
PROF. COJOCARU VICTORIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEVA 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

EPOCA STRĂVECHE. GETO – DACI 

Elev (ă):__________________________                                   Unitatea de învățământ: ____ 

Clasa: a VIII-a___                                                                       Data: ___________________ 

Disciplina: Istorie 

 

I. COMPLETAŢI URMĂTORUL ORGANIZATOR GRAFIC:                                   

 

II. ÎNCERCUIŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI CORECT, 

PENTRU FIECARE DIN AFIRMAŢIILE DE MAI JOS:                                              

1. Prima atestare documentară a geţilor datează din anul: 

a. 335 î. Hr.                          b. 514 î. Hr.                                        c. 300 î. Hr. 

2. Daco-geţii aveau o religie: 

a. politesistă                          b. monoteistă                                     c. henoteistă 

3. Aristocraţia militară la daco-geţi purta numele de: 

a. perieci                                b. Comati                                           c. tarabostes 

4. A afirmat că geţii au aceeaşi limbă ca şi dacii: 

a. Dio Cassius                        b.  Herodot                                         c. Strabon 

 

EPOCA STRĂVECHE 

(Cca. 1 mil. – 82 î. Hr.) 

 

EPOCA _________________________________ 

(Cca. 1 mil. –  3500 î. Hr.) 

 

EPOCA____________________________________ 

(3500 – 82 î.. Hr.) 

 

___________ 

 

Unelte  

___________ 

 

 

Mezolitic 

 

 

 

______________ 

 

Unelte 

_______________ 

 

Epoca_____________ 

 

 

 

Epoca _______________ 

Cele două vârste sunt:  

- ____________________ 

- ____________________ 

 



III. Enumeraţi coloniile greceşti întemeiate la noi, pe ţărmul Mării Negre în sec.         

VII î. Hr.:                                                                                                                           

      1. ______________________________;  

                                   2. _______________________________;  

                                                                                     3. ______________________________;  

 

IV. Citiţi cu atenţie sursa  de mai jos:                                                                              

„Elenii îi considerau pe geţi traci. Ei locuiau pe ambele maluri ale Istrului (...) dacii şi 

geţii vorbesc aceiaşi limbă. La eleni, geţii sunt mai cunoscuţi, deoreace aceştia au trecut 

mereu de pe un ţărm pe celălalt al Istrului (...) dar geţii şi dacii, după ce forţele le-au 

crescut foarte mult, astfel încât puteau să trimită la război chiar 200000 de oameni, în 

prezent s-au redus la vreo 40000 şi se află aproape pe punctul de a se supune 

romanilor.” 

(Strabon, Geografia) 

Răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Ce fel de sursă este? (primară sau secundară) Argumentaţi.  

 

 

 

 

 

2. Precizaţi, pe baza textului, care era neamul din care făceau parte geţii. 

 

 

 

 

 

3. Explicaţi, pe baza textului, de ce geţii erau mai cunoscuţi grecilor. 

 

 

 

 

 

 


