rețea impresionantă de drumuri (via), care înlesneau nu numai 
accesul armatei, ci și legăturile economice și comerciale, transportul de mărfuri și de 
persoane, facilitau contactele sociale și culturale între puncte îndepărtate ale imperiului. 
Un rol important l-au avut și coloniștii (printre care mulți veterani), care se stabileau în 
teritoriile cucerite, aducând cu ei limba, cultura și religia romanilor. Un alt factor al 
romanizării a fost o acțiune intensă de urbanizare. S-au construit sute de orașe, după 
model roman, cu apeducte, terme, amfiteatre, temple, biblioteci, școli în limba latină, 

CAPSULA TIMPULUI
Amfiteatrul din provincia 
romană Africa 
Proconsularis (azi El Jem, în 
Tunisia) a fost construit în 
238 d.Hr. Este unul dintre 
cele mai mari amfiteatre 
din lume (putea primi 
35 000 de spectatori). În 
timpul Evului Mediu, a 
servit ca fortăreață – aici 
s-au adăpostit localnicii de 
atacurile triburilor de 
vandali. În sec. al XIX-lea, în 
amfiteatru existau 
magazine, locuințe și 
depozite de cereale. Astăzi 
face parte din lista de 
monumente incluse în 
patrimoniul mondial de 
UNESCO. 

DICȚIONAR
patrimoniu – (aici) bunuri 
materiale, spirituale, 
culturale etc. care aparțin 
omenirii întregi

UNESCO – Organizația 
Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură, 
care se ocupă, printre 
altele, de protejarea 
monumentelor care fac 
parte din moștenirea 
culturală a lumii 

veteran – soldat roman 
liberat după terminarea 
serviciului militar și care 
obținea apoi o serie de 
privilegii

 Monedă 
romană din timpul 
împăratului Nero

Monedă romană din 
timpul împăratului 

Vespasian 

 Monedă romană 
din timpul 

împăratului 
Domițian

Monedă romană din 
timpul împăratului 

Traian 
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Explorează și aplică

I. Pe baza hărții 5.2. de la începutul capitolului, identifică și numește un teritoriu unde 
romanizarea a fost completă și unul unde localnicii au rezistat romanizării.

II. Precizează trei factori ai romanizării și scrie, pentru fiecare, un enunț în care să 
explici importanța acestuia în procesul de romanizare.

III. Enumeră trei drepturi pe care le aveau cetățenii romani. Sunt ele diferite de 
drepturile unui cetățean român de azi? 

Micul cercetător – proiect

Fișa unei provincii romane. Documentează-te și precizează, în fișa ta: numele provinciei 
alese; amplasare geografică și locuitori; anul cuceririi romane și împăratul în timpul 
căruia a fost cucerită; felul în care s-a produs romanizarea (de exemplu, orașele romane 
construite acolo); urme ale romanizării după dispariția Imperiului Roman. 

ȘTIAI CĂ...
••  Nu toți locuitorii liberi 
din imperiu primeau 
cetățenie romană, conform 
prevederilor din Constituția 
Antoniniană? Cei excluși 
erau dediticii, adică acele 
persoane sau comunități 
care luptaseră împotriva 
romanilor și care, învinși, 
se predaseră fără condiții.  

astfel încât populația locală putea vedea pe viu ce înseamnă civilizația romană. Deși 
localnicilor nu li s-a interzis să-și practice religia sau obiceiurile, treptat ei au fost atrași 
de civilizația superioară a romanilor, astfel că au ajuns, după câteva generații, să și-o 
însușească.

Au existat însă cazuri în care populațiile cucerite au rezistat romanizării, cultura lor 
fiind aceea care i-a influențat pe romani. Acest lucru s-a întâmplat atunci când romanii 
au întâlnit cultura grecilor și cultura egiptenilor.

Efectele romanizării s-au manifestat și după dispariția Imperiului Roman. Cel mai 
durabil dintre acestea este crearea unor popoare noi – popoarele neolatine, care vorbesc 
o limbă romanică, printre care se numără și poporul român.     

••  Există și în zilele noastre 
apeducte? Cele mai 
impunătoare se găsesc în 
America – de exemplu, 
apeductul care 
aprovizionează centrul și 
sudul statului Arizona cu 
apă din râul Colorado are o 
lungime de 541 km.

Via Appia
A fost un drum roman care lega 
Cetatea eternă de Brundisium, 
unul dintre cele mai importante 
porturi din Italia antică. Este 
considerată una dintre cele mai 
însemnate lucrări de inginerie 
civilă ale Antichității.
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RECAPITULARE

Felicitări! Ai ajuns la finalul celui de-al cincilea capitol. Recapitulează ceea ce ai învățat, rezolvând exercițiile de 
mai jos.

I. Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: 
 emiterea Constituției Antoniniene
 instaurarea Dominatului
 distrugerea Romei de către goți
 instaurarea Republicii romane
 divizarea Imperiului Roman
 instaurarea Principatului

II. Citește și completează, folosind cuvintele date:
1. republică, regi, lupoaică, Remus, Roma, război, Romulus, fondator; 

Potrivit legendei, întemeierea ... e legată de doi frați, ... și ... . Tatăl lor era Marte, zeul ... . Copiii au fost abandonați 
după naștere și crescuți de o ... . Romulus este ... Romei, în 753 î.Hr. Până în 509 î.Hr., Roma a fost condusă de șapte ..., 
apoi a fost instaurată ... . 

2. Apus, dictator, Dominatul, împărat, consuli, liberți, patricieni, Principat, Răsărit, roman, senator, Tetrarhia;
În republica ..., cei mai importanți magistrați erau ... . În caz de forță majoră, unul dintre ei era numit ... timp de  

șase luni. Cei 300 de ... erau aleși dintre ..., iar sclavii, ..., femeile și copiii nu aveau drepturi politice. Primul ... roman a 
fost Octavian Augustus, care a instituit ... . Încercând să salveze imperiul, Dioclețian a instaurat ... și ..., dar declinul a 
continuat. În 395, imperiul a fost împărțit în Imperiul Roman de ... și Imperiul Roman de ... . 

3. categorie, a citi, oratorie, valori, discursuri, imperiu, patriciene, tată, drepturi;
În familia romană, cel mai important membru era ..., care deținea puterea deplină. Femeile dobândesc mai multe 

... de-abia în perioada ... . Educația viza să îi deprindă pe copii cu ... romane. Între 7 și 12 ani, toți copiii, indiferent de ... 
socială, învățau să scrie, să ... și să socotească. După 12 ani, băieții din familiile ... studiau, printre altele, retorică și ... 
pentru a putea ține ... în public. 

4. administrare, a cuceri, latin, factor, limbă, urbanizare, obiceiuri, proces.
Romanizarea este ... prin care populațiile ... și-au însușit ..., cultura, ... și civilizația romane. Mai mulți ... au 

contribuit la romanizare: sistemul unic de ..., impunerea legislației romane și a limbii ..., acțiunea de ... și coloniștii 
romani.

III. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să compari Republica romană și Imperiul Roman, identificând două 
asemănări, respectiv două deosebiri. 



AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Asociază termenii din coloana A cu explicațiile din coloana B. 15 p.
 A.     B. 

edil    soldat roman liberat după terminarea serviciului militar
gladiator    sclav eliberat
libert    om de rând, liber, care locuia în cetate
plebeu    bărbat care se lupta în arenă (cu oameni sau animale)
veteran    magistrat care organiza jocurile publice

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).  15 p.
1. În sec. al VIII-lea î.Hr., triburile de latini ocupau câmpia Latium, în Peninsula Italică.
2. Cartagina a fost cucerită de romani în urma Războiului peloponesiac.
3. Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere teritorială în timpul lui Dioclețian.
4. Popoarele cu o cultură superioară romanilor au rezistat romanizării.
5. În Roma antică, jocurile publice erau organizate de împărat.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.  6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.   10 p.
1. ... aveau o civilizație superioară latinilor.

a. Etruscii; b. Sabinii; c. Samniții.
2. Teritoriile cucerite de romani devin ... ale imperiului.

a. domenii; b. orașe; c. provincii.
3. Sistemul prin care imperiul era guvernat de doi auguști și doi cezari se numea ... .

a. Dominat; b. Tetrarhie; c. Principat.
4. Imperiul Roman de Apus avea capitala la ... . 

a. Roma; b. Constantinopol; c. Ravenna.
5. Titlu onorific dat de Senat primului împărat roman este ... .

a. Augustus; b. Cezar; c. Senex.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul acestora: 
Senat, republică, oratorie, pedagog, apeduct.  10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre procesul de romanizare și rezultatul acestuia.  34 p.

80

EVALUARE



CAPITOLUL 6GETO-DACII

6.1. Dacia la sfârșitul sec. I d.Hr. (înainte de războaiele daco-romane)

6.2. Provincia Dacia în Imperiul Roman

81
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DICȚIONAR
bordei – locuință pe 
jumătate săpată în pământ 
și acoperită cu pământ, 
paie sau stuf

sanctuar – loc sacru unde 
se oficiază diferite 
ceremonii religioase

șindrilă – scândurele 
subțiri de brad folosite la 
acoperiș

Monedă dacică – koson  
(descoperită în zona cetăților 
dacice din Munții Sebeșului)

Tracii, veniți de curând, se află la marginea oastei;/ Resos li-i Domnul, odrasla lui 
Eioneu, și-i acolo./ Caii văzutu-i-am eu, n-au seamăn de mari și de mândri,/ Albi ca 
zăpada sunt ei și la fugă sunt repezi ca vântul./ Și ferecat îi e carul cu aur și argint, și mai 
are/ Arme grozave de aur ce par la vedere-o minune./ Dânsul cu ele a venit. Parcă nici nu 
se cade pe lume/ Oamenii arme de aceste să poarte, ci numai zeii.                              

 Homer, Iliada
1. Care e numele conducătorului tracilor?
2. Cum apare acesta pe câmpul de luptă?
3. Cum interpretezi ultimele două versuri – că doar zeii se 

cuvine să poarte asemenea arme? 

Geți, daci, geto-daci. Tracii, popor de origine indo-europeană, 
ocupau în Antichitate un teritoriu întins – mare parte din 
Peninsula Balcanică și Europa de Est, dar și porțiuni din 
Asia Minor. Tracii care locuiau la nord de Dunăre, în 
regiunea cunoscută drept Dacia, sunt cei mai 
îndepărtați strămoși ai noștri. Ei erau împărțiți în 
numeroase triburi (pelii, crobizii, cotensii etc.), însă 
aveau aceleași obiceiuri și vorbeau aceeași limbă. 
Romanii îi numeau daci, iar grecii – geți; denumirea de  
geto-daci, pe care o folosim azi în mod generic, arată faptul 
că e vorba, de fapt, despre un singur popor. 

Rânduieli, obiceiuri, credințe. Despre geto-daci avem 
destul de puține informații – fie cele găsite în izvoarele 
grecești sau romane (primele mențiuni apar în sec. al V-lea, 

la istoricul grec Herodot), fie cele obținute în urma săpăturilor 
arheologice. Știm însă că erau organizați în triburi conduse de 

un basileu sau rege, iar societatea era formată în principal din 
oameni liberi: nobili numiți tarabostes (pileati) și oameni de rând – 

comati (capillati). Așezările erau în mare parte rurale, iar locuințele 
erau fie de tip bordei, fie din lemn, acoperite cu paie sau cu șindrilă. 
Așezările mai mari, organizate ca o cetate, de obicei construite pe o 
înălțime și fortificate, în care își aveau reședința conducătorii, erau 
numite dave (Pelendava, Argedava etc.). Geto-dacii erau un popor de 

agricultori și păstori, dar practicau și comerțul, meșteșugurile și erau 
pricepuți la prelucrarea metalelor (aurul se extrăgea din Munții Apuseni). 

Aveau, de asemenea, cunoștințe de medicină, de botanică și de astronomie. 
Religia lor era una politeistă. Aveau un zeu suprem – Zamolxis – dar credeau 

și în alte zeități: Gebeleizis (zeul fulgerului și al cerului, uneori identificat cu 
Zamolxis), Bendis (zeița Lunii și a pădurilor), Derzelas (zeul sănătății și al 

vitalității). Unul dintre centrele religioase ale geto-dacilor a fost Sarmizegetusa 
Regia, unde existau mai multe sanctuare. 

Geții și dacii ■ Rânduieli, obiceiuri, credințe

Aventura cunoașterii

Descoperă

Tarabostes (bust din Muzeul 
Ermitaj, Sankt Petersburg, 

Rusia)

Stindardul de luptă dacic 
(basorelief de pe Columna 
lui Traian, Roma, Italia)



83

CAPITOLUL 6

ȘTIAI CĂ...
La fiecare cinci ani, geții 
trăgeau la sorți un mesager 
pe care îl „trimiteau“ zeului 
Zamolxis? Herodot, în 
Istorii, povestește pe larg 
acest ritual: cel ales era 
aruncat în sulițe așezate cu 
vârful în sus și înainte să 
moară i se spunea tot ce 
trebuia „transmis“ zeului. 
Dacă totuși supraviețuia, 
era semn că solul ales nu 
era demn să intre în 
contact cu Zamolxis, astfel 
că ritualul se repeta cu 
altcineva.

CAPSULA TIMPULUI
Sarmizegetusa Regia a fost, 
pentru mai bine de un 
secol, capitala Daciei. 
Situată în Munții Orăștiei, 
în vârful unei stânci, 
Sarmizegetusa era dispusă 
pe terase, urmând forma 
muntelui, și era compusă 
din fortăreața propriu-zisă 
și o zonă sacră, cuprinzând 
mai multe sanctuare. Zidul 
de apărare, gros de 3 metri 
și înalt de 4-5, era construit 
din blocuri masive de 
piatră. În apropierea 
fortăreței se afla zona de 
locuințe, cu sisteme de 
captare și distribuție a apei 
(care ajungea în casele 
nobililor prin conducte de 
ceramică), hambare, 
magazii și ateliere 
meșteșugărești. 

Explorează și aplică

I. Pe baza hărții 6.1. de la începutul capitolului, rezolvă aplicațiile:

•  •  identifică și numește trei triburi geto-dace;
•  •  care este fortăreața dacică aflată cel mai aproape de localitatea ta? Folosește-te 

de Internet ca să afli mai multe despre istoria acesteia.

