
FIŞA DE LUCRU 

Fapte istorice şi personalităţi în Epoca Medievală(I) 

 
Prof. Înv.primar: Mocanu Ionela-Mariana 

Şcoala Gimnazială”Mihu Dragomir”,Brăila 
 

1. Menţionează numele domnitorilor din ilustraţii,apoi ordonează-i cronologic; 

                                                                                   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Stabileşte corespondența între denumirea formațiunilor prestatale și localizarea lor: 

 

Voievodatele lui Menumorut, Gelu Românul și Glad                                            Moldova 

Voievodatele lui Litovoi și Seneslau și cnezatele lui Ioan și Farcaș                  Transilvania 

Cnezate și voievodate de-a lungul râurilor Siret, Prut                                           Dobrogea 

Formațiunea statală condusă de jupan Dimitrie                                      Muntenia și Oltenia 

 
 

3.Recunoaște personajul istoric:  

      

• A fost primul unificator de ţară.        _______________________________ 

• A  luptat cu ungurii şi a obţinut independenţa Ţării Româneşti _____________________ 

• „... un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port” .____________________________ 

• A fost decapitat la Câmpia Turzii. ___________________________________ 
• A fost supranumir „Fulgerul” .    ___________________________________ 
• A fost înmormântat la Mănăstirea Snagov. ____________________________ 

 

4.Realizează  corespondenţa între informaţiile din cele trei coloane: 

 

Lupta de la Targoviste  1395  Mircea cel Bătrân 

Lupta de la Calugareni 1595 Vlad Tepes 

Lupta de la Rovine 1462 Mihai Viteazul 

 
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:      

• Cei mai aprigi duşmani ai ţărilor române au fost: 

a. bulgarii                        b) saşii    c) turcii 

• Ca să-şi învingă duşmanii în lupte,voievozii români au folosit : 

a. trădarea                        b. tactica hărţuirii                 c. tributul                    

• Tribut înseamnă : 

 a. o sumă de bani plătită anual          b. pradă de război           c. tactică de luptă 



• Aplica pedeapsa „tragerea in teapa” : 

a. Mihai Viteazul                     b. Vlad Ţepes   c. Mircea cel Batrân 

• A fost primul unificator de ţară : 

      a. Ştefan cel Mare          b.  Mihai Viteazul                  c. Iancu de Hunedoara           

• Cea mai mare primejdie pentru independenţa Ţărilor Române a fost : 

   a. Polonia    b. Imperiul Otoman   c. Ungaria 

• Bucuresti este atestat documentar din timpul lui: 

   a. Mircea cel Bătrân  b. Ştefan cel Mare c. Vlad Ţepeş 

• Mircea cel Bătrân este înmormântat la: 

   a. Catedrala din Alba Iulia b. Mănăstirea Cozia c. Mănăstirea Putna 

 

6. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor scriind A(adevărat) sau F (fals):    

o _____Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere pe vremea lui Mircea cel Bătrân. 

o _____ în 1395 are loc lupta de la Rovine unde Mircea cel Bătrân îl învinge pe Baiazid 

o _____Capul lui Mihai Viteazul se află la Mănăstirea Dealu. 

o .......... Vlad Ţepeş a fost îndepărtat de la domnie de către boieri 

o .......... Vlad Ţepeş  a rămas în istorie ca fiind unul dintre cei mai nemiloşi domnitori, care pedepsea 

hoţii, trădătorii de ţară şi negustorii necinstiţi prin tragerea în ţeapă. 

 

 
7. Uniţi corespunzător  domnitorul cu bătăliile purtate: anul, locul, conducătorii duşmani.  

 

Mircea cel Bătrân   Vaslui                1395           Suleiman Pasa  

Ştefan cel Mare   Rovine    1475   Sinan Paşa

  

8. Prezintă într-un scurt text un  domnitor studiat(realizările, luptele acestuia, ş.a.). 

                                                                                        
____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 


