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e teaptă te  rom ne
    de Andrei Mure anu

e teaptă te  rom ne  din somnul cel de moarte
n care te ad nciră barbarii de rani

Acum ori niciodată croie te i altă soarte
a care să se nc ine i cruzii tăi du mani

Acum ori niciodată să dăm do ezi la lume
ă n aste m ni mai curge un s nge de roman
i că n a noastre piepturi păstrăm cu fală un nume
riumfător în lupte  un nume de raian

 
.................................................................................
 
Pri i i  măre e umbre  Mi ai  tefan  or ine

om na na iune  ai o tri strănepo i
u bra ele armate  cu focul ostru n ine
ia ă n libertate ori moarte  strigă to i.

...................................................................................

Preo i  cu crucea n frunte  căci oastea e cre nă
e iza i libertate i scopul ei preasf nt.

Murim mai bine n luptă  cu glorie deplină
ec t să m scla i iară i în ec iul nost  păm nt
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videoclipuri jocuri interactive

Varianta digitală a manualului:

imagini statice

Titlu de unitate

Titlu de unitate

magine

itlu de lec ie

tudiu de caz

ec en ă de în ă are
 aptarea aten iei
 escoperim  în ă ăm

ec en ă de lucru
 Aplica ii
 ai că...
 ic ionar
 Pe scurt
 Proiect
 Portofoliu

ec en ă de  
recapitulare  
i e aluare

N N  E A E A MAN A



E A A E N A
olose te a a mpului de mai os pentru a răspunde la întrebări.

. ormulează o e plica ie pentru faptul că epocile istorice au o durată din ce în ce mai scurtă.

. duca ia copiilor ncepe de la cinci ani i ine p nă la dou zeci  ndrept ndu se numai n trei 
laturi  c l ria  tragerea cu arcul i ros rea ade rului. Mai nainte de a mplini cinci ani  copilul nu se 
nf i eaz  n oc ii tat lui s u  ci tr ie te numai n c m rile femeilor. Obiceiul s a mp m ntenit pentru 

a nu se pricinui reo durere tat lui  dac  copilul ar muri de mic. 
(Herodot, Istorii

  ite te fragmentul.
  mparte pagina caietului în două coloane.
  ranscrie  din fragmentul dat  în coloana din st nga numai pasa ele care i au atras aten ia în 

mod deosebit.
  otează  în coloana din dreapta  în dreptul ecărui pasa  mo ul pentru care l ai ales  dacă 

e  de acord sau nu cu ce scrie în el  la ce te a făcut să te g nde  o întrebare/nelămurire legată de 
acel pasa .

. aracterizează pe scurt perioada ului Mediu  folosind cubul de mai os. 

. numeră momentele importante din istoria rom nilor petrecute în poca Modernă i e plică 
impactul acestora asupra poporului nostru.

. ecolul  a fost marcat de cele două războaie mondiale. plică  pe scurt  efectele pe care 
acestea le au a ut asupra ie ii oamenilor  din punct de edere economic  social i poli c.

6. ealizează un 
desen/o sc emă 
reprezenta ă  
pentru această 

perioadă.

1. escrie pe scurt 
perioada făc nd 

referire la cultura  
i preocupările  
oamenilor.

3. ompară interesul 
oamenilor pentru noi 
descoperiri geogra-
ce fa ă de perioada 

anterioară.

2. Analizează  
legătura dintre  

religie i războaie.

4. Asociază ideea de 
progres al omenirii cu 

c te a e enimente 
sau personalită i sem-
ni ca e ale perioa-
dei  care au contri-
buit la dez oltarea 

cunoa terii  
i a culturii. 

. Argumentează 
importan a e e-

nimentelor din ul 
Mediu bune sau nu  
pentru trecerea la o 
etapă ulterioară de 

dez oltare.

9

. r. d. r. d. r. d. r.
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E A A E N A
. Plasează  pe o a ă a mpului  următoarele e enimente i personalită i istorice.

 a  războaiele daco romane  întemeierea statelor medie ale rom ne  descoperirea focului  
 b  domnia lui arol cel Mare  domnia împăratului roman raian  domnia lui Ale andru oan 

uza
 c  construc ia Mausoleului de la Mără e  construc ia podului de la robeta  construc ia 

podului de la erna odă Ang el align .
. Alege  din lista dată  cel pu in trei no iuni care fac referire la mpul istoric i e plică le.
spaţiu istoric, epocă, eră, mileniu, comunitate, secol, deceniu, izvoare istorice, cronologie

. ume te  în ordine cronologică  c te doi conducători pentru ecare dintre cele trei ări 
rom ne .

. Alege două personalită i istorice din poca Modernă despre care ai în ă at i compară le 
folosind diagrama enn  men ion nd cel pu in două asemănări i două deosebiri.

. ompletează  pe caiet  o sc emă după modelul de mai os  referindu te la unul dintre cele 
două războaie mondiale.

eosebiri eosebiri

Asemănări

Cine?

e ce

Ce?

nd

Unde?

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 80 1 20 1 80 2 2 20

 punct din o ciu



Unitatea

ALFABETUL ISTORIEI –
RECONSTITUIREA

TRECUTULUI

• Izvoare istorice
• Perceperea timpului [i a spa]iului
• Recapitulare
• Evaluare 

Unitatea1

11
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1

. escrie cele două fețe ale monedei din imaginea 
alăturată și compar o cu monedele actuale.

. e fel de iz or istoric reprezintă aceasta

. e ce este importantă pentru istorici descoperirea 
unor as el de iz oare

i   ra m  de ar i   
emi  la i ria

A A EA A EN E

E E M  N M Piatra din ose a a fost descoperită 
în 1799  în orașul egiptean cu același 
nume  de către căpitanul Pierre ran ois 

ouc ard  în mpul unei e pediții fran
ceze conduse de apoleon onaparte în 
aceast  regiune. a conține trei inscripții 
ale aceluiași te t în trei limbi diferite  

ierogli c  demo c  și greac . 
olosind inscripțiile de pe aceasta  

ean ran ois ampollion  un mare orien
talist francez  a reușit să sta bi lească o 
metodă de traducere a scrie rii ierogli ce.

. plic  în ce constă importanța pietrei de la ose a.

. um a reușit ean ran ois ampollion s  descifreze inscripția de pe aceasta

i   ia ra di  o e a
E ip

i   ea ra oi  
ampollio  

Istoria reprezintă in a care se ocupă cu studiul e olu iei societă ii omene  din cele mai ec i 
mpuri i p nă astăzi  sub toate aspectele ei  poli c  economic  social i cultural.

econs tuirea ei se bazează pe interpretarea iz oarelor istorice  care reprezint  totalitatea urmelor 
e isten ei umane  capabile s  furnizeze istoricului informa ii despre 
oameni  bunuri materiale  e enimente  fenomene naturale  di erse 
ac it i  obiceiuri  tradi ii i multe altele.

A A EA A E  E este realizat  în func ie 
de modul în care ofer  informa ii care contribuie la cunoa terea i 
în elegerea trecutului omenirii. n mp ce izvoarele istorice scrise, 
care apar imprimate pe un anumit suport  ofer  date în mod direct  
cele nescrise trebuie interpretate de istorici i  de multe ori  ace a 
apeleaz  i la alte resurse pentru a ob ine informa ii c t mai corecte.

. A E E

i   el e i arme di  pia ră
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oarele istorice nescrise sunt singurele do ezi care s au păstrat 
din perioada de dinainte de apari ia scrierii. le pot  paleontologice 
fosile  sau ar eologice monumente  ase  unelte  arme  podoabe etc .

up  pul de informa ii oferite i suportul pe care se a  scrierea  
iz oarele istorice scrise se împart la r ndul lor în iz oare epigra ce  
numisma ce  ling is ce  literare nara e  diploma ce i cartogra ce. 

oarele epi ra ce sunt inscrip ii 
pe un suport dur de regul  piatr  
sau metal  dar pot  realizate i pe 
alte materiale precum osul  lde ul etc. . Pot  scrieri cu con inut 
religios  uridic legi  funerar date despre o persoan  decedat  
cu inte  nume sau grupuri de litere. u studierea iz oarelor epigra ce 
se ocup  epigra a din grecescul epi  deasupra  pe  grapho  a scrie  
o in  au iliar  istoriei.

Monedele i medaliile reprezint  i oare numisma ce din la
nescul numisma  moned . le pot furniza în mod direct informa ii cu pri ire la persoana sau ins tu ia 
care le a emis  mo ul emiterii lor i data la care au fost puse în circula ie. in a au iliar  istoriei  care 
se ocup  cu studierea acestui p de iz oare  poartă numele de numisma că.

in limbile ec i s au p strat te te di erse care reprezint  i oare lin is ce. le sunt studiate i 
interpretate de lin is c  in  care se ocup  cu studierea unei limbi 
i modul în care aceasta a e oluat în mp. 

in categoria izvoarelor literare fac parte toate te tele care nareaz  
po estesc  fapte reale sau imaginare  care pot a ea un caracter religios  

cultural  social sau poli c. As el de te te s au p strat în interiorul unor 
palate  temple  sarcofage sau pe t bli e de lut  papirus  pergament sau 

r e  în func ie de epoc  i de ci iliza ia care le a creat.
iar de la începutul e isten ei lor  statele au stabilit leg turi între ele  do edite prin documente 

sau înscrisuri  p strate pe diferite suporturi. u studiul apari iei  formei i tradi iei gra ce a actelor 
scrise se ocup  diploma ca  in  au iliar  istoriei. olosind metode proprii de cercetare a acestor 
iz oare i umărind modalită ile de elaborare a lor  diploma ca eri c  i analizează con inutul actelor  
sco nd în e iden ă elemente care pot a uta cercetarea istorică.

nc  din cele mai ec i mpuri  oamenii au întocmit r i pe care au desenat teritorii cunoscute. 
le cons tuie i oare carto ra ce i fac obiectul studiului unei alte discipline  carto ra a.

i   o edă di   
e olul  d r

i   ulp ură umeria ă  
 pia ră

i   o ume  ve i

i   ui e i   ie  de erami ă i   ar ă

i   ulp ură umeria ă 
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. a  tabile te coresponden a între imagini i pul de iz or istoric..

A A

 b  peci că  pentru ecare obiect ilustrat  care este in a au iliară istoriei care se ocupă cu 
studierea lui.

. Alege arianta corectă de răspuns pentru ecare enun .
 A. z oare literare pot 
 a  legendele. b  te tele scrise pe papirus. c  crea iile populare.
 . nsemnele de pe monede se referă la
 a  aloarea obiectelor ce pot  cumpărate. b  limba orbită. c  persoana care a emis moneda.
 . pigra a este in a care se ocupă cu studierea iz oarelor
 a  scrise pe un suport dur. b  scrise pe pere ii templelor. c  nescrise.

b  peci că  pentru ecare obiect ilustrat  care este in a au iliară istoriei care se ocupă cu 

E 
z oarele istorice reprezint  do ezile pe baza c rora se recons tuie trecutul omenirii. 

