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•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I (20 de puncte) 

În coloana A sunt enumerate secole în care s-au desfăşurat evenimente istorice, iar în 
coloana B sunt numerotate evenimente din istoria românilor. Scrieţi, pe foaia de teză, perechile 
corecte dintre fiecare literă din coloana A şi cifra corespunzătoare din coloana B. Pentru fiecare 
literă din coloana A există o singură asociere corectă în coloana B. 
  A      B 
a. secolul VII î.Hr.         1. menţionarea cnezatului condus de către Ioan, în Diploma cavalerilor ioaniţi 
b. secolul al III-lea d.Hr.     2. organizarea principatului, în Transilvania, de Imperiul Otoman 
c. secolul al XIII-lea         3. evacuarea provinciei Dacia prin retragerea armatei şi a administraţiei romane  
d. secolul al XIV-lea          4. întemeierea coloniei Histria, pe malul dobrogean al Mării Negre 
           5. obţinerea victoriei  de oastea condusă de Basarab în lupta de la Posada 
           6. desfăşurarea expediţiei lui Darius, în vestul Mării Negre 
 

SUBIECTUL II (50 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos: 
„Deoarece dacii făcuseră noi incursiuni împotriva aşezărilor romane din sudul Dunării, în 

iarna anului 85-86 d.Hr., Domiţian se hotărî să oprească odată pentru totdeauna această primejdie, 
care se afla la nordul imperiului. În anul 87 d.Hr., armata romană trecu în Dacia, la nordul Dunării, 
dar a fost complet înfrântă de către dacii lui Decebal, la Tapae. Domiţian trimise atunci o altă 
armată, în anul 88 d.Hr., care năvăli peste Dunăre în Dacia şi învinse în luptă, pe dacii conduşi de 
Decebal, la Tapae. Totuşi, această luptă nu a fost decisivă. De aceea, în anul 89 d.Hr., se încheie 
pace între romani şi daci, prin care împăratul Domiţian recunoştea dacilor statutul de aliaţi ai 
imperiului, dându-le, în această calitate, ajutoare: ingineri romani pentru clădirea cetăţilor, maşini 
de război şi o sumă de bani plătibilă anual. Această pace i-a nemulţumit pe romani, căci văzură în 
ea o formă de a oferi bani dacilor.”      (despre istoria dacilor) 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
1. Transcrieţi statutul recunoscut de către Domiţian dacilor, prin pacea din anul 89 d.Hr. 5 puncte 
2. Precizaţi, pe baza textului, două categorii de „ajutoare”, pe care dacii urmau să le primească 

prin pacea din anul 89 d.Hr.                 10 puncte  
3. Menţionaţi, pe baza textului, cauza deciziei lui Domiţian de a opri primejdia aflată la nordul 

imperiului.             5 puncte 
4. Menţionaţi, pe baza textului, motivul pentru care romanii erau nemulţumiţi de pacea din 89 d.Hr.

                5 puncte 
5. Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între evenimentele la care au participat dacii în 

anul 87 d.Hr., respectiv, 88 d.Hr.                            10 puncte 
6. Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire dintre evenimentele la care au participat dacii în anul 

87 d.Hr., respectiv, 88 d.Hr.        5 puncte 
7. Numiţi un conducător al geţilor sau al geto-dacilor care a participat, în secolele IV - I î.Hr., la un 

eveniment asemănător cu unul dintre cele precizate de text.    5 puncte 
8. Precizaţi un eveniment din anul 102 d.Hr., la care au participat dacii, asemănător cu unul dintre 

cele menţionate de text.          5 puncte 
 
SUBIECTUL III (20 de puncte) 

Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/ frază, 
referitoare la un fapt din istoria românilor. 

Lista termenilor istorici: jude, creştinism, migratori, adunarea ţării. 
  