II. Construiește cinci enunțuri folosind corect termenii: traci, tarabostes, dava, 
Zamolxis, comati.

III. Citește și răspunde la cerințe.
Sursa A: Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniți mai sus, cum își spun ei înșiși și cum 

le zic romanii, măcar că știu prea bine că unii dintre greci îi numesc geți fie pe drept, fie 
pe nedrept. Căci eu îmi dau bine seama că geții locuiesc dincolo de Haemus, de-a lungul 
Istrosului.                            

 Dio Cassius, Istoria romană
Sursa B: Prin țara lor curge râul Marisos, care se varsă în Dunăre. Pe acesta își făceau 

romanii aprovizionările pentru război. Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului 
și cea dinspre izvoare până la cataracte. Ținuturile de aci se află, în cea mai mare parte, 
în stăpânirea dacilor. Partea inferioară a fluviului, până la Pont – de-a lungul căreia 
trăiesc geții – ei o numesc Istros. Dacii au aceeași limbă cu geții.

 Strabon, Geografia
1. Notează, din ambele surse, numele antice ale unor ape/ munți, apoi caută și 

transcrie pentru fiecare denumirile moderne.
2. Numește două popoare antice care au stabilit legături cu geto-dacii. 
3. Ce arată faptul că dacii și geții aveau aceeași limbă? 

Micul cercetător – proiect

Accesează, pe Internet, www.cetati-dacice.ro (secțiunea Situri). Alege una dintre cele 
șase cetăți incluse în Patrimoniul UNESCO și realizează, pe baza informațiilor de acolo, 
un proiect pe care să-l prezinți clasei. Concepe-ți prezentarea sub forma unei broșuri – 
cu imagini și informații care i-ar face pe colegii tăi să vrea să viziteze cetatea respectivă. 

Sanctuarul circular de la 
Sarmizegetusa Regia
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La începutul sec. I î.Hr., triburile geto-dace se văd amenințate de două primejdii: 
romanii, dinspre sud, și celții, dinspre vest. În acest context, Burebista, cu ajutorul 
marelui preot Deceneu, convinge triburile geto-dace să se unească sub conducerea sa.  

1. Ce primejdie amenința triburile geto-dace la sfârșitul sec. I î.Hr.?
2. Cine ia conducerea triburilor unite?
3. De ce crezi că Burebista avea nevoie de susținerea lui Deceneu?

Burebista. Dispunând de o armată puternică și bine organizată, Burebista (82-44 î.Hr.) a 
înfrânt mare parte din populațiile învecinate (începând cu celții) și a cucerit coloniile 
grecești de la Marea Neagră (vezi harta 6.1. de la începutul capitolului). Centrul administrativ 
și religios al regatului dac era la Sarmizegetusa, cea mai importantă dintr-o serie de cetăți 
fortificate construite în munții Orăștiei. În 44 î.Hr., Burebista este asasinat în urma unui 
complot pus la cale de nobilii geto-daci. După moartea sa, regatul se destramă.

Decebal și războaiele daco-romane. Un secol mai târziu, regatul dac, cuprinzând de 
data aceasta un teritoriu mai restrâns, ajunge sub conducerea lui Decebal (87-106). 

Romanii, conduși de Domițian, constituie în continuare un pericol, dar în 89 Decebal 
reușește să încheie cu ei o pace avantajoasă. În 98, însă, la Roma este încoronat un 
nou împărat, Traian, care hotărăște cucerirea Daciei, atras fiind nu doar de bogatele 

ei resurse naturale, ci și de poziția ei strategică în zona dunăreană. 
Primul război daco-roman (101-102) se încheie cu înfrângerea lui Decebal (în 
bătăliile de la Tapae și Adamclisi) și cu ocuparea unei părți din Dacia. Mai mult, 

Traian dispune construirea unui pod peste Dunăre (la Drobeta), pentru a 
înlesni accesul romanilor. Decebal nu respectă însă termenii păcii, 
încercând să-și refacă armata și să încheie alianțe cu triburile vecine 
pentru a porni din nou lupta împotriva romanilor. Drept consecință, Traian 
declanșează al II-lea război asupra Daciei (105-106), iar de data aceasta 

înfrângerea dacilor e definitivă. Romanii ajung până la Sarmizegetusa, pe 
care o distrug, iar Decebal preferă să-și ia viața decât să cadă în mâinile 
romanilor. În 106, Dacia devine provincie romană (vezi harta 6.1. de la pag. 81).

Burebista și Decebal ■ Războaiele daco-romane

Aventura cunoașterii

Descoperă

DICȚIONAR
complot – înțelegere 
secretă între mai multe 
persoane, care uneltesc 
o acțiune împotriva unei 
persoane, a unui stat 
etc.; conspirație

ȘTIAI CĂ...
Burebista îi promisese 
ajutor militar lui Pompei  
în lupta acestuia împotriva 
lui Cezar? 

O alianță cu Pompei, în 
cazul în care acesta ar fi 
ieșit câștigător, ar fi 
însemnat, pentru 
Burebista, recunoașterea 
de către Roma a hotarelor 
statului dac. Din păcate, 
bătălia decisivă între cei 
doi conducători romani, în 
48 î.Hr., a avut loc înainte 
ca Burebista să poată 
trimite armata promisă, 
astfel că Pompei a fost 
învins.

Regele Decebal

Columna lui Traian 
(Roma, Italia)
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Explorează și aplică

I. Citește și asociază:

Burebista împărat roman, cuceritor al Daciei
Decebal  mare preot geto-dac
Deceneu ultimul rege al geto-dacilor
Traian învingătorul celților

II. Citește și răspunde la cerințe.
Sursa A: Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul 

Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de 
porunci, încât, în câțiva ani, a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte 
din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut și de romani. Căci trecând plin de 
îndrăzneală Dunărea și jefuind Tracia – până în Macedonia și Iliria –, a pustiit pe celții 
care erau amestecați cu tracii și cu ilirii.

Strabon, Geografia
Sursa B: : [Decebal] 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, pentru care lucru el a fost mult timp un potrivnic de temut al romanilor.

Dio Cassius, Istoria romană
1. Explică, pe baza sursei A, cum au ajuns geto-dacii un popor puternic și de temut.
2. Pe cine reușesc să supună geto-dacii pe teritoriul Traciei?
3. De ce se temeau romanii de Burebista, respectiv Decebal?
4. Ce asemănări există, pe baza surselor, între cei doi conducători?

Micul cercetător – portofoliu

Fiecare dintre monumentele din imagini 
reprezintă o mărturie a războaielor daco-romane. 
Documentează-te și, pentru fiecare, completează 
o fișă în care să menționezi unde se află, când, în 
ce scop și, după caz, cine l-a construit.

CAPSULA TIMPULUI
Cetățile dacice aveau un 
sistem de fortificații unic, 
care le făcea foarte greu de 
cucerit. Murus dacicus – sau 
zidul dacic –, gros de 3 
metri și înalt de 8, era de 
fapt compus din două 
ziduri exterioare, din 
blocuri de piatră stivuite 
fără mortar; spațiul dintre 
ele era umplut cu bucăți de 
piatră și pietriș, tasate și 
fixate cu lut, și grinzi de 
lemn care să întărească 
structura.

Cine? Când? În ce scop?Unde? Când? În ce scop?

Unde? Când? În ce scop?

Împăratul Traian

Columna lui Traian

Tropӕum Traiani

Podul de la Drobeta



Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Citește și alege răspunsul corect.  25 p.
1. Geto-dacii făceau parte din neamul ... .

a. celților; b. latinilor;  c. tracilor.
2. Primele mențiuni despre geto-daci apar la ... . 

a. Plutarh; b. Herodot;  c. Tucidide.  
3. Geto-dacii erau un popor de ... .

a. agricultori și păstori; b. păstori nomazi; 
c. războinici.  

4. ... era zeul geto-dac al fulgerului și al cerului.
a. Derzelas; b. Zamolxis; c. Gebeleizis.   

5. Nobilii geto-daci se numeau ... .
a. comati; b. tarabostes; c. basilei.  

II. Citește și completează enunțurile.   35 p.
Burebista a înfrânt triburile de ... și a cucerit coloniile 

... de la Marea Neagră. ..., care a refăcut regatul dac un 
secol mai târziu, s-a confruntat cu pericolul ... . El a 
reușit să încheie pacea cu împăratul ... în 89, dar 
romanii, conduși de ..., au atacat Dacia în 101 și din nou 
în 105. Decebal este înfrânt, iar Dacia devine provincie 
romană în ... .   

III. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să 
compari domniile lui Burebista și a lui Decebal. 
Identifică două asemănări, respectiv două deosebiri 
între acestea.                    30 p.

I. Aranjează în ordine cronologică următoarele 
evenimente istorice:                         

 încheierea păcii dintre Decebal și Domițian
 transformarea Daciei în provincie romană
 construirea podului de la Drobeta
 încoronarea lui Traian ca împărat
 asasinarea lui Burebista

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).
1. Geto-dacii erau monoteiști, având un zeu suprem 

numit Zamolxis.
2. În sec. I d.Hr., regatul dac a fost refăcut de 

Deceneu.
3. Decebal a fost înfrânt la Tapae și Adamclisi.
4. Romanii au ridicat un pod peste Dunăre, la 

Giurgiu.
5. Geto-dacii au ridicat mai multe cetăți fortificate 

în munții Orăștiei.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa 
fel încât să devină adevărate.

IV. Răspunde la următoarele întrebări:
1. Care erau principalele zeități geto-dace?
2. Ce metal prețios se extrăgea din Munții Apuseni?
3. Cum era organizată societatea geto-dacă?
4. Unde își aveau reședința conducătorii geto-daci?
5. Din ce cauză izbucnește al doilea război daco-roman? 

Felicitări! Ai ajuns la finalul capitolului al șaselea. 
Recapitulează ce ai învățat, completând, în caiet, 
schema de mai jos.

AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

EVALUARE 
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CAPITOLUL 7CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ

7.2. Expansiunea islamului în sec. VII-VIII d.Hr.

7.1. Plecarea (Hegira) lui Mahomed de la Mecca la Medina • Răspândirea islamului până la moartea lui Mahomed
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Aventura cunoașterii
Înainte de apariția religiei islamice, Peninsula 

Arabă era locuită de beduini – triburi de păstori 
nomazi care trăiau în deșert – dar și de populații 
sedentare, care întemeiaseră, în zone favorabile 
agriculturii, așezări și centre urbane. Arabii erau 
politeiști, iar centrul lor religios era la Mecca (un 
oraș aflat azi în Arabia Saudită). Aici s-a născut, în 
jurul anului 570, Mahomed. 

Apariția islamului. Conform tradiției musulmane, 
la vârsta de 40 de ani, Mahomed a avut o revelație 
prin care i s-a dezvăluit că a fost ales să răspândească 
învățătura lui Allah (Dumnezeu). El a încercat să 
predice locuitorilor din Mecca, însă a fost forțat, în 
urma persecuțiilor, să fugă în alt oraș, la Yathrib. 
Plecarea aceasta poartă numele de hegira (vezi harta 7.1. de la pag. 87) și data la care s-a 
întâmplat (16 iulie 622) marchează începutul erei islamice (în calendarul musulman, 622 
reprezintă anul 1). La Yathrib (redenumit Medina, „Orașul Profetului“), Mahomed a reușit 
să convertească și să unifice mai multe triburi arabe, astfel că s-a putut întoarce la Mecca 
în fruntea unei armate și a cucerit-o, transformând-o în centrul religios al islamului. 

Credința musulmană. Islamul este o religie monoteistă, bazată pe supunere față de 
Allah și pe o serie de îndatoriri ale credincioșilor („cei cinci stâlpi ai islamului“).  
În tradiția islamică, Mahomed este considerat ultimul profet al lui Dumnezeu (dintr-o 
succesiune în care sunt incluși, printre alții, Avraam, Moise și Iisus), mesager suprem al 

învățăturilor divine. Lăcașul de rugăciune 
al musulmanilor este moscheea (geamia), 
iar cel care oficiază ritualul religios se 
numește imam. Una dintre obligațiile de 
bază ale unui musulman este să se roage 
de cinci ori pe zi, la anumite ore, iar cel 
care cheamă de fiecare dată credincioșii 
la rugăciune este muezinul. 

Apariția islamului ■ Credința musulmană ■ Expansiunea 
militară și culturală a islamului

La începutul secolului al VII-lea, în lume existau două mari religii monoteiste: iudaismul 
și creștinismul. Peninsula Arabă reprezintă locul nașterii celei de-a treia – islamul  
(sau religia musulmană). Întemeietorul acestei religii a fost profetul Mahomed (sau  
Muḥammad – „Cel demn de laudă“ – cca 570-632), iar cartea sfântă a islamului este Coranul. 

1. Numește, din text, cele trei religii monoteiste.
2. Unde a apărut islamul?
3. Cine a întemeiat religia musulmană?

ȘTIAI CĂ...
• •  Kaaba („Cubul“, în arabă) 
este cel mai important 
lăcaș de cult al islamului? 
Acesta se află în centrul 
marii moschei din Mecca și 
este acoperit cu un văl 
negru, brodat cu citate din 
Coran (reînnoit în fiecare 
an). Conform tradiției 
islamice, Allah însuși a 
hotărât să fie construit. 
Musulmanii consideră 
Kaaba centrul lumii și, 
atunci când își fac 
rugăciunile zilnice, oriunde 
în lume s-ar afla, se întorc 
cu fața spre el. 

••  În limba arabă, islam 
înseamnă „supunere în fața 
voinței lui Allah“?

• •  În teritoriile cucerite de 
califatele arabe, oamenii își 
puteau păstra propria 
religie? Deși populațiile 
cucerite erau încurajate să 
se convertească la islam, 
acest lucru nu era 
obligatoriu. Creștinii sau 
evreii, de exemplu, 
primeau numele de 
dhimmi, adică „persoană 
protejată“, ceea ce însemna 
că li se garantau viața, 
proprietatea și libertatea 
de religie, atât timp cât 
erau loiali statului arab și 
plăteau o taxă specială 
anuală.

••  Chiar și în zilele noastre, 
intrarea în Mecca le este 
permisă doar 
musulmanilor?