Ap rute odat  cu in entarea scrierii  iz oarele scrise marc ează începutul istoriei.
z oarele istorice nescrise transmit informa ii în urma interpret rii lor de c tre speciali .

Prin felul în care este scris  istoria oac  un rol important  ea de enind iz or istoric pentru o 
epoc  ulterioar .

NA
ar eolo e = ştiinţă care studiază felul de viaţă şi cultura popoarelor vechi, pe baza obiectelor de tot felul 

(monumente, monede, ceramică etc.), pe care le descoperă în urma unor săpături
dra m  = monedǎ de argint grecească
o il  = rest sau urmă a unui animal sau a unei plante care a trăit cu mulţi ani în urmǎ şi care a fost conservată 

în straturile pământului
orie ali  = om de ştiinţă care se ocupă cu studiul istoriei, al limbilor şi al culturii spirituale şi materiale a 

popoarelor din Orient
riere demo  = scriere cursivǎ, simplificatǎ la vechii egipteni
riere iero li  = scrierea vechilor egipteni 

a

c

b

d e f
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. E E E EA M   A A

. plică ce fenomene sunt surprinse în 
imaginea alăturată.

. um crezi c  au fost in uențați oamenii 
de mișcarea de rotație a P m ntului  respec  
de cea a P m ntului în urul oarelui

A A EA A EN E

E E M  N M

rimă ara

oamna

ar
na

ar
a

Fig. 1. 
u e iu ea 

a o mpurilor

. u a utorul dicționarului  descoperă și prezintă oral noțiunea de calendar.

. itește te tul de mai os și r spunde la întreb ri.
ar c nd au fost la cursul anilor de la Adam 6798  ind în ara ngurească un oie od ce l au 

c iemat adul egrul oie od  mare erțeg pre Almaș și pre ăgăraș  rădicatu s au de acolo cu toată 
casa lui și cu mulțime de noroade  rum ni  papistași  sași  de tot feliul de oameni  pogor ndu se 
pre apa mbo iții  început au a face țară noao.

Letopiseţul Cantacuzinesc

a  ac  era bizan nă creș n ortodo  începea odat  cu acerea umii de la Adam  pe care 
o considera a  cu 08 ani înainte de așterea lui ristos  atunci e enimentul descris în te tul de 
mai sus în ce an a a ut loc

b  umește spațiul istoric din care pro enea adu egru odă.

in remuri stră ec i  oamenii au fost preocupa i de m su rarea 
trecerii mpului. i au obser at succesiunea zilelor i a nop ilor  apoi 
felul în care se sc imbau ano mpurile i leg tura lor cu fazele lunii 
sau cu anumite constela ii i au întocmit primele calendare. 

Popula ia ma a u liza patru puri de calendar. Primul  i cel mai ec i  
a ea 260 de zile i se pare c  era legat de durata cul rii p m ntului 
cu porumb. e asemenea  e ista un calendar care m sura anul solar  
alcătuit din 36  de zile. n altul m sura o perioad  de 2 de ani i  cel 
mai comple  dintre ele  se în ndea pe o durat  de aproape  12  de ani. 

n An c itate  e reii foloseau un calendar lunisolar  bazat at t pe un ciclu lunar  c t i pe unul solar  
corel nd ano mpurile cu fazele lunii. alendarul e reiesc începea numerotarea anilor de la crearea lui 
Adam  considerată a  data de 7 octombrie 3761 î. r.

Musulmanii foloseau un an lunar i calendarul lor începea cu data de 16 iulie 622 d. r.  care 
reprezintă începutul erei islamice  marcată de plecarea profetului Ma omed de la Mecca la at rib 

iitoare Medina  e eniment cunoscut i sub numele de e ira.

i   ale dar ma ai   ale dar ma a
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a

1 recii a eau calendare solare  iar anul începea diferit  în func ie de 
cetate. neori  anul era numit dup  persoana a at  la putere în ora ul stat 
anul omonim  dar acest lucru diferea de la o regiune la alta. O solu ie 

g sit  de istoricii greci a fost s  calculeze mpul în func ie de desfă urarea 
ocurilor Olimpice.

omanii a eau i ei un calendar solar i m surau mpul de la momentul 
fondării omei  stabilit  în anul 7 3 î. r. n anul 46 î. r.  în mpul lui ulius 

aesar  calendarul roman a fost modi cat  as el c  anul era împ r it în luni  
a ea o durat  de 36  de zile  iar la ecare patru ani se adăuga c te o zi între 23 i 24 februarie.

ra bizan nă cre n ortodo  începea odat  cu acerea umii  pe care o considera a  cu 08 ani 
înainte de na terea lui ristos. Anul începea la data de 1 septembrie. 

n anul 1 82  papa rigore al lea a promulgat calendarul actual  care este cel u lizat în prezent 
în întreaga lume. l ma zi a calendarului iulian s l ec i  a fost 4 octombrie 1 82 i a fost urmată de 
prima zi a calendarului gregorian  1  octombrie 1 82. alendarul gregorian s l nou  a fost adoptat  
de om nia la 1 aprilie 1919.

E E E EA M
e a lungul istoriei  oamenii au m surat mpul în mod diferit  în func ie de tradi iile  credin ele 

comunit ii i c iar de ocupa iile lor. Pentru rani  munca începea în zorii zilei i calendarul lor era 
bazat pe munca păm ntului  în func ie de ano mp. Me te ugarii începeau ziua de munc  tot în zori  
dar întrerupeau munca în urul pr nzului i încetau lucrul seara. iua cre nă începea la miezul nop ii 
i se înc eia la urm torul miez de noapte.

storicii moderni au împ r it mpul în următoarele unit i de mp istoric  an 36 /366 de zile  
deceniu 10 ani  secol 100 de ani  i mileniu 1 000 de ani .

E A E
Pentru o mai bun  în elegere a e olu iei în mp a omenirii  istoricii au împ r it trecutul în perioade 

sau epoci istorice în func ie de anumite elemente comune. Aceste perioade sau epoci au fost delimitate 
pornind de la e enimente foarte importante  alese de istorici în mod simbolic. As el  istoria uni ersal  
a fost di izat  în cinci mari epoci. at  cum ar putea  ele reprezentate pe a a mpului.

pre deosebire de e enimentele istorice  e istă procese istorice care se pot în nde de a lungul 
unei singure epoci de e emplu  e olu ia omului  sau de a lungul mai multor epoci cum ar  formarea 
poporului i a limbii rom ne .

N A E
ronologia este disciplina au iliar  istoriei care se ocup  cu datarea i succesiunea în mp a 

e enimentelor i proceselor istorice. 

i   epre e area  
pe u  va  re e  a 

o urilor limpi e

i   epre e area ra ă a epo ilor i ori e pe a a mpului

. r. d. r. d. r. d. r.
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Calendarul u lizat în prezent pe plan mondial este cel cre n. Acesta 
începe la 1 ianuarie i se înc eie la 31 decembrie i este format din 12 luni 
i 2 de s pt m ni  ecare a nd 7 zile. Pentru a se recupera decala ul 

dintre calendar i anul solar  o dat  la 4 ani  se adaug  o zi celei mai scurte 
luni din an  februarie care are 29 de zile  în loc de 28  i anul  numit bisect, 
a a ea 366 de zile  în loc de 36 .

n anul 2  d. r.  c lug rul dobrogean ionisie cel Mic a reformat 
calendarul cre n  introduc nd Anul omnului  de la care s  se înceap  
num rarea anilor. As el  anul 7 3 de la fondarea omei a de enit anul 1 i 
a reprezentat anul na terii lui isus ristos. poca de dinainte de anul 1 este 
cunoscută ca epoca de dinainte de ristos î. r.  iar anii se succed în ordine descresc toare  în mp ce în 
epoca de dup  anul 1 sau epoca de după ristos d. r.  succesiunea anilor are loc în ordine cresc toare.

A  
pa iul istoric reprezint  în nderea de p m nt pe care omul a 

cunoscut o i a luat o în stăp nire de a lungul mpului  în care au a ut 
loc e enimente i s au desfă urat procese istorice. l este de nit prin 
mai mul i factori  mediul natural  locuitorii i e olu ia lor economic  
poli c  i cultural  într o anumit  perioad .

1  ara lor  c iar dac  pe ici  pe colo se mai sc imb  tot este ori 
numai p dure plin  de groaz  ori numai balt  ur t  la edere  mai 
umed  c tre allii  mai b tut  de nturi c tre oricum i Panonia  în 

gr ne rodnic  pomilor neprielnic  îmbel ugat  în ite  dar acestea sunt de obicei mici la trup. ici 
c iar itele de munc  n au f ptura lor cea m ndr  i nici podoaba coarnelor. i se bucur  de ite multe  
aceasta i singura lor i cea mai de pre  a u ie.

acitus  Despre originea şi locurile Germanilor

. n ce an a început mileniul în care ne a ăm i în ce an se a sf r i

. ntre ce ani s a în ns secolul al lea

. n ce mileniu  secol i deceniu se încadrează anii de na tere ai celor mai în rstă persoane pe 
care le cuno

. ume te un spa iu istoric în ecinat cu are prezentată în sursa de mai sus.

. escrie mediul natural  a nd în edere clima i resursele.

E 
nc  din cele mai ec i mpuri  oamenii au realizat calendare foarte precise.

enimentele istorice au putut  datate cu precizie i au reprezentat a a numita durat  scurt  
a mpului . Procesele istorice care apar in duratei lungi a mpului istoric  s au desfă urat pe 
perioade lungi de mp  uneori c te a secole.

ronologia ordoneaz  în mp e enimentele i procesele istorice  folosind anul  deceniul  secolul 
i mileniul ca unit i de m sur .

pocile istorice sunt perioade de mp care au anumite caracteris ci i sunt delimitate de 
e enimente alese în mod simbolic.

pa iul istoric se referă la mediul natural cunoscut i st p nit de oameni.

i   ea  ve e ia

i   ediu a ural
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a  lu ar = an bazat pe luni a câte 29 de zile şi jumătate, aproximativ 354 de zile 
a  olar = perioada necesarǎ Pǎmântului pentru a face o rotaţie completǎ în jurul Soarelui

ul om ului = anul naşterii lui Hristos, considerat anul 1 al erei creştine 
eve ime  i ori  = faptǎ, întâmplare foarte importantǎ pentru o persoanǎ, instituţie sau comunitate, care 

poate fi datatǎ; reprezintǎ „durata scurtǎ a timpului“
o uri limpi e = întreceri sportive care se desfǎşurau la început în Grecia Anticǎ, din patru în patru ani

popula ia ma a = locuitori care au trǎit cu mai multe secole în urmǎ pe continentul american, în regiunea 
cuprinsă între Mexic şi America de Sud

pro e  i ori  = schimbare, evoluţie care se produce într-o perioadǎ de timp mai lungǎ, uneori secole, care nu 
poate fi mǎsuratǎ precis; reprezintǎ „durata lungǎ a timpului“

. ranscrie i completează pe caiet enun urile de mai os.
 a  nită ile pentru măsurarea mpului în ordine crescătoare sunt    .
 b  storicii au împăr it mpul în  sau  istorice.
 c  Perioadele istorice sunt delimitate prin  foarte importante  alese în mod simbolic de către 

istorici.
. peci că spa iul i mpul istoric pentru care au fost realizate ăr ile de mai os.

