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Numele:  _____________________________

Inițiala prenumelui tatălui:  _______________

Prenumele:  ___________________________

Școala de proveniență:  __________________

_____________________________________

Loc.  ____________  Jud.  _______________

învățător _____________________________

Nume și prenume 
supraveghetori:

Semnătura

Asociația  InteligenT
în colaborare cu
Editura Nomina

CONCURSUL „Micii exploratori”
Istorie

clasa a V-a
Anul şcolar 2021-2022

Model de evaluare

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 50 de minute pentru elevi. 

I. Citiți textul de mai jos și răspundeți la cerințe:

„Crescuți la început de o lupoaică, simbol ulterior în mitologia romană, gemenii vor fi adoptați 
de un cioban numit Faustinus, care le va purta de grijă precum propriilor săi fii.

Când cei doi erau deja adulți, după o ceartă cu alți păstori sunt trimiși la judecată, chiar în fața 
regelui, adică în fața bunicului lor.” 

(ROMA Scurtă istorie a unui imperiu mare, pg. 7)

1. Precizați numele celor doi frați care au întemeiat cetatea Romei.

2. Realizați o prezentare despre întemeierea Romei.
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3. Identificați 2 termeni istorici în textul de mai sus și elaborați 2 enunţuri simple/ texte utili-
zând acești termeni istorici.

II. Completați textul lacunar folosind termenii adecvaţi dintr-o listă: împărat, victoriile, 
monumente, înfrângerile, pod, arc, rege.

Pentru a sărbători ………………………………. militare (la întoarcerea dintr-o campanie mi-
litară victorioasă, soldații romani defilau sub ………………………., bucurându-se de ovațiile 
prelungite ale mulțimii) sau urcarea pe tron a unui nou ………………………….., romanii au 
ridicat Arcurile de Triumf. Scopul acestor ……………………………………., care s-au păstrat 
până în vremurile noastre, este dat de celebrarea unor evenimente politico-militare.
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III. Asociați reperelor cronologice din coloana A, evenimente şi procese istorice din coloana 
B:

A B

1. Romulus a. Comentarii de Bello Galico

2. Nero b. Dacicus

3. Caesar c. Roma

4. Traian d. Seneca

IV. Realizați un text, de aproximativ 6 rânduri, respectând cronologia și utilizând termenii de 
mai jos: războiele cu parții, titlul de Augustus, Forul lui Traian, Hadrian, războaiele cu dacii.

V. Imaginează-ți că ești ghid turistic și organizezi un tur prin Roma. Scrie, un text de 100-150 
de cuvinte, despre principalele obiective ale vizitei, realizând și un plan al excursiei/turului.
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