Descoperă

Profetul Mahomed în Bătălia de la Uhud 
(miniatură dintr-un manuscris medieval)

Profetul Mahomed îndrumându-i pe Iisus, Moise și 
Avraam (miniatură dintr-un manuscris persan)

(pe pagina alăturată) Decorațiuni în stil maur  
din Palatul Alhambra, Spania 
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alambic – aparat mecanic 
pentru distilarea lichidelor

astrolab – instrument 
folosit pentru măsurarea 
poziției aștrilor și a 
înălțimii lor deasupra 
orizontului

calif – conducător al unui 
stat musulman, care 
deținea deopotrivă puterea 
politică și religioasă, fiind 
considerat locțiitor al lui 
Mahomed pe pământ

califat – stat musulman 
condus de un calif

maur (stil) – îmbină 
curente artistice creștine și 
musulmane

a predica – a propovădui o 
credință religioasă

revelație – (în context 
religios) dezvăluire a 
voinței lui Dumnezeu

Avicenna (nume latinizat) sau  
Ibn Sῑnā (c. 980-1037), filozof și 
medic arab de origine persană. 
Este autor al Canonului 
medicinei și al Cărții vindecării 
(traduse în latină în sec. al 
XII-lea), care au stat la baza 
studiului medicinei orientale 
și europene.

Averroes (nume latinizat) sau  
Ibn Rushd (1126-1198), medic și 
filozof arab, originar din 
Córdoba. Comentator și 
continuator al filozofiei lui 
Aristotel și autor, printre 
altele, al unui Tratat de 
medicină generală

Expansiunea militară a islamului. După moartea lui Mahomed (632), la conducerea 
triburilor unificate au venit califii. În scurt timp, în urma unei expansiuni militare susținute, 
califatul arab a ajuns să se întindă din nordul Indiei până în Peninsula Iberică. Pentru o 
mai bună administrare, dinastia Omeiazilor (661-750) a mutat capitala la Damasc (în Siria), 
iar dinastia Abbasidă (750–1258) la Bagdad (întemeiat în sec. al VIII-lea și a cărui distrugere 
de către mongoli, în 1258, a marcat dispariția Califatului Abbasid). 

În Europa, expansiunea musulmană a fost oprită în 732, la Poitiers, când arabii au fost 
înfrânți de francii conduși de Carol Martel. Arabii au continuat însă să stăpânească, până 
în sec. al XV-lea, un teritoriu întins din Peninsula Iberică, numit Al-Andalus (din care 
provincia Andaluzia de azi nu mai reprezintă decât o mică parte).

Expansiunea culturală a islamului. Dezvoltarea culturală a islamului a atins apogeul în 
timpul dinastiei Abbaside. Un imperiu atât de vast avea acces la cultura și cunoștințele 
altor popoare – elemente pe care arabii nu numai că le-au asimilat și le-au dezvoltat, dar 
le-au și răspândit, mijlocind schimburile între civilizații. Astfel, beneficiind de influențe 
grecești și persane, dar și de înțelepciunea Orientului Îndepărtat, arabii au introdus în 
Europa hârtia (de la chinezi), așa-numitele cifre arabe (de la indieni), sisteme performante 
de irigații (pe care le testaseră în orașele lor din deșert), practici medicale inovatoare 
(datorită lor s-au înființat primele spitale, cu secții diferite pentru fiecare boală, inclusiv 
cele care necesitau intervenții chirurgicale) și diverse instrumente precum busola, 
astrolabul, lentila, alambicul. Pe lângă cunoștințele de astronomie, matematică, filozofie 
și geografie, tot arabilor le datorăm capodopere arhitecturale precum Palatul Alhambra 
din Granada și Moscheea din Cordoba, dar și faimoasele povestiri din O mie și una de nopți.

CAPITOLUL 7

Cei cinci stâlpi ai islamului
1. Mărturisirea de credință: „Nu există alt Dumnezeu în afară de Allah și Mahomed 

este profetul său“.
2. Cele 5 rugăciuni obligatorii, în fiecare zi, cu fața spre Mecca.
3. Pomana dată celor nevoiași.
4. Ramadanul – post anual, care durează toată luna a noua a anului islamic, când 

musulmanii țin post de la răsăritul soarelui până la apus. 
5. Pelerinajul la Mecca – în a douăsprezecea lună a anului islamic (trebuie făcut de 

orice musulman măcar o dată în viață).
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Pelerinajul anual de la Mecca, Arabia Saudită (în centru se află 
Kaaba acoperit cu un văl negru, brodat cu citate din Coran)

Explorează și aplică

I. Scrie enunțuri în care să folosești următorii termeni: beduini, profet, califat, 
dinastie, expansiune, musulman.

II. Cu ajutorul Internetului, dacă e nevoie, calculează, conform calendarului musulman, 
anul în care au avut loc: moartea lui Mahomed, Bătălia de la Poitiers, distrugerea 
Bagdadului de către mongoli. 

III. Citește și răspunde la cerințe.

Coranul nu face niciun fel de referire la modul în care se va asigura succesiunea la 
conducerea comunității islamice după dispariția lui Mahomed; Profetul nu a lăsat un 
urmaș pe linie masculină și nici nu și-a desemnat vreun succesor. Când Mahomed s-a 
îmbolnăvit, cel care a preluat funcția de imam, conducător al rugăciunii în comun (funcție 
considerată esențială pentru șeful comunității musulmane din vremurile de început ale 
islamului), a fost Abu Bakr, prietenul lui apropiat încă din perioada de la Mecca, unul 
dintre susținătorii săi cei mai credincioși în toate încercările prin care a trecut, devenit 
socrul său imediat după expatrierea la Medina. Datorită faptului că s-a aflat tot timpul 
în apropierea lui Mahomed, a apărut ca deplin justificată propunerea de a fi ales în 
fruntea comunității, după moartea acestuia, pe 8 iunie 632.

Nadia Anghelescu, Introducere în islam

1. Explică, din text, semnificația imamului.
2. Identifică, în text, două aspecte care ar fi făcut dificilă alegerea unui nou conducător 

după moartea lui Mahomed.
3. Ce a făcut ca Abu Bakr să fie ales drept succesor al lui Mahomed?

Micul cercetător – proiect

Redactează un proiect despre califatul de Cordoba și urmele civilizației arabe în 
Spania, luând în considerare: cronologia evenimentelor și spațiul istoric în chestiune, 
personalități relevante, realizări și urmele actuale ale prezenței arabilor în Spania. Poți 
include imagini, hărți sau axe cronologice.

CAPSULA TIMPULUI

Coranul este cartea sfântă 
a islamului, iar numele 
înseamnă, în arabă, „citire“ 
sau „recitare”. El este 
format din 114 capitole 
(numite sure) care, la 
rândul lor, sunt formate din 
versete. Conform tradiției 
islamice, Coranul reprezintă 
cuvântul lui Dumnezeu 
(Allah), așa cum i-a fost el 
revelat lui Mahomed prin 
intermediul arhanghelului 
Gabriel, timp de mai mulți 
ani, începând cu 610 și 
până în anul morții sale. 
Mahomed nu a făcut 
niciodată însemnări, însă a 
transmis cuvintele lui Allah 
însoțitorilor săi, care fie 
le-au reținut, fie (mai rar) 
le-au notat. Coranul  
a fost redactat după 
moartea lui Mahomed,  
prin punerea laolaltă a 
acestor versete – memorate 
sau notate.  
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RECAPITULARE

Felicitări! Ai ajuns la finalul celui de-al șaptelea capitol. Recapitulează ceea ce ai învățat, rezolvând exercițiile de 
mai jos.

I. Asociază termenii din coloana A cu explicația din coloana B.
A. calif  B.  fuga lui Mahomed din Mecca
 hegira    cel mai sacru lăcaș de cult al islamului
 moschee    vechiul nume al orașului Medina
 imam    conducător al unui stat musulman
 muezin    oficiază ritualul religios într-o moschee
 Kaaba    lăcaș de cult musulman
 Yathrib    cheamă credincioșii la rugăciune

II. Continuă următoarele propoziții în așa fel încât să rezulte afirmații corecte din punct de vedere istoric.
1. Peninsula Arabă e locul în care ... .
2. Islamul este o religie monoteistă, alături de ... .
3. În 622, Mahomed este forțat ... .
4. Mecca reprezintă ... .
5. Musulmanii îl consideră pe Mahomed ... .
6. „Cei cinci stâlpi ai islamului“ reprezintă ... .
7. După moartea lui Mahomed, califatul arab ... .

III. Răspunde la următoarele întrebări:
1. Când a apărut religia islamică?
2. Cine este întemeietorul ei?
3. Care erau atribuțiile unui calif?
4. Care au fost capitalele califatului arab?
5. Cum a fost oprită expansiunea musulmană în Europa? 

IV. Scrie un text de 8-10 rânduri în care să prezinți evoluția islamului și expansiunea militară a acestuia de la 
hegira la Bătălia de la Poitiers.
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EVALUARE

AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Aranjează în ordine cronologică următoarele evenimente istorice: 15 p.
 Musulmanii pierd provincia Al-Andalus.
 Bagdadul e distrus de mongoli.
 Mahomed e forțat să părăsească Mecca.
 Musulmanii sunt înfrânți la Poitiers.
 Damasc devine capitala califatului arab.

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).  15 p.
1. Beduinii erau triburi nomade de agricultori care trăiau în Peninsula Arabă.
2. În calendarul musulman, anul 1 este marcat de revelația lui Mahomed.
3. Fuga lui Mahomed din Mecca este cunoscută ca hegira.
4. Abbasizii au întemeiat orașul Bagdad în sec. al VIII-lea. 
5. Conform tradiției islamice, Mahomed este arhanghelul lui Allah.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.  6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.   10 p.
1. Statul musulman condus de un calif se numea ... .

a. regat; b. trib; c. califat.
2. Cele cinci îndatoriri principale ale musulmanilor se numesc ... ai islamului.

a. pari; b. stâlpi; c. porunci.
3. Persoana care îi cheamă pe musulmani la rugăciune este ... .

a. muezinul; b. califul; c. imamul.
4. În sec. al XIII-lea, Bagdadul a fost distrus de ... .

a. franci; b. arabi; c. mongoli.
5. Provincia aflată sub stăpânirea musulmanilor, în Peninsula Iberică, era ... .

a. Siria; b. Al-Andalus; c. Damasc.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul acestora: 
expansiune musulmană, Ramadan, pelerinaj, calendar islamic, profet.  10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre influența culturală a islamului asupra europenilor.   34 p.
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CAPITOLUL 8

CAPITOLUL 8EUROPA MEDIEVALĂ

8.2. Europa la începutul sec. al XIV-lea

8.1. Migrațiile barbare: ani și trasee de expansiune
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CAPITOLUL 8

Descoperă

Aventura cunoașterii
Formarea noilor popoare europene (vezi harta 8.2. de la pag. 93) – germanice, romanice 

și slave – a fost un proces care a durat mai multe secole, fiind rezultatul direct al migrației 
popoarelor barbare (sec. III-VIII).

Cauzele acestor migrații au fost multiple: slăbirea puterii Imperiului Roman și atracția 
pe care bogățiile acestuia o exercitau asupra barbarilor, nevoia de noi surse de hrană, de 

terenuri agricole sau de pășuni pentru animale. 
Atacurile repetate ale triburilor germanice (vizigoți, 

ostrogoți, franci, anglo-saxoni, vandali, suebi), care 
cuceresc și devastează Roma (vizigoții conduși de 
Alaric în 410 și vandalii lui Genseric în 455) duc la 
dispariția Imperiului Roman de Apus (în 476). 

Aceste triburi sfârșesc prin a se așeza în anumite 
regiuni ale Europei, unde formează, în urma 
interacțiunii cu populațiile autohtone, popoare noi. 
Acolo unde romanizarea băștinașilor nu fusese 
făcută în profunzime, triburile germanice și-au 
putut impune limba și obiceiurile. Așa s-au format 
popoarele germanice: englezii, olandezii, germanii, 
austriecii, islandezii, norvegienii, suedezii și 
danezii. 

Din contră, în regiunile unde romanizarea fusese 
profundă, migratorii au adoptat limba și obiceiurile 
locale. Astfel au apărut popoarele romanice: 
italienii, francezii, portughezii, spaniolii și românii 
(dintre populațiile migratoare care au trecut pe 
teritoriul de azi al României, slavii au avut cea mai 
mare influență asupra limbii și culturii noastre). 

Popoarele slave au apărut în urma ocupării, de 
către triburile slave, a unor regiuni din centrul, 
sudul și estul Europei: polonezii, cehii, slovacii, 
bulgarii, slovenii, sârbii, rușii, ucrainenii, bielorușii.

Formarea popoarelor europene ■ Etnogeneza românească

Fără locuințe statornice, fără cămin și fără lege, lipsiți de orice rânduială stabilă, ei 
cutreieră dintr-un loc în altul cu carele, unde sălășluiesc asemenea celor care fug mereu... 
Vorba lor e în doi peri și nesinceră, nu-i leagă respectul niciunei religii sau superstiții, ard 
numai de o poftă nețărmurită după aur... Pe acest neam de oameni, neastâmpărat și 
neînfricat, îl stăpânea o nespusă dorință de a prăda țări străine...                      

Ammianus Marcellinus, Istoria romană

1. Precizează, pe baza sursei, principalele caracteristici ale migratorilor.
2. Identifică, în text, cauzele migrațiilor.

ȘTIAI CĂ...
Alaric, regele vizigoților, 
cuceritorul Atenei și al 
Romei, s-a născut pe 
teritoriul de azi al Dobrogei? 
El și-a început cariera 
militară ca aliat al 
romanilor, în timpul lui 
Teodosie I, unde, la 
comanda unor trupe de goți, 
a contribuit la înfrângerea 
triburilor de franci care 
atacau imperiul. După 
moartea lui Teodosie I, 
Alaric, proclamat rege al 
vizigoților, atacă el însuși  
teritoriile romane, ajungând 
în final să cucerească Roma. 

Alaric intrând în Atena cucerită (reconstituire din sec. al XX-lea)
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autohton – care s-a format 
și s-a dezvoltat pe 
teritoriul unde trăiește în 
prezent; băștinaș

barbari – nume dat de 
romani populațiilor 
migratoare

etnogeneză – procesul de 
formare a unui popor

migrație – deplasarea unor 
triburi sau a unor populații 
de pe un teritoriu pe altul

romaniza – a imprima sau a 
impune unui popor/ unei 
regiuni obiceiurile, cultura 
și civilizația romană

CAPSULA TIMPULUI
Primul document scris în 
limba franceză datează din 
842 – un tratat de alianță 
între Carol cel Pleșuv și 
Ludovic Germanul 
(conducători ai francilor), 
cunoscut drept Jurămintele 
de la Strasbourg. Acesta 
atestă faptul că procesul 
de formare al popoarelor și 
limbilor romanice era deja 
încheiat în sec. VIII-IX.

În urma invaziilor unor triburi din Asia Centrală s-au format popoarele fino-ugrice: 
maghiarii, finlandezii, estonii.