A A

a

c

b

d
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. olose te termenii da i pentru a completa sc ema recapitula ă de mai os.

• izvor istoric; • izvor scris; • izvor nescris; • epigrafic; • numismatic; • lingvistic;  
• cronologie; • eveniment istoric; • proces istoric; • spaţiu istoric; • an; • deceniu;  

• secol; • mileniu; • înainte de Hristos; • după Hristos; • calendar

. tabile te u litatea iz oarelor istorice scrise i nescrise pentru istoricii de astăzi  cu a utorul 
diagramei enn.

. mpăr i i ă în trei ec ipe. iecare ec ipă a realiza c te un model de iz or istoric  epigra c  
numisma c  ling is c  speci c spa iului istoric în care locuie te  apoi î i a prezenta produsul în fa a 
colegilor  subliniind

 de ce acel produs se încadrează în pul de iz or ales   ce informa ii poate oferi cercetătorilor
 de ce este reprezenta  pentru spa iul istoric delimitat   unde poate  e pus.

. eprezintă  pe o a ă a mpului  ul mii zece ani din perioada de dinainte de ristos i primii 
zece ani de după ristos.

E A A E

Izvor istoric ronolo ieA A E   
E

ecol

eosebiri eosebiriAsemănări

OA  OA  
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. ranscrie enun urile de mai os respect nd ordinea cronologică a e enimentelor i proceselor 
istorice la care fac referire.

 a  Primele state medie ale rom ne  s au întemeiat între secolele .
 b  ăzboiul de 100 de Ani s a înc eiat în secolul .
 c  oma a de enit republică la începutul secolului  î. r.

. ompletează  pe caiet  enun ul pentru care optezi.
 a  unoa terea i în elegerea mpului i a spa iului istoric sunt necesare pentru că  .
 b  unoa terea i în elegerea mpului i a spa iului istoric nu sunt necesare pentru că  .

. ompletează  pe caiet  enun ul i argumentează.
 z oarele istorice  pot  interpretate diferit de către speciali .

. Alege ariantele corecte de răspuns.
 A. impul istoric face referire la
 a  o în ndere de păm nt. b  iz oare istorice. c  ere  epoci  mileniu  secol  deceniu.
 . enimentul istoric este
 a  o sc imbare  o e olu ie care se produce într o perioad  de mp mai lung  uneori secole.
 b  o fapt  o înt mplare foarte important  pentru o personalitate istorică  ins tu ie sau comu

nitate  care poate  datat .
 c  o faptă  o înt mplare din ia a unui indi id oarecare  necunoscut  care poate  datată.
 . pa iul istoric al unui popor  
 a  este delimitat de grani ele statului în care acesta trăie te.
 b  nu este delimitat geogra c.
 c  se poate sc imba de la o perioadă la alta.

. Alcătuie te c te un enun  cu ecare dintre termenii da i  as el înc t să reiasă în elesul lor. 
numismatică, Anul Domnului, cartografie

mpăr i i ă în cinci ec ipe.
. Prima ec ipă se a documenta i a realiza o a ă a mpului pe 

care a reprezenta perioada în care a fost construit anctuarul solar de 
la tone enge i a marca pe o artă locul acestuia.

. ea de a doua a realiza mac eta ansamblului din plas lină  
pastă modelatoare  polis ren e pandat etc. .

. A treia ec ipă a  formată din preistorici  care or reprezenta 
prin desen pe piatră  pe r e etc.  acela i obiec  istoric.

. A patra sau ec ipa izitatorilor a adresa întrebări  Cine? Când? 
Unde? De ce? a fost construit ansamblul de la tone enge.

. l ma ec ipă este formată din g izi care trebuie să aibă 
răspunsuri pregă te la întrebările celei de a patra ec ipe.

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 2 0 2 0 1 0 1 0

 punct din o ciu

 e a pregă  cu o săptăm nă înainte.
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Unitatea

PREISTORIA UMANIT|}II

• Primii oameni
• Revolu]ia neolitic\ – via]a oamenilor:  
sedentarizare, economie
• Inventarea metalurgiei – tehnologie  
[i consecin]e
• Recapitulare
• Evaluare 

Unitatea2

2121
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• itește cele două fragmente de mai os  apoi răspunde la cerințe.
a  i a zis umnezeu  ă facem om după c ipul și după asemănarea oastră  ca să stăp nească 

peș i mării  păsările cerului  animalele domes ce  toate ietățile ce se t răsc pe păm nt și tot 
păm ntul

i a făcut umnezeu pe om după c ipul ău  după c ipul lui umnezeu l a făcut  a făcut bărbat 
și femeie.

acerea  ap. 1  Vechiul Testament
b  arles ar in  un cunoscut om de ș ință britanic  este cel care a elaborat teoria e olu

ționistă și a selecției naturale. onform acesteia  toate formele de iață au e oluat din strămoși 
comuni și sunt rezultatul unui proces de selecție naturală.

A A EA A EN E

E E M  N M

. e diferențe obser i între stadiile de e oluție a omului

. e la ce stadiu încep asemănările e idente cu omul de astăzi

. are sunt cele două teorii pri ind apariția omului ce se desprind din fragmentele de mai sus

. primă  prin cu inte proprii  la ce se referă e presia selecție naturală .

. A nd în edere modul de r nire  cum e plici c  ma ilarul celui mai îndepărtat strămoș al 
omului este mai dez oltat dec t cel al omului contemporan

i   Evolu ia omului  o orm eoriei lui ar i  i a de operirilor ar eolo i e

. M  AMEN

i   Evolu ia ra iului uma

A A OP OMO OMO APOMO A A

A CB ED
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E  E E NEA M
e a lungul mpului  în diferite epoci istorice  oamenii au fost preocu

pa i de modul în care au ap rut pe P m nt. ea mai ec e teorie  prezent  
în cultura tuturor ci iliza iilor ec i  a fost cea crea ionist  conform c reia 
omul a fost conceput de o di initate. 

ncep nd cu secolul  s a impus tot mai mult teoria e olu ionist  
a naturalistului britanic arles ar in. onform acestei teorii  omul este 
produsul e olu iei din primate din care fac parte i maimu ele  i are la 
baz  argumente in i ce  bazate pe cercet ri i descoperiri ar eologice.

EA N  MEN   N EA E 
a urmare a r cirii climei  în Africa  iarba a luat locul copacilor. tr mo ii 

omului au fost ne oi i s  se adapteze mersului biped pentru a se deplasa 
cu u urin ă în c utarea ranei  care a de enit tot mai di cil de procurat. 

Acesta a dus la îndreptarea coloanei  folosirea m inilor la efectuarea di erselor ac it i  dez oltarea 
creierului i apari ia limba ului ar culat.

A nd membre superioare agile  mersul biped  creierul dez oltat  st p nind focul i unelte 
primi e e oluate  capabili s  comunice între ei  oamenii s au răsp ndit în toată Africa  au pătruns i 
pe alte con nente  precum uropa i Asia  apoi în Australia i America.

el mai îndep rtat str mo  al omului a fost Australopitecul. l aducea 
mai mult cu maimu ele  a ea talie mic  capacitate cranian  redus  i 
pozi ie biped  i se îndeletnicea cu n toarea  în special în cete. l a 
ap rut în Africa de st  acum cca 3 7 milioane de ani  i s a r sp ndit pe tot 
con nentul p n  la dispari ia lui.

Primul ominid f uritor de unelte a fost omo a ilis omul înde m
na c . l a ap rut cu aproape 2 4 milioane de ani în urm  i a disp rut acum 
1  milioane de ani. u un creier mai dez oltat dec t al Australopitecului  

omo abilis î i confec iona unelte din piatr  cioplit  i î i amena a spa iul 
de locuit pentru mai multe nop i. Aici î i consuma alimentele culese sau 

nate. ercetările indică faptul că această specie era capabilă de orbire 
rudimentară.

omo erectus omul ridicat  a trăit de 
acum 1 6 milioane de ani p n  în urm  cu 300 000 de ani. A fost primul 
reprezentant al speciei umane care s a deplasat într o pozi ie perfect 
er cală i s a deplasat în afara Africii  după descoperirea focului. i procura 
rana prin n toare i culegerea roadelor în grup. onfec iona unelte din 

piatră cioplită  mai e oluate dec t cele ale lui omo abilis. e pare că 
manifesta comportamente care do edesc prezen a unei ie i spirituale.

omo sapiens fossilis omul inteligent  sau omo neandert alensis 
a tr it acum 230 000 29 000 de ani  în uropa i estul Asiei  într o perioadă 
marcată de r cirea accentuat  a climei  fapt ce a dus la noi adaptări ale 
organismului. Acesta realiza unelte din piatră cioplită mult mai elaborate 

dec t celelalte specii i a s  produc  focul. istă do ezi ale manifestărilor spirituale. 

i   omo a ili

i   arle  ar i  

i   omo ere ui   omo ere u
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. e elemente au contribuit la răsp ndirea omului

. umește stadiile e oluției omului.

. a ce specie au apărut elemente de orbire rudimentară

. e c nd datează descoperirea focului

E 
ele mai cunoscute teorii despre apari ia omului au fost  teoria crea ionist  omul a fost creat 

de o di initate  i cea e olu ionist  omul e produsul e olu iei din primate .
eag nul omenirii a fost Africa  de unde str mo ii omului au populat i celelalte con nente  pe 

m sur  ce au e oluat.

NA
iped = care se deplaseazǎ în douǎ picioare
arpo  = unealtă în formǎ de lance prevǎzutǎ cu un vârf ascuţit, folosită la vânarea balenelor sau a rechinilor
omi i i = oameni primitivi, strǎmoşi ai omului

prima  prima e = (la pl.) ordin de mamifere superioare, omnivore, cu degetul mare opozabil, care trăiesc în 
arbori şi îşi hrănesc puii cu lapte, cu creierul foarte dezvoltat; animal care aparţine acestui ordin

rudime ar = slab dezvoltat, care abia începe să se formeze, aflat la începutul dezvoltării sale; primitiv, neevoluat

omo sapiens sapiens recens omul modern  a apărut acum 200 000 de ani i trăie te i azi. 
Originile sale sunt plasate în Asia  de unde s a r sp ndit în Africa  uropa i pe celelalte con nente. 

olu ia sa a dus la apari ia raselor umane de azi. ra capabil să confec ioneze unelte cioplite mult mai 
di ersi cate i mai comple e. Pe l ngă piatră  mai folosea osul i lde ul din care realiza arpoane sau 

rfuri de săge i. Odată cu răcirea accentuată a climei  a început s i confec ioneze aine din blănuri 
de animale cusute cu ace din os  se adăpostea în pe teri  iar pentru nătoare a domes cit o specie de 
lupi  str mo ii c inilor de azi.

i   mul de ea der al

i   ar a ră p dirii pe iei uma e pe lo
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E A a fost prima i cea mai lung  epoc  din istoria omenirii  care s a în ns de la primele 
urme umane p nă la apari ia scrierii mileniul  î. r.  în umer . 

