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I.  Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din enunţurile de mai jos: 

1. Cei trei şefi locali din Dobrogea (Tatos, Sestlav şi Satza) sunt menţionaţi în: 

a) ,,Alexiada” Anei Comnena          b) Legenda Sfântului Gerard c) Gesta Hungarorum 

2. Singurul izvor care aminteşte de lupta de la Posada este :                                                                                                                                   

a) ,,Descălecatul” lui Negru-Vodă   b) Cronica pictată de la Viena c) Alexiada 

3. Forma de organizare a Transilvaniei până la 1541 este:  

a) voievodatul                                   b) principatul c) districtul 

4. Capitala statului de la est de Carpaţi  în timpul lui Dragoş se află la :                                                                          

a) Baia                                              b) Curtea de Argeş c) Câmpulung 

                                                                                                                                     10puncte                                                                             

II.  Indicați pentru fiecare spaţiu liber informaţia corectă: 

1. Contribuţia românilor transilvăneni la formarea Ţărilor Române extracarpatice este ilustrată de 

tradiţia ......................................... . 

2.Voievodatele lui Ahtum și Gyla din interiorul arcului carpatic sunt menționate în 

............................................. . 

3. Dobrogea a fost integrată Țării Românești în timpul domniei lui .......................................... . 

4. Instituția centrală în Moldova și Țara Românească a fost  ..................................................... . 

5. Prima mitropolie ortodoxă a Ţării Româneşti a fost înfiinţată de către .................................... .          

                                                                                                                                          15 puncte 

 III. Completetați fiecare spaţiu liber din textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista 

dată: 

     Cele dintâi formaţiuni prestatale româneşti au purtat numele de .......................... şi de 

..................... , primele fiind atestate în ...................................... de ........................., notarul 

anonim al regelui Bela al III-lea. Diploma cavalerilor ioaniţi menţionează existenţa la sud de 

Carpaţi a cnezatelor lui Ioan şi Farcaş şi a voievodatelor conduse de Seneslau şi de 



.......................  . Atât formaţiuniile prestatale de la nord, cât şi cele de la sud de Carpaţi au intrat 

în conflict cu ................................ în expansiune. 

Lista termenilor: regalitate maghiară, voievodat, Transilvania, cnezat, Litovoi, Anonymus. 

Notă: termenii de mai sus nu sunt prezentaţi în forma gramaticală impusă în text.                                                     

                                                                                                                                      15 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV. Citiţi  cu atenţie textele de mai jos: 

A. ,,Situaţia politică a noului stat, Ţara Românească, precum şi încercarea de a-i desăvârşi 

formarea, prin unirea cu Banatul de Severin, 1-au dus pe Basarab la conflictul cu Ungaria 

angevină. Campania odată pornită, oştile regelui [Carol Robert de Anjou] se îndreaptă spre 

Argeş, în pofida propunerilor de pace pe care le face Basarab. La întoarcerea oştilor regale, 

românii le aşteaptă la un loc întărit, numit, în Cronica pictată de la Viena, posadă, şi le înfrâng (9-12 

noiembrie 1330). Biruinţa românilor la Posada a însemnat câştigarea independenţei şi încheierea 

procesului de formare a statului". 

(Hadrian Daicoviciu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până la Revoluţia  din 1821)  

 

B. „Bogdan, voievodul valahilor (românilor) din Maramureş, cu ajutorul valahilor de acolo a 

trecut în taină în Ţara Moldovei, supusă coroanei ungureşti [...]. Deşi a fost atacat, în mai multe 

rânduri chiar de oştile regelui, totuşi crescând numărul valahilor ce locuiau în această ţară, ea 

s-a mărit făcându-se o domnie". 

                        (Cronica lui Ioan de Târnave)                                                            

    

        Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

 

1.Precizaţi, pornind de la sursa A, izvorul istoric care aminteşte despre bătălia de la Posada.  