Etnogeneza românească a avut loc pe parcursul mai multor secole (II-IX), în spațiul 
cuprins între Carpați, Dunăre și Marea Neagră. Acest proces s-a desfășurat (ca și în cazul 
celorlalte popoare romanice) în două etape: romanizarea geto-dacilor (sec. II-III), realizată 
în timpul stăpânirii romane prin soldații, veteranii și coloniștii vorbitori de latină, și 
asimilarea elementului slav (sec. VII-VIII).  Limba română este o limbă de origine latină, 
care conține și cuvinte din fondul geto-dac și împrumuturi slave.  

CAPITOLUL 8

Explorează și aplică

I. Adevărat sau fals? Notează cu A sau F, după caz, și modifică afirmațiile false în așa 
fel încât să devină adevărate.

1. Roma a fost cucerită și jefuită de vizigoți, în 410.
2. Finlandezii, estonii și maghiarii sunt popoare germanice.
3. La baza etnogenezei românești se află invaziile slave.
4. În regiunile care fuseseră intens romanizate înainte de venirea migratorilor, 

autohtonii au adoptat limba și obiceiurile cuceritorilor.
5. Slovacii, bulgarii, slovenii, sârbii și rușii fac parte din grupul popoarelor slave.

II. Studiază harta 8.1. de la începutul capitolului și răspunde la cerințe.
1. Numește trei popoare care au migrat pe teritoriul Italiei de azi.
2. Identifică popoarele care au migrat în Britania.
3. Urmărește traseul de migrare al hunilor. În ce provincii au ajuns aceștia?

Micul cercetător – proiect

Documentează-te și realizează un proiect despre etnogeneza românească. 
Include: cronologia evenimentelor, câteva personaje istorice semnificative, mențiuni 

documentare sau descoperiri arheologice relevante și orice alte detalii ți se par 
importante pentru subiect. Poți adăuga poze, desene, fragmente de articole sau citate 
interesante.

Bijuterii vizigote din sec. al IV-lea (parte din Tezaurul de la Pietroasa,  
numit „Cloșca cu puii de aur“, astăzi la Muzeul Național de Istorie din București) 
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CAPITOLUL 8

Aventura cunoașterii

Divizarea Imperiului Roman a dus, în timp, la organizarea lumii creștine în jurul a două 
centre principale: Roma – reședința papei, aflat în fruntea Bisericii apusene – și 
Constantinopol – reședința patriarhului, aflat în fruntea Bisericii răsăritene. 

În Apus, dintre numeroasele regate întemeiate de migratorii germanici în urma 
disoluției Imperiului, doar două au rezistat în timp: cel al anglo-saxonilor, în Britania, și 
cel al francilor, în Galia. Papa și suveranul își disputau constant autoritatea; un rege avea 
nevoie să fie recunoscut ca „uns al lui Dumnezeu“ de către biserică, pentru a-și dovedi 
legitimitatea în fața supușilor, ceea ce stârnea permanent conflicte. În acest context, 
principalele centre de cultură erau mănăstirile. Acestea aveau biblioteci bogate 
și călugări știutori de carte care copiau și ilustrau manuscrise, păstrând 
vie (parțial și, în bună măsură, cenzurată) cultura Antichității.

Imperiul Roman de Răsărit, în schimb, era un stat puternic și 
stabil, în care patriarhul era subordonat împăratului de la 
Constantinopol. De aici au plecat misionari care au convertit la 
creștinism popoarele slave. În cadrul popoarelor nou formate, 
creștinarea se făcea întotdeauna de sus în jos: convertirea 
suveranului făcea ca întreg poporul să adopte religia 
creștină.

Nepotrivirile dintre cele două biserici – 
Apuseană și Răsăriteană – erau multiple. Era, în 
primul rând, o diferență de dogmă, de tradiție 
culturală și de limbă (la Roma se folosea latina, la 
Constantinopol, greaca), dar și una privind raportul 
dintre biserică și stat. Aceste neînțelegeri vor duce la 
Marea Schismă din 1054, când creștinii se vor împărți 
în catolici (ținând de Roma) și ortodocși (ținând de 
Constantinopol).

Europa creștină în mileniul I

Până la începutul sec. al IV-lea, creștinii au fost persecutați de 
autoritățile romane. În 313, Constantin cel Mare (primul împărat 

roman convertit la creștinism) punea 
capăt persecuțiilor, prin Edictul de 

la Milano. Drept consecință, 
creștinismul s-a răspândit cu 

repeziciune, iar până la sfârșitul 
mileniului I Europa era în întregime 

convertită (printre ultimii creștinați au 
fost bulgarii, rușii și ungurii, sec. IX-X).                      

1. Prin ce s-a remarcat Constantin  
cel Mare în lumea creștină?

2. Care a fost urmarea semnării Edictului 
de la Milano?

Constantin cel Mare  
(n. 274 - d. 337)

Împăratul în timpul căruia 
creștinismul devine religie 

tolerată în Imperiul Roman. 
Deși s-a convertit destul de 

devreme, a primit botezul 
creștin pe patul de moarte, 

după mărturia istoricului 
Eusebiu de Cezareea.

Papa Silvestru I 
(† 335)
A inițiat, alături de 
Constantin cel 
Mare, construirea 
unui număr mare 
de lăcașuri de cult 
în tot imperiul.

CAPSULA TIMPULUI
Alfabetul chirilic, folosit  
și de români până în  
sec. al XIX-lea, a fost 
inventat în sec. al IX-lea de 
doi frați, călugării Chiril și 
Metodiu. Scopul alfabetului 
nou creat (derivat din 
alfabetul grecesc) era să îi 
ajute la creștinarea 
popoarelor slave. 

DICȚIONAR
a cenzura – a suprima ceva 
considerat nepotrivit

convertit – care a adoptat o 
anumită credință

disoluție – descompunere, 
decădere

dogmă – învățătura oficială 
a unei biserici

edict – decret, hotărâre

evangheliar – carte care 
conține cele patru 
evanghelii

misionar – persoană în 
slujba bisericii trimisă cu 
scopul de a răspândi 
credința creștină în țări cu 
altă religie dominantă
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Explorează și aplică
I. Pune în ordine cronologică următoarele evenimente:

 Marea Schismă
 Constantin cel Mare primește botezul creștin
 Edictul de la Milano
 Creștinarea bulgarilor 

II. Citește și completează folosind: Apus, biserică, Constantinopol, creștin, germanic, 
Marea Schismă, papă, Răsărit, suveran.

Cele două centre ale lumii ... erau ..., unde conducător al bisericii era patriarhul, și 
Roma, unde biserica era condusă de ... . În ... au fost întemeiate mai multe regate ..., dar 
cele mai multe au dispărut curând. Aici, papa voia să aibă autoritate supremă asupra ... . 
În ..., statul era mai puternic decât ... . Aceste diferențe au dus la ... din 1054.

III. Citește și răspunde la cerințe.

[În sec. al V-lea și al VI-lea], tendința este de a face din mănăstire o lume aparte, 
autosuficientă și perfect ordonată sub toate aspectele: un centru de rugăciune, de muncă 
și de cultură. Dar aceasta presupunea ca mănăstirea să se doteze cu niște instrumente – 
bibliotecă, școală, scriptorium – care, într-un mod cu totul natural, o transformau într-un 
spațiu exclusivist și privilegiat din punct de vedere cultural.

Jacques Le Goff, Omul medieval

1. Ce reprezentau mănăstirile în sec. al V-lea și al VI-lea?
2. Cum au reușit mănăstirile să devină centre de cultură?
3. Compară mănăstirile, așa cum sunt ele prezentate în text, cu templele antice. Ce 

diferențe și ce asemănări există? Justifică-ți răspunsul.

Micul cercetător – portofoliu

Fișa unui personaj istoric: Constantin cel Mare (274-337). Documentează-te și scrie pe 
scurt despre: cele mai importante evenimente care i-au marcat domnia, reformele 
înfăptuite, semnificația acestora pentru răspândirea creștinismului. Poți adăuga imagini 
sau orice altceva consideri relevant pentru subiect.

ȘTIAI CĂ...
Tiara papală, numită 
triregnum, este formată din 
trei coroane suprapuse? 

Fiecare dintre ele 
simbolizează câte un 
aspect al autorității papale: 
suveranitatea față de stat, 
autoritatea spirituală 
asupra sufletelor și 
autoritatea morală asupra 
regilor. 

DICȚIONAR
schismă – ruptură, separare

scriptorium – atelier de 
caligrafie și miniaturi ce 
funcționa în cadrul unei 
mănăstiri

Pogorârea la iad 
frescă din biserica 
bizantină Chora, astăzi, 
moscheea Kariye 
(Istanbul, Turcia)
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Descoperă
După căderea Romei, creștinismul occidental – până 

atunci religie privilegiată a imperiului – își vede 
supraviețuirea amenințată de invadatorii germanici. 
Aceștia fie aveau zeii lor, respectați de fiecare trib, fie 
aderaseră la arianism, o formă de creștinism respinsă de 
papalitate. În acest context, singura soluție era convertirea 
regilor barbari.

1. Din ce cauză era amenințat creștinismul după 
căderea Romei?

2. Ce religie aveau invadatorii barbari?

Aventura cunoașterii
După disoluția Imperiului 

Roman de Apus, triburile 
germanice de franci s-au unit 
sub conducerea lui Clovis și 
au luat în stăpânire Galia. 
Clovis (466-511) a pus bazele 
dinastiei Merovingiene  
(care va dăinui timp de două 
secole) și este considerat 
primul rege din istoria 

francezilor, pentru că teritoriul 
stăpânit de el corespunde, mai mult sau mai puțin, 
teritoriului Franței de azi. Clovis a fost, de asemenea, primul 
rege barbar convertit la catolicism, ceea ce a generat 
convertirea în masă a francilor și i-a oferit legitimitate în 
ochii populației autohtone, romanizate și deja creștine. 

Botezul a avut loc la catedrala din Reims în 496 (sau 508, 
conform altor surse).

Cel mai important rege al francilor a fost însă  
Carol cel Mare (747-814), din dinastia Carolingiană, care a 
extins granițele imperiului, cucerind aproape toată Europa 
Centrală și de Vest. Capitala Imperiului Carolingian era la 
Aachen (pe teritoriul Germaniei de azi), centrul „Renașterii 
carolingiene“, numită așa datorită dezvoltării intelectuale, 
culturale și artistice care a caracterizat domnia lui Carol cel 
Mare și a fiului său, Ludovic cel Pios. În ziua de Crăciun a 
anului 800, la Roma, Carol cel Mare este încoronat „împărat 
al romanilor“ de papa Leon al III-lea. Poziția sa este astfel 
întărită prin sprijinul oficial oferit de Biserică, iar Carol, la 
rândul său, îl protejează pe papă de atacurile longobarzilor*. 
După moartea lui Carol, imperiul se 
împarte între cei trei nepoți ai săi 
(Tratatul de la Verdun, 843), cele 
trei teritorii devenind, în timp, 
Franța, Germania și Italia.

Explorează și aplică

Sosind ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, s-au adunat toți în biserica fericitului apostol Petru. Atunci, 
venerabilul și măritul pontif [Papa] l-a încoronat cu o coroană foarte frumoasă, cu mâinile sale. Atunci, toți 
credincioșii romani, văzând câtă protecție și apărare a manifestat față de sfânta biserică romană și față de vicarul 
ei, au strigat cu aceeași voce: „Viață și victorie lui Carol, piosul August, încoronat de Dumnezeu, marelui și pașnicului 
împărat.“ Și au fost zise acestea de trei ori și a fost făcut de către toți împărat al romanilor. Același prea sfânt 
pontif l-a uns cu uleiul sfânt pe regele Carol. 

Liber pontificalis, anul 800 – încoronarea lui Carol cel Mare

1. Menționează sărbătoarea religioasă în timpul căreia a avut loc încoronarea.
2. Enumeră personajele care au participat la eveniment.
3. Identifică trei momente ale ceremoniei și gesturile simbolice care au însoțit aceste momente.

Carol cel Mare  
(747-814)

Bust aflat în Catedrala  
din Aachen, Germania

Botezul lui Clovis  
(miniatură dintr-un manuscris  

medieval)

Creștinarea francilor ■ Carol cel MareSTUDIU  
de CAZ

* longobarzi - triburi migratoare 
care au locuit, în Antichitate, în 
bazinul inferior al Elbei și Dunării și, 
în sec. al VI-lea, s-au stabilit în 
nordul și centrul Italiei.
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Descoperă
După dispariția Imperiului Roman de Apus (476), 

Imperiul Roman de Răsărit a continuat să prospere, 
devenind unul dintre cele mai mari imperii din istorie. 
Acest lucru s-a datorat unei armate puternice, unei 
administrații bine puse la punct și unei economii 
înfloritoare, care a permis dezvoltarea artelor, 
meșteșugurilor și comerțului. 

1. Ce s-a întâmplat cu Imperiul Roman de Răsărit 
după 476?

2. Cum se explică evoluția Imperiului Roman de 
Răsărit?

Aventura cunoașterii
Constantinopolul a fost întemeiat de Constantin 

cel Mare pe locul unei vechi colonii grecești, 
Byzantion, în 330. Pentru mai mult de un mileniu, 
„Noua Romă“ a fost capitala Imperiului Roman de 
Răsărit, ai cărui conducători se considerau urmași 
direcți ai împăraților romani și reprezentanți ai 
voinței lui Dumnezeu pe pământ. Un element 
esențial al civilizației bizantine a fost creștinismul 
răsăritean (ortodox), însă, spre deosebire de Apus, 
unde papa își exercita autoritatea asupra 
suveranului, aici, patriarhul era supus puterii 
imperiale.

Unul dintre cei mai remarcabili împărați a fost 
Iustinian (527-565), care a recucerit unele teritorii 
din Occident și din nordul Africii, a adoptat un cod 

de legi bazat pe dreptul roman și a construit catedrala Sfânta 
Sofia. Din secolul al VII-lea, imperiul adoptă limba greacă în 
locul celei latine, iar împărații primesc titlul grecesc Basileos, 
renunțând la cel roman, de Caesar Augustus.

În 1204, Constantinopolul este cucerit de cruciați (în 
stăpânirea cărora rămâne peste jumătate de secol), iar în 
1453 de otomanii conduși de Mahomed al II-lea (moment 

care marchează 
dispariția definitivă a 

Imperiului Roman 
de Răsărit). 