Epoca pietrei a cunoscut trei perioade  paleoli cul epoca ec e a pietrei  mezoli cul epoca 
mi locie a pietrei  i neoli cul epoca nou  a pietrei .

În paleoli c i me oli c  oamenii î i procurau rana din natur  prin cules  pescuit i nat. Pentru 
a se putea ap ra i na  ei tr iau grupa i în cete  iar rana era împ r it  tuturor membrilor grupului. 

neltele i armele erau confec ionate prin cioplirea pietrei  dar i prin prelucrarea lemnului sau a 
osului în unele cazuri. n această perioadă  oamenii locuiau în ad posturi naturale pe teri  grote  sau 
în unele impro izate din crengi  piei de animale sau col i de mamut. rau nomazi i se mutau periodic 
dintr o zon  în alta atunci c nd resursele de ran  se epuizau. 

n mezoli c a fost domes cit c inele pentru a a uta la nătoare i s a in entat arcul cu săge i. 
Primele mani fest ri de ia  spiritual  erau legate de credin ele în magie  cultul strămo ilor i al 

n torii. ea mai cunoscută formă de manifestare o cons tuie picturile rupestre.
În neoli c  au a ut loc numeroase transform ri  ceea ce i a f cut pe istorici s  orbeasc  despre 

o revoluţie neoliticǎ. Omul a e oluat de la stadiul de prădător la 
cel de cul ator de plante i a trecut la domes cirea i cre terea 
animalelor. neltele i armele s au di ersi cat i au e oluat 
datorită noilor te nici de prelucrare a pietrei  prin lefuire i  
perfo rare. ot acum au fost topite i primele metale  aurul  
argintul i cuprul. Pe l ng  aceste ocupa ii  se mai prac cau i 
torsul  esutul  ol ritul confec ionarea aselor din lut  i trocul 
comer ul bazat pe sc imbul în natur . rupurile umane a eau la 

baz  acum ideea de rudenie i  as el  au ap rut primele ginte. u 
mpul  din cauza ne oii de protec ie  unele ginte s au unit form nd 

grupuri mai mari  numite triburi. Odat  cu asigurarea resurselor 
de ran  oamenii s au sedentarizat i i au creat primele a ezări 
permanente.

. E A NE   A A AMEN : E EN A A E  E N M E

. e reprezintă această construcție

. e c nd datează ansamblul din imagine

A A EA A EN E

E E M  N M

. e diferențe obser i între obiectele ilustrate

. a ce crezi că foloseau acestea  

. in ce materiale crezi că erau confecționate aceste 
obiecte și cum

i   epre e are rupe ră

i   el e i arme
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2 n plan spiritual  s a remarcat îndeosebi cultul fer lit ii bazat pe cre din a într o 
eitate Mam  repre zentat  prin statuete feminine din lut. 

. um î i procurau oamenii preistorici rana în epoca pietrei

. are era forma de organizare a oamenilor în neoli c

i   epre e are 
eoli ă a ei ei amă

E 

Preistoria sau epoca str ec e reprezintă cea mai lung  epocă din 
istoria omenirii  ind împăr ită în două mari epoci  a pietrei cu cele trei 
mari perioade  paleoli c  mezoli c i neoli c  i a metalelor.

e olu ia neoli că a însemnat un progres remarcabil în ia a oamenilor 
prin e olu ia acestora de la stadiul de prădători la cel de producători de 

rană  sedentarizare i adoptarea unor te nici noi în confec ionarea 
uneltelor i armelor din piatră.

NA
ul  = mod de manifestare a unor credinţe religioase
i ă = grup uman legat prin relaţii de rudenie

revolu ie eoli  = serie de progrese remarcabile înregistrate în epoca neoliticǎ

. crie  pe caiet  de ni iile corespunzătoare no iunilor din rebusul de mai os.

. onfec ionează din diferite materiale  a ute la îndem nă  unelte sau arme speci ce unei epoci 
a pietrei i realizează o e pozi ie tema că pe care să o prezin i colegilor.

. mpăr i i ă în grupe de trei ele i i recons tui i modul de realizare a picturilor rupestre cu 
a utorul acuarelelor i a unor coli de r e ate pe pere ii clasei  apoi realiza i un tur al galeriei.

A A

N O M A D

P A E O I T I C

P O D U C A T O

E U I E

P I A T A

U N E T E

P I C T U A

C U E
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E A ME A E  a fost rezultatul unor progrese importante produse de apari ia i prac carea 
metalurgiei. Prima dat  aceasta a apărut în Asia  apoi s a răsp ndit în Africa  iar în uropa a pătruns 
prin intermediul popula iilor pro enite din Asia  indo europenii. in punct de edere al metalului 
u lizat în confec ionarea armelor i uneltelor  aceast  epoc  se împarte în epoca bronzului i epoca 

erului.
lizarea pe scar  larg  a metalului a dus la cre terea 

produc it ii în agricultur  i e nderea suprafe elor cul ate. 
omunit ile umane s au e ns prin apari ia uniunilor de triburi  

la baza cărora se a a familia monogamǎ. ntre membrii tribului 
a luat na tere o stra care social  tot mai accentuat  ceea ce 
a dus  în nal  la apari ia unei aristocra ii tribale  în cadrul unei 
organiz ri militare. opirea i prelucrarea metalelor au generat 
sc imbări în ia a spirituală. ista un ade rat cult al soarelui  se 
prac ca incinera ia  iar arta era reprezentat  prin ornamentarea 
uneltelor  a armelor i confec ionarea podoabelor din metal  dar 
i prin ceramica pictat . 

omer ul este fa orizat prin in entarea i u lizarea monedei. a sf itul acestei perioade apare 
statul.

. e efecte a a ut prelucrarea metalelor asupra ie ii oamenilor

. e fenomene spirituale se înt lneau în epoca metalelor

i   el e  arme i a e orii  
di  epo a ro ului

. N EN A EA ME A E   E N E  N E N E

• Pri ește imaginea alăturată și descrie 
acțiunea care are loc.

A A EA A EN E

E E M  N M
n aceste ateliere se confecționau  mai înt i ustensile  nico ale masi e  ciocane de diferite 

forme și dimensiuni  baroase și ciocane de for ă  pile  cleș  dălți. Apoi  unelte și obiecte de er 
ser ind la prelucrarea lemnului sau în construcții  erăstraie cu p nză lată sau îngustă  cuie și 
piroane  topoare  scoabe  cuțitoaie  burg ii  tesle  ținte  ză oare și balamale pentru uși.

O idiu rimba  Istoria culturii şi civilizaţiei  ol. 

• nformează te și e plică la ce se întrebuințează ecare unealtă menționată în sursa de mai sus.
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E 
Apari ia metalurgiei a condus la noi progrese  f c nd trecerea de la epoca pietrei la cea a 

metalelor. 
a ni elul comunit ilor  din ce în ce mai mari  apar diferen ele de a ere i de statut  care au 

determinat apari ia unei noi forme de organizare  cea a statului.

NA
ari o ra ie ri al  = categorie de persoane din cadrul tribului care se bucurau de putere, bogǎţie şi autoritate
amilie mo o am  = familie rezultată în urma căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie
a  i i era  a arde un cadavru sau o altă substanţă organică, prefăcându-le în cenuşă 

me alur ie = extragerea şi prelucrarea metalului

. ealizează un proiect de confec ionare a unei 
unelte pe baza unui plan elaborat de ne. tabi le te 
etapele i resursele necesare unui om preistoric pentru 
realizarea acesteia.

. numeră trei transformări pe care le a produs 
u lizarea pe scară largă a metalului.

. tabile te oral aloarea de ade ăr a urmă toa
relor enun uri.

a  Australopitecul a descoperit focul.
b  omo sapiens sapiens recens a fost primul care 

a u lizat unelte din metal.
c  escoperirea focului a fa orizat prelucrarea meta  

 lelor i apari ia uneltelor din bronz.
d  Organizarea în triburi a ea la bază rudenia.
e  omazii î i construiau locuin e permanente.
f  ăcirea remii a in uen at ia a primilor oameni.

. crie  pe caiet  de ni iile cores pun ză
toare no iunilor din rebusul de mai os.

A A

A

M E T A U I E

I E

A I A

T I B

E U O P A

T O C

B O N

M O N O A M A

C U P T O

M I N A

M I N E E U

ME A A. Minereul roca în care se g sea metalul  era e tras din mine s pate în ad ncul 
p m ntului. e aici  era transportat pentru a  topit în cuptoare. Metalul de enea lic id i era turnat 
în forme confec ionate din argil . up  ce metalul se r cea  era înl turat în eli ul din argil  iar forma 
ob inut  se putea prelucra ulterior  rezult nd obiectele dorite.

i   i ereu de er  
ema

i   r uri pe ru 
ă e i i uli e  
o e io a e di  er
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E A A E
. Pri e te sc ema de mai os  apoi rezol ă cerin ele.

. A ază  într o sc emă  următoarele casete  stabilind coresponden e între ele.

. Alcătuie te un te t de ma imum umătate de pagină de caiet prin care să demonstrezi legăturile 
dintre modurile de ia ă ale oamenilor preistorici nomad/sedentar  i purile de ac ită i prădător/
producător .

a. tabile te  pentru ecare etapă  denumirea stadiului de e olu ie a oamenilor  aleg nd din lista 
de mai os.

 omo abilis   omo erectus   Australopitec   
 omo sapiens sapiens recens   omo neandert alensis

b. Precizează  pentru ecare etapă  elementul de noutate speci c.

 asemănare cu 
maimu ele

 talie i capacitate 
craniană mici
 pozi ie bipedă

 nătoare  
în grup

- unelte 
di ersi cate i 

comple e
 prelucrarea osului i a 

lde ului
 confec ionarea ainelor

 domes cirea 
primelor animale

- unelte 
rudimentare

 nătoare
 cules de roade  

sălba ce

- unelte din 
piatră cioplită 

e oluate
 producerea focului

 manifestări 
spirituale

 pozi ie 
perfect er cală
 nătoare în grup
 culesul roadelor

 unelte din piatră cioplită 
mai e oluate
 elemente de 
ia ă spirituală

E A M

Preistorie paleoliticepoca  
pietrei

picturi  
rupestrerevoluţie 

neolitică
cete de 

vânătoare
magie/

cult
epoca  

metalelor

metalurgie ginte

hominizi mezolitic neolitic

troc triburi stat

1 2

3

4

5
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. Alege răspunsurile corecte.
 A. Prima specie care a a ut pozi ia perfect er cală a fost
 a. omo neandert alensis. b. omo abilis. c. omo erectus.
 . Primul u lizator al focului a fost
 a. omo neandert alensis. b. omo erectus. c. omo sapiens sapiens recens.
 . ercetătorii au a uns la concluzia că elemente de limba  rudimentar au apărut prima dată la
 a. omo erectus.  b. omo abilis. c. omo neandert alensis.

