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învățător _____________________________

Nume și prenume 
supraveghetori:

Semnătura

Asociația  InteligenT
în colaborare cu
Editura Nomina

CONCURSUL „Micii exploratori”
Istorie

clasa a VII-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:

„În secolul al II-lea, supremația Romei asupra Mediteranei occidentale era aproape completă, 
iar expansiunea puterii ei s-a accelerat. Pe lângă Italia s-au format provincii prin decuparea unor 
teritorii din Spania de Sud, Galia de Sud și Africa de Nord. La est, în anul 200, o armată romană 
a ajuns la Atena să o elibereze de jugul, tot mai slab, al Macedoniei, iar în 133 o nouă provincie 
romană asiatică a fost creată din Pergamul lui Alexandru. Fiecare dintre aceste provincii trebuia 
să se supună suveranității și taxelor Romei, primind în schimb, protecția acesteia și cetățenie 
pentru liderii ei.”

(Simon Jenkins, Scurtă istorie a Europei de la Pericle la Putin)

1. Realizați o axă cronologică cu cuceririle Romei în secolul al II-lea.
2. Prezentați, într-un text de 7-8 rânduri, evoluţia Romei de la oraș-cetate la imperiu.
3. Folosind informațiile obținute pe baza lecturii istorice, comparați dinamica teritorială a 

Romei în perioada Republicii, respectiv perioada imperială.
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II. Completați spațiile libere din textul de mai jos, cu datele, personalitățile și noțiunile 
istorice din lista dată:

„Preocupat de asigurarea ……………….. de nord și est, ………………….. a purtat războaie 
cu dacii (101-102 și 105-106) a căror țară a fost parțial transformată într-o ………………………. 
romană (106). După câștigarea războiului, beneficiind de imensa pradă de război provenită în 
urma conflictelor daco–romane (165.000 kg de aur și 331.000kg de argint), ……………………. 
a inițiat o serie de programe, unele având caracter novator. Pe lângă obișnuitele distracții oferite 
poporului – așa numitele „pâine și circ” – Traian a creat un fond destinat acordării sprijinului 
financiar copiilor proveniți din familii sărace, numit …………………….. (asemenea alocațiilor 
din ziua de azi) cu scopul de a asigura creșterea populației și, implicit, a numărului de tineri care 
să facă parte din ………………. romană.”

(Roma – scurtă istorie a unui Imperiu mare)
Listă noțiuni: provincie, armata, alimenta, Traian, graniță, împăratul

III. Citiți textele de mai jos :

A. „După ce s-a întors la Roma din Orient, Hadrian a inițiat și a pus în practică o serie de re-
forme care vor schimba viața locuitorilor imperiului. Reformele financiare au presupus scutiri de 
taxe și emisiuni de monede, iar prin cele administrative au fost reorganizate provinciile romane, 
în special cele de graniță.
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Pe plan edilitar, a restaurat Panteonul, ridicat de Augustus, a construit Mausoleul împăraților 
romani, zis și al lui Hadrian (viitorul castel Sant΄Angelo), iar la Tivoli a ridicat vila imperială 
Adriana, o capodoperă a arhitecturii romane. Preocupat de istorie, literatură și filosofie, Hadrian 
a scris mai multe lucrări în limba greacă și latină, inclusiv o autobiografie pentru posteritate, care 
a fost pierdută. Hadrian a fost un împărat care a călătorit mult în diferite regiuni ale imperiului”.

(Roma – scurtă istorie a unui Imperiu mare)
B. „Eu Constantin Augustus şi eu Licinius Augustus, reuniţi în mod fericit la Mediolanum 

pentru a discuta toate (problemele) referitoare la securitatea şi la binele public, am crezut că, prin 
alte (dispoziţii) de natură să asigure binele majorităţii, trebuie să reglementăm în primul rând cele 
referitoare la respectul faţă de divinitate, adică să dăm creştinilor, ca şi tuturor celorlalţi, liberta-
tea şi posibilitatea ca fiecare să urmeze religia pe care o doreşte, pentru ca tot ce este divin în 
lăcaşul ceresc să ne poată fi favorabil şi propice nouă şi tuturor celor care sunt adunaţi sub auto-
ritatea noastră. […] Deci, se cuvine ca Devoţiunea ta să ştie ce am hotărât, suprimând complet 
restricţiile privitoare la creştini, din scrisorile adresate anterior biroului tău, să abolim (prevede-
rile) care ni se păreau de rău augur şi străine de clemenţa noastră, să permitem de acum tuturor 
celor care sunt hotărâţi să respecte religia creştinilor să o facă liber, fără a fi tulburaţi sau pedep-
siţi. […] În plus, în ceea ce priveşte pe creştini, iată ce am crezut că trebuie să hotărâm: clădirile 
în care creştinii aveau înainte obiceiul de a se reuni, […] trebuie să fie înapoiate fără plată şi fără 
orice pretenţie de indemnizaţie, evitând orice înşelăciune şi orice echivoc de către cei care le-au 
cumpărat fie de la tezaurul nostru, fie de la orice act (intermediar).”

(Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, 
Culegere de documente privind istoria universală, vol. I, p. 138, ed. a II-a)

Pornind de la surse rezolvați cerințele:
a) Precizați la ce împărați romani fac referire cele două surse istorice;
b) Identificați elementele de continuitate în activitatea celor doi împărați precizați de voi;
c) Recunoaşteți elementele de schimbare în plan religios pe baza surselor istorice și explicați, 

pe scurt, rolul religiei în evoluția statului roman.
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