Explorează și aplică

Constantinopolul oferea o abundență de case, biserici, mănăstiri și palate, multe de dimensiuni colosale. 
Suprafața cuprinsă între zidurile lui era de aproape 30 000 de hectare, unde probabil locuiau câteva sute de mii 
de oameni. Estimările moderne mai cumpătate stabilesc circa 375 000 de locuitori în secolul al XII-lea. Apoi, era 
frapanta bogăție a orașului. Tejghelele zarafilor erau pline de grămezi de monede din aur și argint și pietre 
prețioase, iar nobili îmbrăcați în straie bogate, cu barba bine îngrijită și pălărie înaltă treceau călare sau purtați 
în lectică, mergând la palatul imperial sau întorcându-se de acolo.  

Jonathan Harris, Constantinopol, capitala Bizanțului

1. Precizează trei caracteristici ale Constantinopolului medieval, așa cum este prezentat în sursă. 
2. Cum se reflecta bogăția orașului în înfățișarea locuitorilor?
3. Documentează-te și realizează o comparație între orașul medieval (Constantinopol) și cel contemporan 

(Istanbul); ia în considerare arhitectura, numărul locuitorilor, credința predominantă, limba etc.

Împăratul Iustinian și soția lui,  
împărăteasa Teodora (fragmente de mozaic 
din Basilica San Vitale, Ravenna, Italia)

Imperiul BizantinSTUDIU  
de CAZ
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Descoperă

Viața cotidiană în Evul Mediu

1. Privește și identifică reprezentantul 
fiecărei categorii. După ce i-ai recunoscut?

2. Ce roluri crezi că aveau acești oameni în 
societatea medievală?

Aventura cunoașterii
Societatea medievală – feudalismul
În Evul Mediu, societatea era formată din  

cler (reprezentanții bisericii), nobilime și țărani 
și locuitorii orașelor. Amenințarea constantă a 
războaielor și declinul economic au dat naștere 
unui sistem numit feudalism. Acesta se baza 
pe relația de fidelitate dintre un senior 
(proprietar de pământuri) și vasal/i  (care 
primea/u de la senior stăpânirea unei feude, 
în schimbul îndeplinirii anumitor obligații). 
Seniorul suprem era regele, care acorda feude 
în schimbul sprijinului militar, în caz de război. 
Cei mai mulți țărani trăiau pe domeniul unui 
senior, de care depindeau și căruia îi datorau 
ascultare deplină. Ei lucrau pământurile 
acestuia și îi predau o mare parte din produsele 
obținute. Țăranii liberi (puțini la număr) 
dețineau câte un lot de pământ, dar tot 

trebuiau să plătească dări regelui și Bisericii.
Credința și biserica
Viața omului medieval era strâns legată de biserică. Această instituție ordona fiecare 

aspect al existenței – de la alimentație (prin perioade de post obligatoriu) și calendarul 
agricol (prin sărbători și obiceiuri religioase care impuneau ritmul muncilor câmpului) 
până la organizarea socială (oamenii erau învățați să se supună necondiționat în fața 
autorității, în familie sau în 
afara ei). Mănăstirile, bogate 
centre religioase și culturale, 
deținătoare de pământuri și 
de alte bogății primite de la 
credincioși, au întemeiat 
spitale și aziluri pentru săraci. 

Cele trei categorii sociale în Evul Mediu: cei care se 
roagă, cei care se luptă și cei care muncesc 

(ilustrație dintr-un manuscris franțuzesc)

Clerici studiind astronomia și 
geometria (manuscris francez, 

sec. al XV-lea)

Țărani muncind la câmp; în fundal se vede 
fortăreața medievală Luvru, a cărei construcție a 

început în sec. al XII-lea, și care a fost demolată în 
sec. XVI-XVII pentru a face loc palatului Luvru, care 

adăpostește azi faimosul muzeu parizian.

DICȚIONAR
brăzdar – fierul plugului 
care taie brazda

feudalism – sistem bazat 
pe raporturile de fidelitate 
dintre senior și vasal și pe 
existența feudelor

feudă – domeniu pe care 
vasalul îl primea în 
stăpânire de la seniorul 
său, în schimbul 
îndeplinirii anumitor 
obligații 

miniat – (despre un 
manuscris) ilustrat cu 
miniaturi

molimă – (formă populară) 
boală cu caracter epidemic; 
epidemie

răsturnătoare – partea 
plugului care desparte și 
răstoarnă brazdele

rotația culturilor – tehnică 
de împărțire a unui teren în 
mai multe loturi (de obicei 
trei) și a cultivării, prin 
rotație, a anumitor plante, 
astfel încât pe un lot să nu 
fie cultivată doi ani la rând 
aceeași plantă

vasal – nobil care, în urma 
primirii unei feude, 
devenea dependent de un 
senior, căruia îi datora 
servicii militare și civile
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Economia și tehnologia
Spre deosebire de popoarele antice, unde 

comerțul înflorise datorită remarcabilei rețele de 
drumuri romane și a unor sisteme de transport 
ce legau Europa de cele mai îndepărtate părți 
ale lumii, medievalii, sărăciți și temători de 
războaie, molime și foamete, s-au văzut nevoiți 
să trăiască din agricultură. Cele necesare traiului 
erau produse în mare parte în gospodărie – 
hrana, dar și lâna, pieile de animale sau pânza 
folosite pentru îmbrăcăminte –, comerțul 
reducându-se la forma sa elementară, trocul, 
căci monedele erau puțin folosite. Câteva 
inovații în agricultură au dus la sporirea 
recoltelor și, în consecință, la creșterea 
populației: rotația culturilor, moara de vânt, 
plugul cu brăzdar de fier și răsturnătoare, 
potcoava și înhămarea animalelor de tracțiune. 
Odată cu dezvoltarea orașelor (sec. al X-lea), 
încep să ia avânt meșteșugurile și comerțul.

Viața cotidiană 
Familia medievală era numeroasă, căci sub același acoperiș trăiau adesea mai multe 

generații. Țăranii trăiau în sate, care cuprindeau, pe lângă așezarea propriu-zisă, terenurile 
de cultivat și proprietățile folosite de toți sătenii – pășunea și pădurea. Casele erau făcute 
din materialele avute la îndemână – lemn, paie, pământ sau piatră – și adăposteau, într-un 
spațiu restrâns, toți membrii familiei – uneori și o parte din animale. Seniorii trăiau în 
castele de piatră, bine întărite, care erau folosite pentru apărare în caz de război. Hrana 
era bazată pe cereale, legume, fructe, pește, iar în zile de sărbătoare, și carne, ouă, lactate. 
Alimentele erau aceleași și pe masa nobililor, care însă aveau de toate, din belșug, în orice 
zi a anului. Sărbătorile erau cele religioase, celebrate de întreaga comunitate. Adesea, cu 
această ocazie, seniorul local organiza ospețe și petreceri pentru țărani.

Pagini din manuscrise medievale cu miniaturiPlug cu brăzdar și răsturnătoare, o inovație a 
agriculturii medievale

Miniatură din Ceaslovul minunat împodobit al 
Ducelui de Berry (manuscris miniat, realizat între 
anii 1412 și 1416 și aflat astăzi la Muzeul Condé, 

Chantilly, Franța)

CAPSULA TIMPULUI
Ciuma neagră (sau Moartea 
Neagră) a fost o pandemie 
de ciumă bubonică. 
Aceasta a pătruns în 
Europa la mijlocul sec. al 
XIV-lea și a făcut ravagii 
timp de câțiva ani, ucigând 
mai mult de o treime din 
populația Europei. 
Pandemia a început 
probabil în Asia Centrală 
sau de Est, ajungând în 
Europa purtată de 
șobolanii de pe corăbiile 
comerciale genoveze. De 
atunci, epidemii de ciumă 
au izbucnit constant în 
Europa, însă niciuna nu a 
mai avut amploarea celei 
medievale (chiar și în zilele 
noastre mai există cazuri, 
deși foarte rare). 
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Explorează și aplică
I. Citește și alege răspunsul corect.

1. În societatea medievală, seniorul suprem era ... .
    a. cavalerul; b. regele;  c. călugărul.
2. Vasalul era îndatorat seniorului în schimbul primirii unei ... .
   a.  case; b. săbii;  c. feude.
3. Meșteșugurile și comerțul încep să ia avânt odată cu ... .
   a. dezvoltarea orașelor; b. întemeierea mănăstirilor; c. apariția feudalismului.
4. Feudalismul avea la bază o relație de ... între senior și vasalul său.
   a. prietenie; b. fidelitate; c. dependență.
5. Țăranii care trăiau pe domeniul unui senior erau ... de acesta.
   a.  întreținuți; b. angajați; c. dependenți.

II. Citește și răspunde la cerințe. 

Mulți oameni din Evul Mediu erau analfabeți. Până în sec. al XIII-lea, acesta era cazul 
majorității laicilor. În lumea neștiutorilor de carte, cuvântul răsuna cu o forță neobișnuită. 
În predici, omul medieval își găsea cunoștințele, anecdotele, instruirea morală și 
religioasă. Firește, scrisul se bucura de un mare prestigiu dar vorbirea era cel mai 
important vehicul al comunicării. Ceea ce înseamnă că era bine păstrată. Omul medieval 
era unul al memoriei, al bunei memorii.

Jacques Le Goff, Omul medieval

1. De ce erau importante predicile pentru omul medieval?
2. Cum crezi că era folosită vorbirea, în locul scrisului, pentru a transmite informații 

din generație în generație?
3. Ce crezi că înseamnă „omul medieval era omul memoriei“?

Micul cercetător – proiect

Privește imaginile și, pe 
baza lor și a documentării 
personale, realizează un 
proiect cu titlul „Un an în 
viața unui om medieval“. 
Pornește de la activitățile 
pe care trebuie să le facă, 
dar adaugă și alte detalii, 
despre casa/regiunea în 
care locuiește, despre 
familie, sărbătorile la care 
participă în timpul anului 
etc. Poți adăuga poze, 
desene sau orice altceva 
consideri necesar.

Primăvara

Vara

Toamna

Iarna
Pieter Brueghel cel Tânăr, Anotimpurile, ciclu de patru tablouri pictate în ulei pe lemn  
(Muzeul Național de Artă al României, București)

ȘTIAI CĂ...
În Evul Mediu, animalele 
erau judecate pentru 
crimele lor ca și oamenii? 

În 1379, în Franța, o turmă 
de porci aparținând unei 
mănăstiri a atacat și a ucis 
un porcar, Perrinot Muet. 
Întreaga turmă a fost 
condamnată la moarte (ceea 
ce însemna că nu se putea 
folosi nici carnea), numai că 
un călugăr a intervenit, 
cerând să fie achitați porcii 
care nu participaseră direct 
la crimă. Drept urmare, ca 
într-un proces adevărat, în 
care s-au prezentat dovezi și 
un avocat a vorbit în numele 
acuzaților, o parte dintre 
porci au scăpat de 
pedeapsă. 
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tăbăcar brutari fierar

Descoperă

1. Privește imaginea și compară acest castel cu altele 
pe care le cunoști (le-ai vizitat sau cu care ai  văzut 
imagini). Este ceva ce ți se pare neobișnuit? 

2. Identifică trei caracteristici care ar face castelul greu 
de cucerit, în cazul unui atac.

Aventura cunoașterii

Domeniul feudal (sau feuda) era format inițial din 
pământurile pe care regele le acordase fie Bisericii, fie unor 
nobili, care devin vasalii săi, în schimbul unui jurământ de 
credință și al unor servicii militare. La rândul lor, acești nobili 
puteau avea și ei vasali. 

Un domeniu feudal cuprindea rezerva feudală (terenurile 
aparținând seniorului, păduri, pășuni, heleșteie, vii, dar și 
mori, cuptoare de pâine, teascuri de struguri) și loturile de 
pământ lucrate de țărani (inclusiv casele și gospodăriile 
acestora). 

Țăranii erau dependenți de senior (se numeau șerbi) și 
nu puteau părăsi domeniul fără acordul acestuia. Ei trebuiau 
să plătească dreptul de folosință al pământului prin muncă, 
produse sau bani (renta) și erau obligați să utilizeze, contra 
cost, morile, cuptoarele și teascurile seniorului. Toate 
produsele obținute de pe rezerva feudală îi reveneau 
seniorului. 

Centrul unui domeniu feudal era castelul. Acesta era o 
construcție fortificată, inițial din lemn, apoi din piatră, 
menită să reziste în cazul unui atac. Avea turnuri de apărare, 
o curte interioară și adăpostea, pe lângă locuința propriu-
zisă a seniorului (un turn înalt numit donjon), locuințe 
pentru servitori, grajduri, ateliere, depozitul de arme, 
magazii. Unele castele erau ridicate pe un teren înalt, altele 
erau înconjurate de un șanț adânc umplut cu apă și un pod 
mobil, care le făceau greu de cucerit.

Explorează și aplică

Un domeniu feudal era organizat în așa fel încât pe el să se producă toate cele necesare traiului, fără să fie 
nevoie de nimic din afară. Imaginează-ți că ești un nobil care tocmai a primit de la rege o feudă și acum vrei să-ți 
cunoști domeniul. 

1. Fă o listă cu activitățile care au loc aici (folosește imaginile de mai jos) și scrie câteva detalii la fiecare (de 
unde provine materia primă, ce îmbunătățiri propui etc.).

2. Ce crezi că ar mai trebui să se producă pe domeniul tău ca, într-adevăr, să nu mai fie nevoie de nimic din 
afară? Oferă exemple.

 Castelul Bodiam, Anglia (sec. al XIV-lea)

Domeniul feudal STUDIU  
de CAZ
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Descoperă

În sec. X-XI, odată cu încetarea invaziilor și dezvoltarea 
meșteșugurilor și a comerțului, renaște viața urbană. Orașele 
medievale, numite burguri, au apărut în general la intersecția 
drumurilor comerciale, în vecinătatea unui castel sau a unei 
mănăstiri. Erau fie așezări noi, fie vechi orașe romane care, 
în declin timp de sute de ani, au fost revitalizate.

1. Ce a favorizat apariția orașelor medievale?
2. Unde erau în general plasate burgurile?

Aventura cunoașterii
Orașele erau organizate în jurul catedralei și al pieței 

publice – unde erau construite și primăria sau judecătoria – și 
erau înconjurate de ziduri groase, cu turnuri de apărare. 
Străzile erau strâmte și întortocheate, locuințele de lemn 
mici și insalubre. Lipsa apei și a canalizării ducea adesea la 
apariția molimelor. Locuite în special de negustori și 
meșteșugari, orașele plăteau inițial taxe stăpânului feudei 
pe care fuseseră ridicate. Și-au câștigat autonomia 
organizându-se în comune. Drepturile lor au fost recunoscute 
printr-un document numit Chartă de privilegii. Atrași de 
avantajele de care se bucurau orășenii, mulți șerbi fugeau 
de pe domeniile de care aparțineau și veneau în burguri, iar 
după un timp erau recunoscuți ca oameni liberi. 