. crie  pe caiet  denumirile epocilor preistorice reprezentate în imaginile de mai os.

. crie trei caracteris ci ale ie ii oamenilor din neoli c.

. ealizează un te t scurt din care să reiasă importan a metalurgiei în e olu ia omului.

. ite te te tul de mai os.
up  ce mp de cel pu in o um tate de milion de ani a tr it din nat i cules  acum  pentru prima 

dat  omul a unge s  domine natura  natura egetal  prin cultura plantelor i prac ca agriculturii  
iar natura animal  prin domes cirea i cre terea animalelor. ronologic  momentul se situeaz    
în sud estul Asiei  pe la începutul mileniului  î. r. e nica lefuirii i perfor rii uneltelor de 
piatr  trecerea de la economia pr d toare  la una produc toare  de la cules la cul area plantelor 
i de la n toare la domes cirea animalelor  apoi  in en ia ol ritului  a ro ii  a torsului i esutului  

perfec ionarea na iga iei  transportului la distan e mari a unor enorme blocuri de piatr  i construc ia 
monumentelor megali ce  sunt tot at tea cuceriri care us c  termenul de re olu ie neoli c .  

O idiu rimba  Istoria culturii şi civilizaţiei

 ranscrie din te t cel pu in trei argumente care sus in termenul de re olu ie neoli că .

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 0 1 0 1 0 2 2 2 2

 punct din o ciu
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Unitatea

   ORIENTUL ANTIC 

• Popoare [i civiliza]ii pe harta Orientului Antic
• Evreii – studiu de caz
• Mediul natural [i via]a cotidian\ în Orientul 
Antic
• Chinezii – studiu de caz
• Ora[ul-stat Babilon – studiu de caz
• Inventarea scrierii – de la pictograme la 
alfabet
• Codul lui Hammurabi – studiu de caz
• Epopeea lui Ghilgame[ – studiu de caz
• Templele [i piramidele Orientului Antic – 
studiu de caz
• Recapitulare
• Evaluare 

3

3131
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. e forme de comunități umane 
cunoș  din lecțiile anterioare

. are dintre ele se regăsește în 
imaginea alăturată

A A EA A EN E

• tudiază cu atenție arta 
și  cu a utorul legendei  enu   
meră popoare ale Orientului 
An c.

. A E  A  E A A EN  AN

i   a  di  rie ul  re o uire

i   ar a rie ului 

e a lungul celor  000 de ani ai An c ității  în Orient au e istat mai multe popoare cu tot at tea 
ci ilizații spectaculoase. le au dat naștere primelor state și modele de organizare poli că. As el au 
apărut orașele stat  regatele și imperiile.

E E M  N M

E EN
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ME AM EN . ub această denumire sunt cunoscute mai multe popoare de origine semită  
dintre care cele mai importante au fost  sumerienii  a adienii  amoriții  asirienii și caldeenii. cepție 
au făcut însă sumerienii  cei mai ec i  a căror origine este încă incertă. enumirea de mesopotamieni 
pro ine de la regiunea în care au trăit  Mesopotamia  o c mpie ce se în ndea între u iile igru și 

ufrat  pe malurile cărora au fost ridicate primele orașe stat  în mileniul  î. r.

• crie pe caiet popoarele mesopotamiene cunoscute și regiunea în care s au stabilit.
E EN . n alea u iului il  o zonă e trem de fer lă  

s au pus bazele statului gipt  rezultatul uni cării triburilor 
amite originare din Africa  și a celor semite originare din Asia . 
a conducerea acestuia s au succedat mai multe dinas i de regi 
faraoni  printre cei mai cunoscuți număr ndu se utmes al lea  

și amses al lea  care au reușit  cu a utorul unei armate bine 
organizate  să ridice statul la rangul de imperiu.

EN EN . Popor de origine semită  fenicienii s au dis ns 
prin orașe state precum r  idon și garit  
erau marinari iscusiți și au pro tat  în lipsa 
unui păm nt roditor  de alte a anta e pe care natura le a pus la dispoziția lor  cum 
este cazul e ploatării lemnului de cedru care se găsea din belșug în zona Munților 
iban.

E E . a originea lor semiți din Mesopotamia  s au așezat la sud de fenicieni  
în același ținut  numit anaan. omanii au numit țara lor Pales na  un teritoriu în 
mare parte sărac  singura zonă mai fer lă ind alea r ului ordan.

E   ME . n mileniul  î. r.  triburile nomade înrudite ale mezilor și 
perșilor s au stabilit în Podișul ranului și  printr o campanie intensă de cuceriri  au 
pus bazele unui imperiu care se în ndea din Asia entrală p nă la Marea Mediterană. 

el mai de seamă conducător al lor a fost arius cel Mare.

• ompară modul de formare a egatului giptului cu cel al mperiului Persan.

N EN . ei mai ec i locuitori ai ndiei s au stabilit în regiunea ăii ndusului 
și au întemeiat o serie de așezări precum cele de la arappa și Mo en o aro. 

lterior  locul lor în zonă a fost preluat de arieni  păstori nomazi eniți dinspre Persia. 
atorită condițiilor prielnice pe care regiunea le oferea  arienii s au seden tarizat și au pus bazele unei 

societăți bazate pe împărțirea în clase sociale caste . 
Marele istoric an c erodot spunea despre indieni inzi după cum îi numea  că reprezentau cel 

mai numeros popor al lumii an ce. i au întemeiat mai multe 
regate dintre care cel mai important a fost Magad a.

NE  
Popor de origine mongolică  c inezii au pus bazele unei 

importante ci ilizații în zona ăilor lu iului alben și a lu iului 
Albastru  primul ind considerat ade ăratul leagăn al acestei 
ci ilizații stră ec i.

i   arao  la v ă oare  
 el a ilului papiru  e ip ea

i   olda  
per a

i   arao  la v ă oare 

i   arele id i e e

 după cum îi numea  că reprezentau cel 
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Primele ci iliza ii an ce au apărut în Orient  regiune în care e istau unele dintre cele mai fer le 

zone din Asia i nord estul Africii  precum i cele cu desc idere la Marea Mediterană.
Popoarele Orientului An c au fost  mesopotamienii  egiptenii  e reii  fenicienii  persanii per ii  

i mezii  indienii  c inezii.

NA
a ă = grup social închis

imperiu = un stat format prin cucerirea unor popoare şi teritorii străine 
ora a  = un stat format dintr-un oraş, zidul care îl înconjoară şi terenul agricol din afara acestuia 
re a   un stat mai întins decât oraşul-stat 

. itește te tul și enumeră c te a dintre bogățiile ilului.
o ale în nsă și mlăș noasă  adumbrită  de o parte și de alta  cu păduri  dese de papiruși 

care își răs rau umbrele p nă la șase metri înălțime  aici își găsea adăpost o faună felurită  tauri 
sălba ci  mistreți și porci  ipopotami  crocodili  șerpi  rep le de tot soiul. n apele u iului înotau peș  
nenumărați  iar în umbrele papirușilor își făceau cuib o puzderie de păsări  ibiși  amingo  pescăruși 
obișnuiți sau erzi  prepelițe  nag ți  răbii  coțofene care însu ețeau cu c ntul  ciripitul și zburătăceala 
lor această lume a începuturilor

laire aloue e  Civilizaţia Egiptului Antic

. um se e plică faptul că principalele ci iliza ii orientale au apărut de a lungul unor bogate 
cursuri de apă

. upă modelul de mai os  con nuă tabelul pe caietul tău.

oporul tatul epere eo ra ce
popoarele mesopotamiene  
sumerienii  a adienii  
amori ii  asirienii  caldeenii

r  aga  A ad  abilon  
Asur  ini e

u iile igru i ufrat
olful Persic

. ompletează enun urile cu informa ia corectă.
 a  el mai numeros popor al An c ită ii a fost cel  .
 b  giptul s a format în alea  .
 c  Poporul ... a pro tat de pe urma e ploatării 

lemnului de cedru.

A A

 ...denumirile de semiţi, hamiţi i iafiţi (indo‑europeni  pro in de la numele celor trei i ai lui oe  
em  am i afet  care au supra ie uit Potopului biblic

A  

i   e e di  papiru uri e ip e e
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storia Orientului An c a fost una frăm ntată de nume
roase con icte militare  iar cea a poporului e reu nu a 
cons tuit o e cepție.

NEA E E . reii sau iudeii trăiau în mici 
triburi  care se îndeletniceau cu creșterea itelor  dar și cu 
agricultura. Prima lor importantă deplasare a a ut loc sub 
conducerea lui A raam  dinspre Mesopotamia spre anaan 
sau păm n tul făgăduit lor de către umnezeu. 

egiunea le a oferit însă numeroase episoade război
nice  ca și îndelungate perioade de foamete. n mpul uneia 
dintre acestea  e reii  conduși de acob  s au refugiat în gipt  
iar anaanul  ținutul părăsit de israeliți  a fost cucerit de egiptenii a ați sub conducerea lui utmes  
al lea  care a pus as el bazele imperiului său.

Apro ima  prin anul 1200 î. r.  în mpul faraonului amses al lea  
robia egipteană a luat sf r it i  sub conducerea lui Moise  reme de  
40 de ani  e reii au tra ersat pus ul  re enind  în nal  în anaan. 
otodată  Moise  cel căruia i a fost dictată egea sau ora de către însu i 
umnezeu a e  la e rei  le a dat e reilor i noua lor religie monoteistă. 

A . n pas înainte spre calea organizării lor într un stat s a 
realizat în mpul lui aul  care a fost proclamat rege  iar în mpul lui a id  
erusalimul a de enit capitală. rma ul său  olomon  care  conform 

tradi iei biblice se bucura de o în elepciune ie ită din comun  ar  ridicat 
primul templu din piatră al e reilor și un impresionant palat. a moartea 
acestuia  statul s a împăr it  
în două regate ri ale  în 
nord  sraelul  mai bogat  
cu capitala la amaria  i  în 

sud  udeea  mai sărac  cu capitala la erusalim.
estrămarea statului a făcut posibilă supunerea e re

ilor de către alte popoare. Astăzi  patria lor se nume te 
srael i are capitala la erusalim.

i   e iul eru alim

i   eaua u ul  lui avid   
im ol al evreilor

i   oi e i a lele e ii 
primi e pe u ele i ai

i   eaua u ul  lui avid  

ealizează o ă despre ci iliza ia e reilor i importan a acestora în lume. lustrează cele mai 
importante momente din istoria lor  conducătorii de seamă i principalele bătălii. Po i apela la informa ii 
oferite de internet. 

NA
mo o ei m = credinţa într-o divinitate unică
ora = primele cinci cărţi ale Bibliei 
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ea mai ec e așezare umană a fost descoperită de 
arheologi la atal  azi  urcia  și ea aparținea epocii 
neoli ce. 