                                                                                                                                 5puncte 

2. Transcrieţi din sursa A ce a reprezentat pentru românii de la sud de Carpaţi biruinţa de la Posada.  

                                                                                                                                       5 puncte                                                             

3. Menționați, pe baza  sursei A, două fapte istorice aflate în relație de cauză -efect.                                                                                                                                            

                                                                                                                                           10 puncte 

4. Prezentați, pornind de la sursa B, acțiunea la care au participat românii maramureșeni în 

secolul XIV în exteriorul arcului carpatic.                                         



                                                                                                                                                                                  5 puncte 

5. Precizaţi câte un domn care a contribuit la consolidarea politico- statală a Ţării Româneşti, 

respectiv a Moldovei și câte o realizare a sa.                                                                   10 puncte 

6. Prezentaţi o instituţie specifică statelor medievale româneşti extracarpatice şi atribuţiile sale. 

                                                                                                                                                                                  5 puncte                                                                                                                                                   

7. Formulaţi un punct de vedere referitor la politica externă a lui Basarab I, respectiv a lui 

Bogdan I, argumentând cu două aspecte doveditoare.                                                  10 puncte 

 

                                                                                                    Se acordă din oficiu 10 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

I. – 10 PUNCTE (4X2,5=10p)  

   Se acordă câte 2,5 puncte pentru încercuirea fiecărui răspuns corect: Alexiada Anei Comnena, 

Cronica pictată de la Viena, voievodatul, Baia 

II. -15 PUNCTE (5X3=15p) 

  Se acordă câte 3 puncte pentru completarea fiecărui spaţiu liber cu informația corectă: 

descălecatului, Legenda Sfântului Gerard, Mircea cel Bătrân, domnia, Nicolae Alexandru (1352-

1364) 

III.-15 PUNCTE (6X2,5=15p) 

  Se acordă câte 2,5 puncte pentru completarea fiecărui spaţiu liber cu termenul corespunzător 

din lista dată, dar în forma gramaticală impusă de text: cnezate, voievodate, Transilvania, 

Anonymus, Litovoi, regalitatea maghiară. 

IV. 50 PUNCTE 

  Se acordă  50 puncte, distribuite astfel: 

  1. Precizarea izvorului istoric care aminteşte despre bătălia de la Posada (5p). 

  2. Transcrierea din sursa A  a ceea ce a  reprezentat pentru românii de la sud de Carpaţi biruinţa de 

la Posada (5 p). 

  3.  Menționarea  din sursa A, a două fapte istorice aflate în relație de cauză - efect.        (2x5p =10p)                                                                                                                                                                                                                                          

  4. Prezentarea acţiunii  la care au participat românii maramureşeni, în secolul XIV, în exteriorul 

arcului carpatic, 5p, distribuite astfel: precizarea descălecatului lui Bogdan (1p), originea lui 

Bogdan (1p), precizarea revoltei moldovenilor împotriva dominaţiei maghiare (1p), înlăturarea 

urmaşilor lui Dragoş (1p), obţinerea independenţei prin victorii împotriva regelui maghiar 

Ludovic I (1 p) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  5. Pentru fiecare domn precizat care a contribuit la consolidarea politico- statală a Ţării 

Româneşti, respectiv a Moldovei și a unei realizări a acestuia 10 p, distribuite astfel: câte 3p 

pentru precizarea unui domn care a contribuit la consolidarea politico-statală a Țării Românești, 

respectiv a Moldovei  (2x3=6 p),  și câte 2p pentru precizarea unei realizări a domnului respectiv (2x2p).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  6.  Prezentarea oricărei instituţii specifice statelor medievale româneşti extracarpatice  şi a 

atribuţiilor sale 5 p, distribuite astfel: numirea instituţiei 1p, prezentarea ei 2p, prezentarea 

atribuţiilor instituţiei respective 2p. 



  7. Formularea  unui  punct de vedere referitor la politica externă a lui Basarab I şi respectiv a lui 

Bogdan I, argumentând cu două aspecte doveditoare, 10 p, distribuite astfel: formularea unui 

punct de vedere referitor la politica externă a lui Basarab I (3p),  argumentarea cu o informaţie 

din sursa A ( 2p); formularea unui punct de vedere referitor la politica externă a lui Bogdan  (3p),  

argumentarea cu o informaţie din sursa B ( 2p) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