Burgurile erau conduse de un primar, ajutat de un consiliu 
orășenesc, format din oameni bogați. Pentru a-și apăra 
drepturile, meșteșugarii s-au organizat în bresle (asociații 
de meseriași cu aceeași ocupație; de exemplu, breasla 
tâmplarilor), iar negustorii în ghilde (după același principiu).  

Uneori, pentru a-și apăra interesele comune, orașele 
formau alianțe. Cel mai cunoscut exemplu este Liga 
Hanseatică (sau Hansa), care a pornit, în sec. al XII-lea, de 
la câteva orașe germane (printre care Lübeck, Hamburg, 
Rostock) și a ajuns să se extindă în toată Europa Centrală și 
de Nord, controlând singură comerțul de la Marea Baltică și 
Marea Nordului. În schimb, orașele italiene (Veneția, 
Genova), controlau comerțul pe Mediterană, deci transportul 
de mărfuri din Orient. 

Explorează și aplică

1. Niciun membru din breasla noastră nu are dreptul 
să țeasă postav cu chenar, decât numai la comanda 
starostilor, singurii care au dreptul, împreună cu 
membrii familiilor lor, să poarte asemenea postavuri.

5. Nu au dreptul să folosească sigiliul aplicat pe 
postav cei care nu fac parte din breasla noastră.

14. Nimeni nu are voie să-și vopsească țesăturile în 
culori pestrițe. 

15. ... amendă va plăti acel țesător care lucrează la 
mai mult decât două războaie de țesut. 

31. Cine va fi găsit lucrând în timpul nopții va plăti 
o marcă.

46. Nici unul dintre membrii breslei noastre nu are 
dreptul să vândă lână unui om străin de orașul nostru.

din Statutul postăvarilor din  
Frankfurt pe Main, 1345

1. Identifică cuvintele și expresiile necunoscute, 
notează-le în caiet și caută în dicționar înțelesul 
acestora.  

2. Menționează două reguli a căror încălcare se va 
pedepsi cu amendă. 

3. Precizează un lucru pe care nu au dreptul să-l 
facă cei care nu aparțin breslei postăvarilor.

4. Identifică excepția de la regula de a nu țese 
postav cu chenar.

Formarea alianței dintre orașele Lübeck și Hamburg 

Orașul medieval – spațiu al libertății ■ Orașele italiene 
și orașele germane 

STUDIU  
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1. Analizează imaginea de mai jos. Din ce este compus 
echipamentul de luptă al cavalerului?

2. Este echipamentul acestuia diferit de cel al 
soldaților din Antichitate? În ce fel?

Aventura cunoașterii
Cavalerii, în Evul Mediu, erau 

războinici care își ofereau serviciile 
militare regelui și nobililor. Deși, în 
cazuri excepționale, și oamenii de rând 
puteau deveni cavaleri, regula era ca ei 
să provină dintr-o familie nobilă. Un 
cavaler avea nevoie de o educație specială, 
care începea la 7 ani. Ca paj, el învăța 
regulile de la curte și stătea pe lângă un 
cavaler mai bătrân, pe care îl slujea, îi curăța 
armura și-i căra armele în luptă. De la 15 ani 
devenea scutier – primea o spadă și continua să 
învețe să mânuiască armele (lancea, arcul, spada, 
buzduganul) și să călărească. La 21 de ani, dacă 

se dovedea vrednic, putea deveni cavaler, printr-o 
ceremonie numită învestitură. În cadrul acesteia, în 
prezența unui preot, cavalerul îi jura credință seniorului 
său.

Pe lângă calitățile de războinic, cavalerul trebuia, de 
asemenea, să urmeze și un cod al onoarei: să fie drept, 
curajos, să îi apere pe cei slabi, să își țină cuvântul dat, să 

fie respectuos și curtenitor față de femei. 
Existau cavaleri care, ca recompensă pentru 

serviciile lor, primeau de la rege sau de la 
un nobil o feudă și deveneau astfel ei 
înșiși seniori. Mulți însă trăiau la curtea 
nobilului căruia îi juraseră credință și 

depindeau de acesta pentru obținerea 
echipamentului de luptă (cal, armură, 

scut, arme), care costa foarte mult. 
Adesea, cavalerii participau 

la întreceri cavalerești numite 
turniruri. 

Explorează și aplică

Adu-ți aminte de cele învățate despre jocurile sportive organizate în Grecia antică și compară cu imaginea de 
mai jos, reprezentând un turnir.

1. Identifică două asemănări și două deosebiri între un turnir și un joc sportiv grecesc.
2. La care dintre ele ți-ar plăcea să asiști? Dar să participi în calitate de concurent? Justifică-ți răspunsul. 

Scene de la un turnir

Cavaler medieval

Cavalerism și onoare STUDIU  
de CAZ
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Cruciadele au fost expediții cu caracter militar, 
întreprinse la îndemnul papei, prin care armatele 
occidentale vizau să elibereze Ierusalimul din mâinile 
musulmanilor. Între 1096 și 1270 au avut loc opt 
cruciade. Numele vine de la crucea pe care participanții 
(numiți cruciați) la aceste expediții o purtau cusută pe 
veșminte sau imprimată pe scuturi.

1. Ce erau cruciadele?
2. Care era scopul cruciadelor?
3. Câte cruciade au avut loc în Evul Mediu?

Aventura cunoașterii
Pe lângă sentimentul religios și dorința de a le fi iertate 

păcatele (papa promitea mântuirea tuturor participanților 
la cruciade), cruciații – proveniți din toate categoriile sociale, 
de la țărani la cavaleri și regi – aveau și alte interese: să 
capete feude în urma faptelor de vitejie, să acumuleze 
bogății, să cucerească noi teritorii, să stabilească legături 
comerciale cu Orientul sau pur și simplu să devină faimoși. 

Prima cruciadă, organizată la îndemnul direct al 
papei Urban al II-lea, s-a dovedit un succes: în urma 
înfrângerii musulmanilor, Ierusalimul rămâne timp de 
un secol în mâinile cruciaților, iar în Orient apar 
câteva state creștine. Pentru apărarea acestor state 
sunt întemeiate mai multe ordine de călugări-soldați 

(printre care cavalerii templieri și cavalerii teutoni). 
La sfârșitul sec. al XII-lea, Ierusalimul este recucerit 

de musulmani, astfel că urmează o serie de noi 
cruciade menite să-l elibereze. Acestea, deși mai bine 
organizate din punct de vedere militar decât prima și 
conduse de regi apuseni (printre care împăratul 

german Frederic I Barbarossa, Richard Inimă de Leu, 
regele Angliei, și Filip al II-lea al Franței) se încheie cu 
înfrângerea creștinilor. Cruciada a IV-a constituie un caz 
special – cruciații plecați spre Ierusalim ajung, în schimb, 
să cucerească Constantinopolul, în 1204.

În urma cruciadelor s-au dezvoltat legăturile comerciale 
între Europa și Orient (legături de care au profitat mai ales 
orașele italiene) și s-au intensificat contactele științifice și 
culturale între europeni și musulmani.

Explorează și aplică

Deoarece turcii, ocupând din ce în ce mai multe pământuri ale 
creștinilor, i-au înfrânt pe aceștia și i-au ucis și i-au luat prinși, au 
distrus bisericile și au lăsat pustie împărăția lui Dumnezeu. Privitor 
la acest lucru vă rog – nu eu, ci Dumnezeu – să convingeți pe toți, 
de orice rang, cavaleri și pedeștri, bogați și săraci, să ajute la 
alungarea acelui neam blestemat din ținuturile noastre creștine, 
înainte să fie prea târziu, să ia cu curaj drumul crucii, cu Domnul 
mergând înaintea lor.

Chemarea la cruciadă a Papei Urban al II-lea (1095),  
după Fulcher de Chartres

1. Care erau motivele pentru care Urban al II-lea credea că era 
necesară o cruciadă?

2. Cine putea participa la cruciadă?
3. Documentează-te și realizează o axă cronologică a cruciadelor, 

menționând, pentru fiecare, câteva repere importante (numele 
conducătorilor, bătălii, rezultat).

Uneori, cruciadele se duceau și împotriva altor creștini. În 1209, Papa Inocențiu al III-lea (stânga sus) a pornit Cruciada Albigensiană (stânga jos) împotriva 
catharilor, o sectă creștină din sudul Franței care nu urma învățăturile oficiale ale catolicilor. Cruciada s-a sfârșit cu masacrarea a sute de mii de cathari.

Cruciadele STUDIU  
de CAZ
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Între sec. XI-XIII, Europa Apuseană a cunoscut o perioadă 
de avânt economic, cultural și intelectual. În acest context, 
în orașe au apărut catedralele (dovadă a puterii și bogăției 
Bisericii, dar și rezultat al unor importante inovații în 
arhitectură și în tehnică) și universitățile (demonstrând 
interesul crescut arătat educației și științelor).

1. Ce facilitează apariția catedralelor și a 
universităților în Europa Apuseană?

2. Ce dovedește apariția universităților?

Aventura cunoașterii
Catedralele
Primele catedrale, până în sec. al XII-lea, au fost 

construite în stilul romanic. Acestea aveau ziduri groase și 
ferestre mici, ca să poată folosi, în caz de nevoie, ca 
adăpost în fața atacurilor. Erau construcții simetrice, de 
obicei cu trei nave (spații centrale în interiorul bisericii, de 
la intrare până la altar, despărțite prin coloane) și acoperiș 

boltit, amintind de arhitectura romană (de unde și numele). 
Erau decorate cu sculpturi, iar ca element arhitectural 
specific aveau arcul rotund (la intrare sau pentru a face 
legătura între coloane). În stil romanic au fost construite 
Catedrala din Cluny, Biserica Saint-Sernin din Toulouse, 
Catedrala Sf. Mihail din Alba Iulia (care are și elemente 
gotice).

Din sec. al XII-lea, apare stilul gotic, caracterizat prin 
construcții înalte și zvelte, arcuri și bolți ascuțite (ogive), 
vitralii și un număr mare de sculpturi. Ornamentația în 
piatră este sofisticată și bogată în simboluri religioase, 
reprezentând scene și personaje biblice. Exemple de 
construcții în stil gotic sunt: Catedrala Westminster Abbey 
din Londra, Catedrala din Strasbourg, Catedrala din Reims, 
Catedrala din Salisbury, Biserica Neagră din Brașov. 

Basilica San Zeno Maggiore, Verona, Italia (stil romanic) Catedrala Notre-Dame din Reims, Franța (stil gotic)

Catedrale și universitățiSTUDIU  
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Universitățile
Termenul „universitas“ desemna, la origine, o ghildă de 

profesori și de elevi uniți într-o asociație pentru a-și apăra 
drepturile și autonomia în fața intervențiilor clerului sau 
ale autorităților laice (rege, consiliu orășenesc etc.). Treptat, 
cuvântul a ajuns să se refere la instituția de învățământ 
superior. Primele universități au fost cele de la Bologna 
(1088), Paris (1150), Oxford (1167), Cambridge (1209) și 
Montpellier (1220). În universități se studia în latină, iar 
studenții (de toate vârstele) veneau de pretutindeni. Înainte 
de a putea face studii specializate de drept (la Bologna și 
Oxford), de medicină (la Montpellier) sau de teologie (la Paris), 
studenții trebuiau să primească un certificat de absolvire a  
celor șapte „arte liberale“ (gramatică, retorică, dialectică, 
aritmetică, geometrie, astronomie și muzică).

Explorează și aplică

1. Precizează, din text, două caracteristici ale stilului romanic și două ale stilului gotic. 
2. Care este cea mai veche universitate din lume și ce se studia în mod special acolo?

Întrunire a profesorilor la 
Universitatea din Paris

Catedrală gotică (machetă/ secțiune)

contrafort

ogivă (arc frânt)

arc butant

vitraliu

turlă

rozetă boltă
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Ioana dʼArc
Statuie ecvestră de pe porticul 
Bisericii Sacré-Cœur  
(Paris, Franța)

În fundal: 
vitralii din 
Catedrala 
Notre-Dame  
(Rouen, 
Franța)

Descoperă

Statele medievale ■ Franța ■ Imperiul Romano-German ■ Anglia

La începutul mileniului al II-lea, cele mai importante state din Europa Apuseană (Franța, 
Anglia și Imperiul Romano-German) se confruntau cu aceeași problemă: în loc să fie 
concentrată în mâinile suveranului, puterea era împărțită cu marii seniori, ale căror domenii 
întinse, apărate de armate puternice, erau un fel de regate mai mici în cadrul unora mai 
mari. Consolidarea puterii regale s-a făcut în timp, cu ajutorul Bisericii și al orașelor (care 
voiau să limiteze puterea nobililor) și prin impunerea monarhiei ereditare (ceea ce însemna 
că nobilii nu mai aveau niciun cuvânt de spus în alegerea regelui).

1. Ce problemă întâmpinau statele medievale la începutul mileniului al II-lea?
2. Cum s-a realizat consolidarea puterii regelui?
3. Ce rezultat a avut impunerea monarhiei ereditare? 

Aventura cunoașterii

CAPSULA TIMPULUI
Ioana dʼArc (1412-1431) a 
fost una dintre figurile-
simbol ale Războiului de 
100 de ani. În 1429, când 
forțele engleze asediau 
Orléans-ul, Ioana, o tânără 
franțuzoaică de 17 ani, l-a 
convins pe Carol al VII-lea 
să o lase să se alăture 
armatei trimise în ajutorul 
asediaților. Fata era 
convinsă că Dumnezeu îi 
trimitea viziuni prin care o 
îndemna să pornească la 
luptă pentru a-și salva țara 
din mâinile englezilor. 
Discursul Ioanei 
mobilizează trupele, care 
sunt convinse de sprijinul 
divin, iar Orléans-ul este, 
într-adevăr, eliberat. 

În 1430, însă, după ce 
participase la mai multe 
lupte, Ioana este capturată 
de englezi, acuzată de 
erezie și arsă pe rug, în 
1431. Francezii sfârșesc 
totuși prin a câștiga 
războiul, iar Ioana dʼArc 
este proclamată sfântă,  
în 1920. 