Pe baza cunoș nțelor anterioare  răspunde la urmă
toarele întrebări.

. e informații deții referitor la epoca neoli că

. e perioadă istorică a precedat această epocă

. e sc imbări în iața oamenilor au marcat trecerea 
la An c itate

A A EA A EN E

E E M  N M

• n spațiul cuprins între 
gipt  Marea Mediterană  

sud estul urciei și olful 
Persic  cunoscut și ca emi
luna fer lă  oamenii au 
găsit condiții ideale pentru 
a se stabili într un singur 
loc  u ii cu debite bogate  
păm nt pentru agricultură  
pășuni pentru animale  
materiale pentru ridicarea 
de locuințe și pentru 
confecționarea di erselor 
obiecte necesare traiului 
zilnic.

tudiază cu atenție arta de mai os și răspunde la cerințe.
. um mai este numită emiluna fer lă
. Pornind de la artă și te tul de mai sus  e plică cele două denumiri.

. ME  NA A   A A AN  N EN  AN

i   a al   
ud e ul ur iei    r

i   emilu a er lă or ul a u de ei

N E E. A   A
n Orientul An c  casele de la sate erau construite din tres i consolidate cu un amestec din păm nt 

și paie  înmuiat în apă și uscat la soare. a egipteni  acoperișul  care a ea și rolul unei terase  era întărit 
cu lemn de palmier  iar de pe el se putea pătrunde în locuință prin intermediul unei scări. Podeaua era 
din păm nt bătătorit  iar animalele aci  oi  porci și capre  se mișcau în oie în incinta uneori înc isă 
cu un gard sau ziduri. Apa de băut se scotea din puțuri.
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Aspectul orașelor se deosebea de cel al satelor. rau diferite 
materialele de construcție  rețeaua stradală  organizarea locuințelor 
în car ere. otodată  în orașe se a au piețe și clădiri importante pre
cum temple  palate  școli și biblioteci . studiul de caz de la pag. 47 .

Mobilierul locuințelor era di ers. n mp ce în casele obișnuite 
se găseau scaune și mese foarte oase  perne și carpete așezate 
direct pe podea  lăzi din lemn și coșuri din răc ită  în casele celor 
bogați s au descoperit paturi și fotolii bogat ornamentate. u 
lipseau obiectele din aur și argint  și nici sculpturile. amerele erau 
împodobite cu rogo ini colorate  precum și cu tapiserii  co oare moi 
și broderii.

. e materiale de construcție erau folosite la realizarea 
locuințelor

. Prin ce se deosebeau locuințele celor bogați de cele ale 
oamenilor simpli

A  A E
asoreliefurile și picturile ne arată că  inițial  at t bărbații  c t și femeile purtau bustul gol. 

lterior însă au apărut și piese es mentare care să acopere partea superioară a corpului. ainele se 
confecționau din piele de oaie  din l nă sau  cel mai adesea  din țesături de in  simple sau opsite și 
cu imprimeuri iu colorate. nepa și bumbacul au pătruns t rziu  din ndia și ina. neori  bărbații 
purtau pelerine și căciuli  iar femeile  șaluri. ărbile ondulate la popoarele semite  capul ras la bărbați  
ca și perucile erau la modă. 

Oamenii preferau mersul în picioarele goale  dar în morminte au fost descoperite și sandale din piele 
sau papirus. i uteriile erau foarte prețuite. n gipt  at t femeile  c t și bărbații  indiferent de statutul 
social  iubeau podoabele și și acopereau g tul  pieptul  brațele  înc eieturile m inilor și gleznele cu as el  
de podoabe. Alături de bi uterii s a descoperit o mare di ersitate de farduri și obiecte de toaletă. 

Petrecerile se desfășurau cu mult fast  iar muzica interpretată la di erse instrumente înc nta pe 
cei prezenți.

iața de familie era organizată după numeroase reguli. 
acă  în gipt  femeii i se acorda o importanță deosebită  în 

Mesopotamia  această importanță îi re enea bărbatului. cla ii 
a eau și ei dreptul de a și întemeia familii. acă se căsătoreau 
cu femei libere  copiii care se nășteau erau la r ndul lor liberi  iar 
situațiile de genul acesta erau foarte frec ente. 

ici noțiunea de mp liber nu era străină locuitorilor din 
Orientul An c. rau preferate ac itățile și ocurile distrac e sau 
sporturile precum luptele și ce a asemănător bo ului. 

Mesele zilnice erau alcătuite în special din cereale  pește  
legume și fructe  în mp ce din alimentația celor bogați nu lipseau 
carnea și inul. 

i   ra  di  e opo amia 
re o uire

i   i eiuri  rie ul 
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3 . in ce materiale erau confecționate ainele în Orientul An c
. Menționează cel puțin două aspecte ale modului de a se îmbrăca și înfrumuseța al popoarelor 

din Orientul An c și două asemănări între obiceiurile acestora și obiceiurile de astăzi.
. den că aspecte referitoare la familie care se regăsesc și în societățile de astăzi.

A E E A E  A E 
n fruntea societății se a a re ele  care comanda armata  dădea 

legile  conducea ceremoniile religioase și era udecător suprem. 
Al el spus  întreaga putere îi aparținea și oamenii considerau că 

ea îi era oferită de către zei. Mai mult  în gipt  faraonul era însuși 
zeul. 

Aristocrații. udele su eranului  preoții  o țerii  magistrații  
di erșii funcționari ai statului alcătuiau o categorie pe care regele se 
spri inea în îndeplinirea atribuțiilor sale. upă o ictorie  regele preot 
îi recompensa împărțindu le păm nturi. 

intre toți  preoții a eau cele mai multe pri ilegii  erau scu ți 
de muncile obligatorii  nu plăteau ta e și nu prestau ser iciul militar. 
or li se încredința educația copiilor și nerilor și tot ei făceau și 
udecata. 

cri ii. i erau cei care țineau e idența bunurilor și persoanelor  
calculau și str ngeau ta ele și  în general  întocmeau orice document 
o cial. 

ăranii i muncile lor isto itoare. Agricultura  pentru care e is
tau resurse din belșug  reprezenta ocupa ția principală în Orientul An c. a se baza pe re ărsările 

u iilor  săparea canalelor de irigații și ridicarea digurilor care să asigure accesul la resursa de apă tot 
mpul anului. 

n gipt  ilul rezol a o bună parte din muncile agricole obișnuite prin inundațiile lui anuale. n 
retragere  lăsa în urma lui un m l roditor în care egiptenii aruncau săm nța  aștept nd apoi recolta. 

e foloseau plugul  pre ăzut uneori cu un tub pentru însăm nțare  secerile și sitele pentru treierat. 
e cul a o mare di ersitate de plante  gr u  orz  o ăz  susan  măsline  struguri  curmale  usturoi  

ceapă  salată  sfeclă  napi  ridic i  castra eți și multe altele. ăranii prestau  de asemenea  o serie de 
munci pentru săparea canalelor de irigații  construirea de drumuri  ridicarea templelor  piramidelor și 
palatelor regale.

Me te u arii. Metalurgia cuprului  bronzului și  
mai t rziu  a erului era cunoscută de toate popoarele 
Orientului An c. in bronz  egiptenii confecționau săbii  
coifuri  platoșe  roți și erăstraie capabile să taie și cele 
mai tari pietre. Pentru obținerea ceramicii se folosea 
roata olarului. oarte răsp ndite erau  de asemenea  
țesutul cu a utorul războiului de țesut  confecționarea 
de cărămizi  prelucrarea pietrei  a lemnului  a pieilor și 
su area s clei. 

i   ra area a ri ul urii  E ip ul 

i   a uia lui am e  al lea
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enicienii au fost cei mai mari constructori de corăbii  au in entat s cla transparentă și au u lizat 
purpura pentru a opsi țesăturile. giptenii au e celat în obținerea lacurilor și au fabricat o p nză din 
bumbac e trem de nă  asemănătoare mătăsii. otodată  bi uteriile egiptene întreceau în frumusețe 
și di ersitate tot ceea ce Orientul a creat în An c itate. Materiile prime folosite erau aurul  argintul  
lapislazuli mineral de culoare albastră  agatele pietre semiprețioase  etc.

Ne ustorii. omerțul în Orientul An c a fost fa orizat 
de e istența cursurilor de apă  în multe situații acestea ind 
principala cale de comuni cație. Pentru a se deplasa  oamenii 
foloseau căruțe cu roți  trase de măgari  iar pentru călătoriile 
la mari distanțe  cămilele. onele mai îndepărtate ale ndiei și 

inei erau legate de Marea Mediterană prin rumul Mătăsii.
Plățile se făceau la început în natură și constau în gr u  

p ine  p nză  bere  iar mai t rziu în metale  plumb  cupru  
argint  aur. ea mai mică unitate de măsură era șe elul 
apro ima  17 g  60 de șe eli formau o mina  iar 60 de mina  

un talant. Moneda a apărut abia în secolul  î. r.
O categorie socială aparte o formau sclavii  care pro eneau 

din r ndul prizonierilor de război  din piraterie  dar și din r ndul celor care nu și puteau plă  datoriile. Pe 
l ngă obligațiile stabilite de stăp nii lor  aceș a efectuau ser iciul militar și unele cor ezi la construirea 
de drumuri sau săparea de canale. ituația cea mai grea o a eau cei care lucrau în mine. cla ii care 
a eau un enit puteau să și răscumpere libertatea. in pricina numeroaselor războaie  numărul lor a 
crescut  la un moment dat depășindu l pe cel al locuitorilor liberi. n Orientul An c  pe l ngă scla i mai 
e istau și robi  care se deosebeau de primii prin faptul că nu puteau  omor ți de către stăp nii lor.

E N A 
iața locuitorilor Orientului An c era dominată de 

supers ții  magie și preziceri astrologice  obicei care a ea să 
se transmită și europenilor. 

Popoarele Orientului erau politeiste  ener nd mai 
multe zeități  cu e cepția e reilor. redința monoteistă a 
acestora se numește iudaică sau mozaică. n această zonă 
au apărut și alte religii care au dăinuit p nă în zilele noastre  
confucianismul ina  și budismul ndia și ina .

i   aleră e i ia ă

E 
Mediul natural fa orabil a permis apari ia primelor a ezări umane  în regiunea cunoscută ca 

emiluna fer lă.
ategoriile sociale speci ce erau  aristocra ii  în frunte cu monar ul  scribii  negustorii  

me te ugarii  ăranii i scla ii.
u eranul era reprezentantul pe păm nt al zeului local  iar în gipt  însu i zeul.

Ac itatea de bază era agricultura  urmată de me te uguri i comer .

i   emplu di  dia
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. e categorii sociale sunt reprezentate în imaginile de mai os

A A

NA
aleră = veche navă prevăzută cu vâsle şi pânze

purpură = vopsea roşu-închis spre violet, extrasă în vechime dintr-o moluscă
e el  mi a  ala  = vechi unităţi de măsură a greutăţii în Orientul Antic

. ompletează pe caiet un tabel asemănător celui de mai os cu informa iile adec ate ecărei 
coloane.

