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Testare Istorie - Geneza spiritului modern, clasa a VI a 

 

I. Definiți termenii (2 p.) 

a. Renaștere 

b. Rațiunea de stat 

 

II. Enumerați două aspecte care au favorizat răspândirea ideilor umaniste (1 p.) 

 

III. Realizați corespondența între cele două coloane și alcătuiți propoziții cu perechea găsită (2 

p.) 

1. Francesco Petrarca                                                   a. David 

2. Giovanni Boccaccio                                                 b. Mona Lisa 

3. Leonardo da Vinci                                                    c. Despre bărbați iluștri 

4. Michelangello Buonarotti                                         d.  Decameronul 

 

IV. Precizați care este ideea centrală a lucrării „Istoriile florentine” a lui Niccolo Machiavelli 

(1 p.) 

 

V. Citiți textul și răspundeți la următoarele întrebări (3 p.):  

„Lorenzo de Medici, conducătorul orașului, dorea să vadă Florența cât mai frumoasă a 

construit clădiri și străzi noi, a organizat serbări, care aminteau de faptele eroice ale 

Antichității, i-a ocrotit pe învățați, ba chiar a întemeiat și o universitate, pentru ca tinerii să 

aibă unde învăța”.                                             (Niccolo Machiavelli, Istoriile florentine) 

  

a. Pe baza textului, enumerați ce a făcut Lorenzo de Medici pentru a înfrumuseța Florența. 

b. Precizați motivele pentru care Lorenzo de Medici a întemeiat o universitate. 

c. Precizați care este subiectul lucrării „Principele” (Niccolo Machiavelli). 

 

1 p. oficiu 

Timp de lucru: 40 de minute 

 



Barem de corectare 

 

I.  1p. pentru definiția corectă a noțiunii de Renaștere; 

     1p. pentru definiția corectă a noțiunii de Rațiune de stat; 

 

II.  câte 0.5 p. pentru fiecare aspect care a favorizat răspândirea ideilor umaniste; 

 

III. - câte 0.25 p. pentru fiecare corespondență corectă (1c, 2d, 3b, 4a); 

      - câte 0.25 p. pentru fiecare propoziție corectă; 

 

IV. 1 p. pentru precizarea ideii centrale a lucrării „Istoriile florentine” a lui Niccolo 

Machiavelli; 

 

V. 1 p. pentru enumerarea, din text, a realizărilor lui Lorenzo de Medici pentru a înfrumuseța 

Florența; 

2. 1 p. pentru precizarea motivelor pentru care Lorenzo de Medici a întemeiat o universitate; 

3. 1 p. pentru precizarea subiectului lucrării „Principele” (Niccolo Machiavelli). 

 

1 p. oficiu 

Total 10 p. 