Franța 
În 987, pe tronul Franței venea Hugo Capet, întemeietor al dinastiei Capețiene. În acel 

moment, domeniul regal se limita la o porțiune restrânsă din centrul Franței, care 
cuprindea orașele Paris și Orléans. Restul teritoriului aparținea nobililor – în teorie, vasali 
ai regelui; în practică, mai puternici decât acesta. 

Procesul de centralizare (care începuse cu impunerea monarhiei ereditare în locul celei 
elective) a continuat în secolele următoare, când Filip al II-lea August (1180-1223) și  
Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314) au extins treptat domeniul regal și au căpătat sprijinul 
clerului și al locuitorilor orașelor în demersul lor de a limita puterea nobililor. În 1302 a 
luat ființă Adunarea Stărilor Generale (care reunea reprezentanți ai clerului, nobilimii și 
orașelor), convocată de rege în situații de criză.

Procesul de centralizare a fost finalizat abia în secolul al XV-lea, sub domnia lui Ludovic 
al XI-lea (1461-1483). Întârzierea a fost cauzată, printre altele, de izbucnirea Războiului de 
100 de ani (1337-1453), între Franța și Anglia. Deși Franța a suferit o serie de 
înfrângeri semnificative în timpul războiului (Crécy, 1346; Poitiers, 1356; și 
Azincourt, 1415), victoria finală i-a aparținut.
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ȘTIAI CĂ...
Războiul celor Două Roze 
și-a primit numele de la 
blazoanele celor două 
familii rivale?

DICȚIONAR
blazon –  emblema unui 
stat, a unei provincii, a 
unui oraș, a unei familii 
nobile, a unei bresle etc.

bulă – act oficial care avea 
o pecete de aur, de argint 
sau de plumb pentru 
autentificare

erezie – abatere de la 
normele oficiale ale 
Bisericii

Trandafirul alb, 
Casa de York

Trandafirul 
roșu, Casa de 
Lancaster

Wilhelm de Normandia – 
„Cuceritorul“ (1028-1087)

Imperiul Romano-German 
Partea răsăriteană a fostului imperiu al lui Carol cel Mare, 

fărâmițată în ducate asupra cărora regele nu avea nicio 
autoritate, este condusă, la sfârșitul secolului al X-lea, de 
Otto I (936-973). Acesta cucerește noi teritorii, printre care 
și o parte din Italia, astfel că, în 962, papa îl încoronează, 
la Roma, împărat al Imperiul Romano-German (sau Sfântul 
Imperiu Roman de Neam German). Procesul de centralizare 
eșuează însă, din cauza conflictelor constante cu 
papalitatea și a luptelor interne pentru putere. În secolul 
al XIV-lea este emis un document numit Bula de Aur, care 
stabilea că împăratul era ales de șapte electori, iar fărâmițarea 
statală (menținută până în epoca modernă) devine definitivă.

Anglia 
În 1066, Wilhelm, duce de Normandia (un ducat de pe coasta de nord a Franței), îl 

învinge, la Hastings, pe regele saxon Harold și devine rege al Angliei. Wilhelm (supranumit 
„Cuceritorul“) începe procesul de centralizare statală (printre primele măsuri luate după 
preluarea tronului este să ia domeniile nobililor saxoni și să le dea vasalilor săi normanzi). 

După ce, la sfârșitul secolului al XII-lea, Henric al II-lea (primul din dinastia 
Plantageneților) extinsese granițele regatului prin adăugarea unor teritorii franceze și 
introdusese reforme administrative, juridice și financiare, Anglia intră într-o perioadă de 
declin, cauzată de lupte interne pentru putere. 

Ioan fără Țară (1199-1216) a fost obligat de nobili să semneze Magna Charta 
Libertatum (1215) – Marea cartă a libertăților, care limita puterea regelui și garanta 

drepturi clerului, nobilimii și burgheziei. Este primul document european de acest 
tip și, ca o consecință a semnării acestuia, a fost creat Parlamentul (un organism 

similar Adunării Stărilor Generale din Franța).
După înfrângerea suferită în Războiul de 100 de ani, care slăbește statutul 

monarhiei, în Anglia izbucnește războiul civil, între familiile Lancaster și York, 
care își disputau tronul (Războiul celor Două Roze, 1455-1487). În urma acestui război, 

o nouă dinastie accede la conducerea Angliei – dinastia Tudor.

Coroana imperială a lui Otto I 

Invadarea Angliei de către normanzi 
(Tapiseria de la Bayeux, sec. al XI-lea)
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CAPITOLUL 8

I. Pune în ordine cronologică următoarele evenimente istorice:

 bătălia de la Poitiers   încoronarea lui Hugo Capet
 încoronarea lui Otto I   înființarea Adunării Stărilor Generale
 semnarea Cartei Libertăților  începutul Războiului de 100 de ani

II. Citește și răspunde la cerințe.

În anul 987, nesăbuitul rege Ludovic al V-lea al Franței, ultimul reprezentant al dinastiei 
Carolingiene, murea într-un accident de vânătoare. Monarhul dispăruse fără a lăsa 
urmași direcți. De aceea, nobilimea franceză a început să caute un succesor. Cel mai 
potrivit părea nepotul regretatului rege Robert I al Franței. Era vorba de un oarecare 
Hugo, poreclit Capet. Tatăl său, Hugo cel Mare, fusese duce al Franței și se dovedise un 
militar destoinic. Mama sa, Hedwiga de Saxonia, era fiica lui Henric I, rege al Germaniei, 
și sora lui Otto I, împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană.

E. Richer, Istoria Franței (Despre alegerea lui Hugo Capet)

1. Care a fost evenimentul care a declanșat căutarea unui nou monarh al Franței?
2. Cine avea sarcina de a alege un monarh?
3. Care erau calitățile care făceau din Hugo Capet un candidat potrivit?
4. Pornind de la sursă și de la cele învățate anterior, în echipe de câte trei, inițiați un 

joc de rol. Sunteți trei nobili francezi însărcinați cu alegerea unui nou rege după moartea 
lui Ludovic al V-lea. Dezbateți calitățile pe care le căutați la un rege, ținând cont de 
contextul istoric specific.

Micul cercetător – proiect
În Spania, centralizarea statală s-a făcut odată cu eliberarea Peninsulei Iberice de sub 

stăpânirea musulmanilor (maurilor). Această luptă de eliberare, care s-a desfășurat de-a 
lungul mai multor secole, a purtat numele de Reconquista. Documentează-te și  realizează 
o cronologie a celor mai importante evenimente istorice care au marcat Reconquista, 
pornind de la identificarea spațiului istoric, a anilor de desfășurare și a părților combatante. 

Explorează și aplică DICȚIONAR
cartă – document care 
consemna unele drepturi 
sau libertăți și servea drept 
constituție unui stat

centralizare – organizare a 
statului în care există o 
singură suveranitate 

monarhie electivă – sistem 
prin care monarhul este 
ales, nu primește prin 
naștere dreptul de a domni

monarhie ereditară – formă 
de guvernare și succesiune 
în care dreptul de a 
conduce trece de la un 
membru al familiei 
conducătoare la un alt 
membru al aceleiași familii

Asediul orașului Orléans 
(1428-1429)
Prima reprezentare 
occidentală a unui tun 
folosit într-o bătălie.
Miniatură din 
manuscrisul Les Vigiles 
de Charles VII (Biblioteca 
Națională a Franței, 
Paris)
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CAPITOLUL 8

Descoperă

La începutul mileniului al II-lea, românii erau organizați în 
mici formațiuni prestatale – cnezate și voievodate – care, 
odată unite sub un singur conducător, vor sta la baza statelor 
medievale românești: Transilvania, Moldova și Țara 
Românească. La fel ca peste tot în estul Europei, invaziile 
repetate au încetinit procesul formării Moldovei și Țării 
Românești – proces ce se va încheia abia în sec. al XIV-lea.

1. Cum au apărut statele medievale românești?
2. Din ce cauză s-au format statele medievale mai 

târziu în estul Europei?

Aventura cunoașterii
Începând cu sec. al XI-lea, Transilvania a ajuns treptat 

sub stăpânirea regatului maghiar și a fost organizată ca un 
voievodat relativ autonom, format din comitate și având 
armată proprie. 

Întemeietorul Țării Românești este Basarab I, care, în 
prima jumătate a sec. al XIV-lea, a unit sub conducerea sa 
toate cnezatele și voievodatele de la sud de Carpați. El s-a 
opus expansiunii maghiare, învingându-l la Posada pe Carol 
Robert de Anjou, regele Ungariei (în 1330) și asigurând 

Lumea românească și statele medievale în sec. XIV-XV 
■ Târgoviște, Suceava

astfel independența Țării Românești. În 1359 a fost 
înființată, la Curtea de Argeș, Mitropolia Țării Românești. 

Mircea cel Bătrân (1386-1418) a organizat Sfatul 
Domnesc, iar în timpul domniei sale, Dobrogea a intrat 
în componența Țării Românești.

Moldova a fost întemeiată de Bogdan I, un voievod 
din Maramureș care, căutând să se elibereze de 
influența maghiară, a trecut Carpații în fruntea unei 
armate în 1363. El i-a înfrânt pe urmașii lui Dragoș (un 
voievod credincios regelui maghiar, care întemeiase 
acolo o provincie de frontieră, menită să apere regatul 
maghiar de tătari) și a fost încoronat domn al Moldovei. 
Mai mult, el a asigurat independența țării, respingând 
atacurile maghiarilor. 

În 1386, a fost înființată Mitropolia Moldovei, iar în 
timpul domniei lui Petru Mușat (1375–1391) s-a bătut (a 
fost emisă) monedă (grosul moldovenesc de argint). 

Și Moldova, și Țara Românească au avut de înfruntat, 
după înființare, pericolul otoman. Din sec. al XV-lea, ele 
au plătit tribut otomanilor în schimbul dreptului de a 
se conduce singure. Ca și în Imperiul Bizantin, domnul 
era considerat alesul lui Dumnezeu, însă Biserica era 
subordonată suveranului. 

Fiecare domn avea o cetate de scaun. Mircea cel 
Bătrân a stabilit capitala Țării Românești la Târgoviște, 
oraș plasat la întretăierea drumurilor comerciale care 
legau Moldova, Transilvania și porturile de la Dunăre. 
Acolo a fost construită Curtea Domnească, iar în  
sec. al XV-lea a fost înălțat Turnul Chindiei, pentru 
apărarea orașului și supravegherea împrejurimilor. Din 
1388, Petru Mușat a stabilit capitala Moldovei la 
Suceava. Cetatea, construită ca reședință domnească, 
avea ziduri groase de piatră, înalte de câțiva metri, 
turnuri de apărare, iar la interior, pe lângă camerele 
domnești, existau un paraclis, magazii de alimente și 
de arme, o cameră de gardă și o închisoare.

Explorează și aplică

1. Precizează, din text, cum a obținut Basarab I 
independența Țării Românești.

2. Ce domnitori și-au stabilit cetățile de scaun la 
Târgoviște, respectiv Suceava?

Basarab I „Întemeietorul“
(n. 1270 - d. 1352)
frescă din Biserica Domnească 
din Curtea de Argeș
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Descoperă

În urma cuceririi maghiare, Transilvania a devenit un 
spațiu caracterizat prin diversitate culturală, etnică și 
religioasă. Pe lângă români, populație majoritară de religie 
ortodoxă, aici s-au așezat coloniști maghiari, secui și sași, 
de religie catolică.

1. Ce religie aveau coloniștii?
2. Care a fost una dintre consecințele cuceririi 

Transilvaniei de către maghiari?

Aventura cunoașterii
Secuii, populație de limbă turcică, ulterior maghiarizată, 

au participat, alături de maghiari, la cucerirea Transilvaniei. 
Buni războinici, ei au fost însărcinați de regii unguri cu 
apărarea granițelor dinspre răsărit ale Transilvaniei. Sașii, 
de neam german, au contribuit la dezvoltarea economică 
a voievodatului, fiind meșteșugari și negustori pricepuți. 
Pentru a încuraja așezarea coloniștilor în Transilvania, 

aceștia au primit de la regii maghiari pământ, dar 
și diferite drepturi și privilegii.

Sașii au fost întemeietorii celor mai multe 
orașe din Transilvania, adesea create ca niște 
burguri occidentale, cu sistem de fortificații 
pentru apărare și organizate în jurul unui 
nucleu central, care cuprindea o biserică și o 
piață publică mărginită de clădirile cele mai 
importante ale orașului. Dintre aceste centre 

Diversitate culturală în lumea românească ■ Brașov și Cluj  

urbane, cele mai cunoscute sunt Brașovul (atestat 
documentar în sec. al XIII-lea) și Clujul (oraș întemeiat de 
romani, dar în declin până la revitalizarea lui, tot de către 
sași). Locuite de sași, secui, maghiari și români, acestea 
erau importante centre meșteșugărești și comerciale, care 
întrețineau legături atât cu Europa, spre vest, cât și cu 
Moldova și Țara Românească. Meșteșugarii erau organizați 
în bresle (ale croitorilor, lăcătușilor, pantofarilor etc.). 
Brașovul și Clujul și-au dobândit autonomia odată cu 
acordarea statutului de orașe libere regești, ceea ce 
însemna că nu depindeau de nobilii locali, ci direct de rege. 
Aveau de plătit taxe, pe lângă alte îndatoriri, însă se puteau 
administra singure. La Brașov, românii locuiau în cartierul 
Șcheii Brașovului, unde a fost înființată prima școală 
românească (probabil încă din sec. al XIV-lea), pe lângă 
biserica Sfântul Nicolae.

Explorează și aplică

1. Explică, pe baza textului, rolul îndeplinit de 
sași și de secui în dezvoltarea Transilvaniei.

2. Care erau avantajele dobândirii statutului de 
„oraș liber regesc“?

3. Ce asemănări și ce deosebiri poți găsi între Cluj 
și Brașov, pe de o parte, și Târgoviște și Suceava, pe 
de altă parte? Identifică cel puțin câte două din fiecare.

Biserica Sfântul 
Mihail (Cluj-Napoca, 
România)

Biserica Neagră (Brașov, România)
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CAPITOLUL 8RECAPITULARE

Felicitări! Ai ajuns la finalul ultimului capitol. Recapitulează ce ai învățat, rezolvând exercițiile de mai jos.

I. Scrie, sub fiecare imagine, stilul corect (romanic sau gotic) și enumeră câte două caracteristici ale fiecăruia.

II. Continuă următoarele propoziții în așa fel încât să rezulte afirmații corecte din punct de vedere istoric.
1. Triburile germanice așezate în diverse părți ale Europei formează ... . 
2. Etnogeneza românească s-a produs ... . 
3. Persecuția creștinilor a luat sfârșit ... .
4. În Evul Mediu, vasalii ... .
5. În urma Marii Schisme din 1054 ... .