. ranscrie i completează enun ul pe caiet.
 n Orientul An c se cre teau aci  ...  porci i ... i se cul au gr u  orz  ...  susan  măsline  ...  

curmale  usturoi  ...  salată  ...  sfeclă  ...  ridic i  castra e i.
ista de termeni  nap, capră, grâu, ceapă, oaie, orez, curcan, ovăz, viţă‑de‑vie

. Alcătuie te c te un enun  corect din punct de edere istoric  în care să folose  următoarele 
cu inte  scrib, monarh, meşteşug, sclavi.

 ...egiptenii se foloseau de maimu e dresate la culesul 
fructelor

 ... i fetele puteau urma colile de scribi
 ...un faraon  pe nume Pepi al lea  a a ut o domnie de  

94 de ani  cea mai lungă din istorie
 ...în ec ime  oamenii scriau scrisori din argilă pe care le 

e pediau în plicuri tot din lut

A  

ocuin e iceiuri 
co diene

amilie u ernare ate orie 
pri ile iată

A ricultură Me te u uri omer ne alită i 
sociale

i   ri oare me opo amia ă  
i pli ul ău

i   ri oare me opo amia ă 
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eparată de restul con nentului prin bariere naturale 
greu de trecut  Munții imala a și Podișul ibet  ina 
și a creat de mpuriu propria ci ilizație  originală și 
impunătoare în același mp.

Prezen a marilor u ii care străbat regiunea a făcut 
ca ia a locuitorilor să e de la început aceea a unor 
agricultori i constructori de canale de iriga ii. i au 
bene ciat  în egală măsură  i de alte resurse  precum 
stepele cu ierburi bune de pă unat  lemn de diferite 
esen e  planta ii de duzi i arbori de lac  mirodenii  pe te 
i animale sălba ce  dar i bogă ii minerale  cărbune  er  

pietre pre ioase  lucruri care au contribuit la e isten a 
unei ie i stabile i a unei istorii neîntrerupte  din cele 
mai ec i mpuri i p nă în zilele noastre.

radi ia c ineză orbe te de o primă dinas e  ia  nedo edită însă ar eo
logic  care a fost înlocuită ulterior de dinas a ang. Oamenii statului ang 
erau cul atori de mei  gr u  orez i confec ionau o esătură te lă foarte 
apreciată  dintr o plantă numită ramie. Prac cau terasarea e ecutau terase 
pe coasta unui deal  i ob ineau două recolte pe an. re teau porci  ite  oi i  
mai t rziu  capre  păsări i cai. 

tructura socială i organizarea statului erau asemă nătoare celorlalte 
regate i imperii din Orient  e cep ie făc nd situa ia scla ilor  pu ini la număr.

e a lungul istoriei lor  c inezii s au remarcat prin realizări unicat  precum 
ceramica nă lucrată la roata rapidă  asele ritualice din bronz  obiectele din os 
i ad  mătasea  brocartul i obiectele din lemn lăcuit  pictate în culori i desene 

de un ra nament desă r it. oate aceste produse erau căutate de negustorii  
care străbăteau în mod constant rumul Mătăsii. inezii au in entat i acul 
magne c busola  i praful de pu că folosit pentru spectacolele cu ar cii.

inezii a eau ca religie con
fu cianismul de la numele lui 

onfucius  i budis mul religie care 
are la bază ideea reîncar nă rilor 

succesi e . eremo niile religioase se desfă urau în pagode 
temple  care nu s au păstrat p nă în zilele noastre ind 

construite din lemn.
in punct de edere geogra c  ina apar ine zonei 

de sud est a Asiei  alături de ndia  a nd împreună multe 
puncte comune ale istoriilor lor. 

i   upa  ve i lo  de ru ă iu e udi  
ei i  i a

i   a  i e  a  di  ro

i   o u iu   
lo o  i e  are i 
vă a pe oame i ă 

răia ă  re pe  i 
u ă ele ere  iar pe 

uvera i ă e a e i la 
u eri ele poporului

ealizează o ă în care să ilustrezi epocile a doi mari conducători  in i uangdi  în ina  
i A o a  în ndia  după un plan pe care îl ei elabora cu a utorul profesorului. 
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AMM A  N
upă umer și A ad  abilonul a fost a treia putere care s a 

ridicat în Mesopotamia  cunosc nd culmile dez oltării în mpul 
regelui ammurabi și a împăratului abucodonosor al lea.

ia a în abilon era una dinamică i prosperă  bazată mai 
ales pe comer  i e ploatarea muncii scla ilor  ora ul ind a ezat 
pe malul u iului ufrat. mportante bogă ii eneau din teritoriile 
cucerite  dar i din ta ele plă te de popula ie i de către negustori. 
Acestea au permis aste lucrări de ridicare a unor construc ii 
impunătoare  de amena are a drumurilor pentru cara ane  de 
asigurare a unor condi ii mai bune pentru agricultură.

ată ce relatează o inscrip ie din mpul lui ammurabi  
nd Anu i nlil zeii din ru  i ippur  mi au dăruit păm nturile umerului i A adului spre c rmuire 

i mi au încredin at sceptrul  am poruncit să se sape canalul ammurabi nu us nis i ammurabi 
bel ugul poporului  care aduce apă din plin în ara umerului i A adului. Am transformat cele două 
maluri în ogoare cul ate  am str ns grămezi de gr ne i le am dat păm nturilor apă în orice clipă.  

după ill i Ariel urand  Civilizaţii istorisite
abilonul era în multe pri in e asemănător altor ora e din Mesopotamia. a material de construc ie 

se folosea cărămida arsă la soare sau în cuptor  iar ca liant  mortarul cu smoală. n casele pre ăzute cu 
eta  bucătăria se a a la parter  iar camerele de locuit la ni elul superior  u ile desc iz ndu se spre o 
curte interioară. Pere ii camerelor se tencuiau cu g ips i nu lipsea  desigur  toaleta. Apa mena eră se 
scurgea  printr un sistem de canalizare  în afara ora ului. 

Piatra era scumpă și rară și de aceea se folosea doar la constru i rea templelor  ceea ce a făcut ca 
p nă astăzi doar acestea să reziste mai bine trecerii mpului.

EN E A N  
rădinile suspendate ale emiramidei  numite a a de către erodot  

au fost ridicate de către abucodonosor al lea în urul anului 600 î. r.  
iar legenda spune că a eau menirea de a i alunga dorul de casă nerei 
sale so ii  Am s. le a eau aspectul unor terase supraeta ate  a ng nd 
înăl imea de 40 m. in ordinul regelui  s au plantat arbori i ori aduse din 
toate col urile imperiului. Apa necesară între inerii lor era luată din ufrat 
i ridicată p nă la ul mul ni el  de unde era apoi distribuită pe ecare ni el 

în parte  men in nd prospe imea plantelor.
O altă atrac ie a abilonului era ziguratul temenan i  o piramidă în 

trepte înc inată zeului local  Mardu  cunoscut i sub numele biblic de 
urnul abel. Ora ul era încon urat de un zid lat  iar intrarea era accesibilă 

prin opt por i  cea mai impresionantă ind cea a zei ei tar. otul era 
împodobit cu igle i desene în relief  emailate în culorile albastru  galben  
cărămiziu i alb. plendoarea abilonului a fost distrusă de mperiul Asirian.

Fig. 1. rare  ve iul ora  a ilo

Fig. 2. rădi ile u pe da e 
ale emiramidei

liz nd informa ii din surse di erse  scrie un eseu în care să descrii impresionantele realizări ale 
celor doi conducători.
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Pri ește imaginile care ilustrează popoare și ci ilizații ale Orientului An c.
. a care dintre popoarele în ățate se referă
. umește o imagine simbol pentru popoarele care nu apar reprezentate.

A A EA A EN E

E E M  N M
 n aceste ținuturi aspre Orientul An c  într un ade ărat furnicar omenesc  s au născut 

agricultura și comerțul  aici au apărut calul și carul  moneda  meșteșugurile  dreptul  matema ca și 
medicina  irigațiile  geometria și astronomia  calendarul  orologiile și zodiacul  alfabetul și scrierea  

r a și cerneala  cărțile  bibliotecile și școlile  muzica  sculptura și ar itectura  monoteismul  
fardurile și bi uteriile  șa ul și zarurile.  

ill și Ariel urand  Civilizaţii istorisite
 n prezent deținem aproape 00 000 de tăblițe din lut  care tratează orice temă  de la drept 

și poli că p nă la religie  c nd e orba despre scriere  ar eologia pare categorică  primele do ezi 
apar în Mesopotamia și au o ec ime de  000 de ani.  

ean o ero  Iniţiere în Orientul Antic. De la Sumer la Biblie
. numeră c te a dintre realizările Orientului An c.
. nde a apărut scrierea  e ec ime are  Pe ce se scria la început

E EA. Prima scriere a fost cea pictogra că 
sumeriană  care datează din mileniul  î. r.  iar cu intele 
erau transmise prin desene. a a e oluat în scrierea 
cuneiformă mesopotamiană  a cărei denumire pro ine 
de la semnele folosite de forma unor cuie triung iulare. 

giptenii au folosit o scriere diferită și complicată  numită 
ierogli că  u liz nd desene care puteau reprezenta at t 

obiecte  idei  c t și foneme. Alfabetul a fost in entat de 
fenicieni și a ea  inițial  30 de semne  ulterior 22  doar 
consoane. e la fenicieni  alfabetul se a răsp ndi și la 
alte popoare orientale  apoi la greci  romani și în restul uropei. uportul de scriere l a cons tuit tăblița 
din argilă în Mesopotamia  papirusul în gipt  pergamentul în Persia și r a la c inezi.

N A  N EN E. Apariția scrierii a contribuit și la dez oltarea ș inței. abilonienii au fost 
cei care au împărțit cercul în 360 de grade  gradul în 60 de minute  minutul în 60 de secunde. inezii 
au folosit pentru prima dată parul  și seismograful. 

. N EN A EA E   E A AME A A A E

i   riere u ei ormăi   riere u ei ormă
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oate popoarele Orientului foloseau calendarul lunar 
bazat pe fazele lunii  împărțite în 10 sau 12 luni. ăceau 

obser ații astro nomice  cunoșteau planetele și arta cerească. 
au să asaneze terenurile mlăș noase  să construiască 

poduri  rezer oare de apă și canale pentru irigații sau na igare.
Matema ca era o ș ință răsp ndită  dez oltată mai ales 

în legătură cu măsurarea păm ntului și calculele ce trebuiau 
făcute pentru ridicarea marilor construcții. au păstrat 
tăblițe folosite în școli și papirusuri conțin nd tabla înmulțirii 
și împărțirii și probleme de geometrie aplicată. giptenii 
cunoșteau și fracțiile  deși cifrele de la 0 la 9 și semnele plus 

 și minus  au fost in entate de indieni.
istau medici care cunoșteau remediile speci ce ecărei boli un papirus egiptean consemna 

700 de medicamente  dar se considera că boala a ea drept cauză prezența în trup a unor du uri rele. 
Mumi carea prac cată la cel mai înalt ni el de către egipteni do edește o bună cunoaștere a corpului 
uman. inezii  la r ndul lor  prac cau acupunctura.

i   riere iero li ă e ip ea ăi   riere iero li ă e ip ea ă

E 
crierea  in a  literatura  dreptul  arta  ar itectura  precum i religia au apărut în Orientul An c.