III. Completează folosind cuvintele date: armelor, cavaler, călăria, credință, învestitură, nobilă, paj, regim, scutier.
În Evul Mediul, ca să devii cavaler, trebuia să provii dintr-o familie ... și să fii dispus să urmezi, de mic, un ... strict. 

La 7 ani deveneai ... și îți începeai ucenicia pe lângă un ... mai bătrân. La 15 ani erai numit ..., și continuai să înveți 
mânuirea ... și ... . De-abia la 21 de ani puteai deveni cavaler, în cadrul unei ceremonii numite ... . Acesta era momentul 
când trebuia să juri ... seniorului.

IV. Răspunde la următoarele întrebări.
1. Care au fost cauzele migrațiilor barbare?
2. Ce categorii sociale existau în Evul Mediu?
3. Care erau îndatoririle unui vasal față de seniorul său?
4. Cine începe procesul de centralizare statală în Anglia?
5. De ce e importantă Magna Charta Libertatum? 

V. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre procesul în urma căruia au apărut statele românești.
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VI. Recapitulează jucându-te!
Număr de jucători: 2 (sau 2 echipe, ai căror membri se consultă pentru a găsi răspunsul corect)
Instrucțiuni: Urmează indicațiile celuilalt jucător (de exemplu 3E) ca să găsești în tabel cerința corespunzătoare. 
Dacă răspunzi corect, primești 1 punct și e rândul tău să întrebi. 
Dacă răspunzi greșit, celălalt jucător primește 1 punct și continuă să pună întrebări până când răspunzi corect.
Se poate juca pe un număr limitat de încercări (de exemplu, cine are mai multe puncte după 5 întrebări) sau 

socotindu-se punctajul final după ce s-a trecut prin toate cerințele.

A B C D E

1
Ce presupunea 
educația unui 

cavaler medieval?

Identifică două 
trăsături ale 
stilului gotic.

Ce reprezintă Liga 
Hanseatică?

Numește trei 
popoare  

fino-ugrice.

Cine stabilește 
capitala Țării 
Românești la 
Târgoviște?

2
Ce însemna 

statutul de orașe 
libere regești 

pentru Brașov și 
Cluj?

Numește cinci 
popoare 

germanice.

Cum erau 
organizați 

meșteșugarii și 
negustorii din 

orașele 
medievale?

Cum se numeau 
întrecerile 
cavalerești 
medievale?

Identifică două 
cauze ale Marii 

Schisme din 1054.

3
Precizează două 
consecințe ale 
Edictului de la 
Milano (313).

Între ce țări s-a 
dus Războiul de 

100 de ani?

Precizează cele 
două etape ale 

etnogenezei 
românești.

Ce cuprindea 
rezerva feudală?

Ce prevedea 
Tratatul de la 
Verdun (843)?

4
De unde vine 

numele Imperiului 
Bizantin?

Menționează 
două consecințe 

ale cuceririi 
Transilvaniei de 
către maghiari.

Identifică două 
trăsături ale 

stilului romanic.

Care este 
semnificația 

inițială a 
termenului 

„universitas“?

Numește cinci 
popoare 

romanice.

5
Numește cinci 
popoare slave.

Precizează o 
cauză și o 

consecință a 
cruciadelor.

Care a fost, inițial, 
rolul secuilor în 

Transilvania?

Ce prevedea Bula 
de Aur?

Precizează două 
ordine de 

călugări-soldați.

6
Ce presupunea 
ceremonia de 
învestitură?

Menționează 
două exemple de 
clădiri construite 

în stilul gotic.

Ce se înțelege 
prin feudalism?

Ce eveniment 
duce la dispariția 
Imperiului Roman 

de Apus?

Numește două 
cauze ale apariției 

orașelor 
medievale.

7
Ce este 

„Renașterea 
carolingiană“?

Numește o 
consecință ale 
bătăliei de la 
Posada (1330).

Care erau cele 
șapte „arte 

liberale“ studiate 
la universități?

Precizează o 
cauză și o 

consecință a 
consolidării 

puterii regale în 
Evul Mediu.

Cum se numea 
prima monedă 

bătută în 
Moldova?

RECAPITULARE



Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. Asociază termenii din coloana A cu explicațiile din coloana B.       15 p.
A.   B.
centralizare  procesul de formare a unui popor
convertit   învățătura bisericii
dogmă  ruptură, separare
etnogeneză care a adoptat o anumită credință
schismă   organizare a statului în care există o singură suveranitate

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).        15 p.
1. Otto I este încoronat în 962 împărat al Imperiul Romano-German.
2. Domeniul feudal cuprindea rezerva feudală și terenurile lucrate de țărani.
3. Magna Charta Libertatum garanta puterea nelimitată a regelui.
4. În urma Tratatului de la Verdun (843), imperiul lui Carol cel Mare se împarte în două.
5. După divizarea Imperiului Roman, papa își stabilește reședința la Ravenna. 

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.    6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.          10 p.
1. Maghiarii, finlandezii și estonii fac parte dintre popoarele ... .

a. slave;    b. germanice;      c. fino-ugrice.
2. În fruntea Bisericii răsăritene se găsea ... .

a. papa;     b. patriarhul;     c. împăratul.
3. În schimbul îndeplinirii unor obligații, vasalul primea de la senior ... . 

a. bani;     b. arme;      c. o feudă.
4. Magna Charta Libertatum a fost semnată de ... .

a. Ioan fără Țară;     b. Wilhelm Cuceritorul;     c. Henric al II-lea.
5. În urma Războiului celor Două Roze, pe tronul Angliei vine o nouă dinastie: ... .

a. York;     b. Tudor;     c. Lancaster.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul 
acestora: misionar, autohton, monarhie electivă, cartă, bulă.       10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să explici relațiile feudale în Evul Mediu.    34 p.

AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

În urma recapitularii finale, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare

116

EVALUARE
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CAPITOLUL 8RECAPITULARE FINALĂ

Felicitări! Ai ajuns la finalul manualului. Recapitulează ceea ce ai învățat anul acesta, rezolvând exercițiile de mai jos.

I. Asociază popoarele din coloana A cu invențiile din coloana B.
 A. B.
egipteni   primul alfabet
chinezi   cifrele arabe
sumerieni   hârtie
indieni   hieroglife
fenicieni   scrierea cuneiformă

II. Continuă următoarele propoziții în așa fel încât să rezulte afirmații corecte din punct de vedere istoric.
1. Primele civilizații ale Orientului Antic au apărut ... .
2. În polisul grecesc, acropola ... .
3. Islamul este o religie monoteistă bazată pe ... .
4. Etnogeneza românească a avut loc ... .
5. Un element esențial al civilizației bizantine ... .

III. Completează folosind cuvintele date: atacurilor, domeniului, magazii, donjonul, seniorul, fortificată, grajduri, 
locuințele, pod, turnuri, ziduri.

Centrul ... feudal era castelul. Acesta era o construcție ..., din piatră, care putea rezista ... . Avea ... înalte de apărare, 
... de observație și uneori un ... mobil. În mijlocul curții interioare se înălța ..., unde stătea ... . Tot în interiorul zidurilor 
castelului se găseau și ... servitorilor, ..., ateliere și ... .

IV. Răspunde la următoarele întrebări.
1. Ce sistem de guvernare avea Sparta?
2. Care au fost cauzele dispariției Imperiului Roman de Apus?
3. Ce a dus la unirea triburilor geto-dace sub conducerea lui Burebista?
4. Unde au apărut primele universități din Europa?
5. Ce scop aveau cruciadele în Evul Mediu?

V. Scrie un text de 80-100 de cuvinte despre războaiele daco-romane și rezultatul acestora.



Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu: 10 puncte. 

I. 1. Aranjează în ordine cronologică.                              10 p.
 Imperiul Macedonean
 Imperiul Persan
 Imperiul Romano-German
 Imperiul Akkadian
 Imperiul Roman

  2. Precizează locul de apariție al acestor imperii.         5 p.

II. Citește și notează cu A (adevărat) sau F (fals).          15 p. 
1. Civilizația mesopotamiană a apărut pe Valea Indusului.
2. Prima cruciadă a fost organizată la îndemnul papei Urban al II-lea.
3. Hârtia, mătasea și busola au fost inventate de sumerieni.
4. Teritoriile cucerite de romani au fost transformate în state vasale.
5. Constantinopolul a fost întemeiat în 330 pe locul unei vechi colonii grecești, Byzantion.

III. Modifică enunțurile false de la exercițiul II în așa fel încât să devină adevărate.    6 p.

IV. Citește și alege varianta corectă.         10 p.
1. Hammurabi și Nabucodonosor au fost conducători ai orașului ... .

a. Akkad;     b. Babilon;     c. Harappa.
2. Reformele introduse de Solon, Clistene și Pericle au dus la apariția democrației în ... .

a. Milet;     b. Sparta;     c. Atena.
3. Expansiunea musulmană în Europa a fost oprită de franci, în bătălia de la ... .

a. Poitiers;     b. Crécy;     c. Hastings.
4. Englezii, austriecii și islandezii fac parte dintre popoarele ... .

a. romanice;     b. germanice;     c. slave.
5. Carol cel Mare, conducător al francilor, făcea parte din dinastia ... .

a. merovingiană;     b. capețiană;     c. carolingiană.

V. Alcătuiește, cu fiecare dintre sintagmele sau termenii următori, câte un enunț din care să reiasă sensul 
acestora: republică, imperiu, migratori, expansiune militară, expansiune culturală.     10 p.

VI. Scrie un text de 80-100 de cuvinte în care să compari procesul de centralizare din Franța cu cel din Anglia. 
Identifică o asemănare, respectiv o deosebire.         34 p.

AUTOEVALUARE 
Completează, în caiet, enunțurile de mai jos.

Parcurgând acest capitol, am învățat:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Am întâmpinat următoarele dificultăți:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că mi-aș putea îmbunătăți performanța dacă:
a. ... ; b. ... ; c. ... .
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
foarte bună  bună satisfăcătoare
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CAPITOLUL 8METODE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU

Cum realizez un PROIECT (individual sau de grup)
 stabilesc dacă lucrez individual sau în echipă
 îi dau un titlu* și îmi stabilesc obiectivele**

 realizez un plan de acțiune***

 îndeplinesc, în ordine, sarcinile stabilite****

  evaluez atât obiectivele, cât și mijloacele folosite pentru a mi le atinge și trag concluziile importante pentru 
tema aleasă

 prezint proiectul în clasă

     *  în funcție de tema aleasă de profesor sau indicată de manual 
   ** cel mai bine e să-ți propui numai câteva (două, trei) obiective și să le delimitezi foarte bine
  ***  ce activități voi face; dacă e un proiect de grup, desemnăm împreună un coordonator și stabilim cine și ce urmează să facă; cât timp voi dedica 

fiecărei activități; ce materiale voi folosi; cum le voi obține și cum le voi ordona; de ce resurse voi avea nevoie
****  pe parcursul realizării activităților, proiectul poate suferi modificări, pot apărea idei noi, pot fi observate defecte de strategie, însă nu trebuie să te 

sperii: toate acestea fac parte din procesul de cercetare și, în realitate, sunt folositoare

Cum realizez o INVESTIGAȚIE
 stabilesc tema
 realizez un plan de cercetare*
 îndeplinesc, în ordine, etapele stabilite
 analizez și interpretez materialele și sursele
 trag concluziile**
 prezint concluziile investigației în clasă

     *  ce surse voi utiliza (cărți, surse online, interviuri etc.); ce materiale voi folosi (aparat de fotografiat, instrumente arheologice etc.); stabilesc etape 
pentru colectarea, organizarea materialelor sau surselor

   **  aici, va trebui să scrii un text (nu e nevoie să fie unul prea lung) în care să-ți prezinți concluziile clar și  în ordine logică

Cum realizez o FIȘĂ pentru PORTOFOLIU
 stabilesc tema și titlul 
 realizez un plan
 mă documentez*
 ordonez materialul documentar**
 scriu o prezentare succintă a cercetării realizate*** 
 prezint concluziile în clasă****

     * adun informații, surse, imagini etc. 
   ** întocmesc scurte fișe descriptive pentru materialele documentare (în special pentru imagini)
  ***  toate materialele, inclusiv fișele și prezentarea de la final, vor fi adunate într-un dosar (sau într-o mapă) – la finalul anului școlar, toate acestea vor 

constitui portofoliul personal la disciplina Istorie
****  la solicitarea profesorului sau, dacă cercetarea ta conține aspecte care crezi că i-ar interesa în mod special pe colegi, poți cere să ți se acorde 

câteva minute pentru a face o scurtă prezentare în clasă

Cum citesc o HARTĂ ISTORICĂ
 citesc cu atenție denumirea hărții
 identific spațiul istoric reprezentat, specificul hărții* și perioada (timpul istoric) la care se referă
 citesc cu atenție legenda**
 sunt atent la scara hărții***
 extrag informațiile de care am nevoie și, folosindu-mă și de alte tipuri de surse, trag concluzii

     * hartă fizică, politică, economică etc.
   ** conține cele mai importante simboluri de pe hartă și explicarea lor
  *** ne arată de câte ori a fost micșorată suprafața terestră pentru a putea fi reprezentată; putem calcula, cu ajutorul acesteia, distanțele 



SUGESTII DE FIŞE PENTRU OBSERVAREA SISTEMATICĂ A ACTIVITĂŢII  
ŞI A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR

FIȘĂ DE OBSERVARE A ACTIVITĂŢII GRUPULUI

Indicator Frecvent Rar Deloc

Fiecare membru al grupului este implicat în rezolvarea sarcinii.

Elevii formulează idei clare şi uşor de înţeles de către ceilalţi.

Toate ideile propuse sunt luate în considerare.

Elevii se sprijină şi se încurajează pentru a fi productivi şi creativi.

Rezultatul activităţii de grup este relevant şi prezentat într-o manieră 
care facilitează înţelegerea.
Elevii urmăresc cu atenţie prezentările celorlalte grupuri.

Elevii acordă feedback colegilor.

FIȘĂ DE OBSERVARE A ACTIVITĂȚII INDIVIDUALE

Indicator Frecvent Rar Deloc

Folosește corect termenii specifici disciplinei.

Este implicat în îndeplinirea sarcinilor de lucru.

Exprimare socială și emoțională adecvată.

Are o atitudine adecvată față de ceilalți colegi.
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