Acestea i au in uen at pe greci  care or crea prima ci iliza ie an că europeană  apoi pe romani.
Multe dintre in en iile i crea iile Orientului An c s au păstrat p nă în zilele noastre.

. ranscrie pe caiet și completează enunțurile.
Prima scriere din lume a fost cea  . n Mesopotamia se folosea scrierea  iar în gipt  scrierea  .  

Alfabetul a fost in entat de  și a ea  de semne. 
istă de termeni  douăzeci şi două, hieroglifică, pictografică, cuneiformă, fenicieni.
. ealizează un scurt te t despre moștenirea culturală a Orientului An c în care să foloseș  

termenii  scriere cuneiformă, alfabet, calendar, papirus.

A A E

NA
a upu ură = metodă terapeutică bazată pe înţeparea pielii, în anumite puncte ale corpului, cu ace foarte fine
a  a a a = a înlătura surplusul de apă de pe o suprafaţă de pământ (a deseca) 

per ame  = piele (de oaie, de viţel etc.) prelucrată special pentru a se putea scrie pe ea 

 ...cel mai ec i tratat de matema că este papirusul A mes sau papirusul ind  lung de 20 m  
dat nd din 2000 1700 î. r.  care face trimiteri la scrieri i mai ec i

A  

tăbliţe din lut

perşi

. ealizează corespondența între descoperire și poporul căruia îi aparține.

papirus

chinezi

hârtie

mesopotamieni

pergament

egipteni

tipar

fenicieni
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nd zeii a i el m au strigat pe nume  pe mine ammurabi  destoinic 
domnitor  cu frica de zei  ca să dau în ară putere dreptă ii  ca să nimicesc 
pe cel rău i iclean  iar cel puternic să nu asuprească pe cel slab  ca să mă 
înfă i ez oamenilor asemenea oarelui spre a lumina ara  eu ammurabi  
păstorul c emat de zeul el  eu care dau bogă ii i a eri ...  c nd zeul Marduc 
mi a încredin at c rmuirea lumii i să aduc ării dreptate  atunci am făurit eu 
însumi dreptul i dreptatea în limba ării  făc ndu i pe oameni să se bucure.

A a începe cel mai ec i cod de legi din lume  cunoscut sub numele 
de odul lui ammurabi. l a fost gra at  în secolul  î. r.  pe o stelă 
de diorit  înaltă de 2 2  m. n partea superioară a stelei este gra at regele 

ammurabi  care  st nd în picioare  prime te legile de la zeul oare  ama . 
edesubt  se pot descifra cele 282 de ar cole de legi  sculptate în mai multe 

coloane. Acestea se referă at t la rela iile de familie din acea reme  c t i la dreptul de proprietate  
contracte i comer . a un auten c cod  el precizează i pedepsele  care însă erau diferite  în func ie 
de rangul făpta ului sau al ic mei. e asemenea  ele se aplicau diferit dacă făpta ii erau oameni 
liberi sau  dimpotri ă  scla i. udecata o făceau preo ii  dar e istau i tribunale laice  regele cons tuind 
forul suprem. Pentru stabilirea ade ărului  în multe situa ii se făcea apel la oin a zeilor. aptele gra e 
făceau obiectul legii talionului  Oc i pentru oc i  dinte pentru dinte  ceea ce însemna că se aplica o 
pedeapsă asemănătoare ca gra itate cu fapta. umeroase pedepse erau foarte aspre. 

ammurabi a considerat opera sa desă r ită i a fost foarte m ndru de ea. n nalul codului  el 
declara  u intele mele sunt pre ioase  iar în elepciunea mea de neasemuit . otodată  el amenin a 
cu blestemul pe oricine a îndrăzni să modi ce sau să distrugă legiuirea sa.

Multe secole  mpul i a a ternut tăcerea asupra operei lui ammurabi  dar  în anul 1901  o 
e pedi ie in i că franceză a descoperit pre ioasa piatră i te tul scris într o ec e limbă a adiană a 
de enit cunoscut tuturor.

• Organizați o dezbatere pe tema odului de legi al lui ammurabi și e idențiați aspectele 
pozi e  dar și cele pe care le dezaprobați. Argumentați ă opiniile.

A A E

NA
od = act care cuprinde un set de legi sau ansamblu de reguli privind comportarea cuiva 

diori  = rocă folosită în construcţii, dar şi ca ornament 
lai  = care este din afara religiei şi a tagmei bisericeşti 

i   ammura i  
re ele a ilo ului

i   e iul a ilo  
re o uire

i   aur aripa  
or ame a ie 

pe i ă pala elor 
me opo amie e  

uvru  ari
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E A N N N E. n entarea scrierii a dus i la apari ia 
literaturii în Orientul An c. Aceasta poate  cunoscută astăzi datorită 
celor apro ima  30 000 de tăbli e din argilă descoperite într una 
dintre fostele capitale ale mperiului Asirian  ini e astăzi în ra  
unde Asurbanipal secolul  î. r.  a creat o impresionantă bibliotecă 
reunind scrieri din întreaga Mesopotamie  legende  genealogii ale 
regilor i zeilor  relatări ale unor e enimente istorice  imnuri  rugăciuni  
obser a ii ale astrologilor  recomandări medicale  desc ntece  cronici 
istorice  te te in i ce. Printre acestea se numără i Epopeea lui 
Ghilgameş.

Aceasta reprezintă cel mai ec i te t literar 
păstrat p nă astăzi. ilgame  un rege legendar 
din ru  pe umătate om  pe umătate zeu  care 
a fost înzestrat la na tere cu însu iri ie ite din 

comun  a să r it fapte de ite ie împreună cu n idu  o creatură umană  dar cu 
trăsături sălba ce  conceput de zei anume pentru a i  prieten. Moartea acestuia 
îi pro oacă o suferin ă fără margini lui ilgame  i îl obligă să plece în căutarea 
ie ii e nice  la singurul care de inea secretul  t napi m  supra ie uitor al 

Marelui Potop. Poemul sf r e te cu reînt lnirea dintre ilgame  i n idu  
readus pentru o clipă la ia ă prin rugăciunile neîncetate ale prietenului său i 
dialogul dintre cei doi pe tema ie ii i a mor ii.

A E E . giptenilor le datorăm papirusuri cu po es ri i poeme  
imnuri înc inate zeilor  păstrate în te tele piramidelor i sarcofagelor  dar i 
Cartea morţilor  o colec ie de ră i i instruc iuni care îi permiteau celui decedat 
să depă ească obstacolele înt lnite în ia a de apoi.

Vechiul Testament  opera reli gioasă a e reilor  cartea cu cea mai mare 
in uen ă asupra istoriei omenirii  i poemele indiene Ramayana i Mahabharata, 
inspirate din e enimente petrecute la începutul formării poporului indian  se numără i ele printre cele 
mai remarcabile scrieri ale An c ită ii orientale.

i   ă li ă o i d e ul  
Epopeii lui il ame

i   il ame  
a orelie

i   e iul e ame  pă ra  pe ulurii   ude a a de apoi  la ve ii e ip e i

i   il ame  

aută  în literatura rom nă  te te care se referă la a area ie ii e nice i scrie  pe o ă  o scurtă 
prezentare a acestora.
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EM E E. rau case ale zeilor locali  stăp ni ai 
întregului păm nt  cărora oamenii le aduceau ofrande 
i le plăteau rente în di erse produse. As el de zei 

e istau peste tot în Orient  ama   zeul oarelui 
ora ul stat r  tar  zei a Păm ntului în A ad  

Amon  sis  orus gipt . Preo ii administrau cu 
multă dibăcie aceste bogă ii  unele lu nd drumul altor 
inuturi spre a le sc imba cu giu aiere  aur  argint  

tăm ie i piatră de construc ie. 
n ina i ndia e istau lăca uri de cult budiste 

numite stupa. Al el de temple mai erau pagodele 
din ina sau templele budiste din ndia  care se pot 
remarca prin dimensiunile lor impresionante i bogă ia de ornamente e terioare. 

iguratul  templu cu mai multe eta e speci c Mesopotamiei  reprezenta sanctuarul dedicat zeului  
în care nu a eau acces dec t preo ii i preotesele. l ser ea în acela i mp i ca obser ator astronomic. 

emplele egiptene erau construc ii monumentale care a ngeau i 30 de metri în înăl ime  cu o 
intrare încadrată de două obeliscuri i a nd în interior mai multe săli  ancate de numeroase statui 
i colonade în formă de papirus sau oare de lotus  ornate cu ieroglife i scene din bătălii sau ia a 

co diană a faraonilor. ele mai cunoscute sunt cele din u or i arna  l ngă capitala an că eba. 
emplele erau orientate spre punctul de unde răsare soarele în ziua sols iului de ară.

AM E E. Oamenii credeau în ia a de după 
moarte i pentru aceasta î i construiau morminte. n 

gipt  pe platoul de la ize  airo  faraonii eops  
efren i Mi erinos i au înăl at morminte colosale  sin

gurele minuni  dintre cele apte ale lumii an ce  care 
au rezistat p nă astăzi  apărate parcă de la distrugere 
de marele n  ceea ce i a făcut pe arabii cuceritori să 
a rme  ni ersul se teme de mp  însă mpul se teme 
de piramide . le sunt o mărturie ie a in ei i priceperii 
ec ilor egipteni  secretele lor trezind în con nuare 

curiozitatea cercetătorilor. Al i faraoni i familiile lor i au 
săpat mormintele în st ncă ipogee  lu nd as el na tere 

două mari necropole cimi re  alea egilor i alea eginelor  în apropiere de eba. Ma oritatea 
însă au fost de astate de o i  singurul aproape intact descoperit de ar eologi ind cel al faraonului 
utan amon  dez ăluind un fabulos tezaur. Mormintele a eau o cameră mortuară  bine ascunsă  în 

care era depusă mumia a ezată într un sarcofag  di erse alte coridoare i încăperi în care se depozitau 
obiecte de mobilier  pisici mumi cate  bărci  amulete talismane  i tot ceea ce ar  fost necesar pentru 
un trai sigur i îndestulat în lumea de dincolo.

i   emplu udi  di  dia

i   iramidele de la i e  E ip

ealizează mac eta unui templu/unei piramide din materiale pe care le ai la îndem nă. Apoi 
prezint o colegilor.
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. Descrie  pe scurt  popoarele Orientului An c  speci
c nd numele acestora  originea lor  zona în care s au stabilit.

. ompară istoria an că a e reilor cu cea a c inezilor  
a nd în edere ocupa iile  credin a  stabilitatea pe un anumit 
teritoriu.

. Asocia ă informa iile despre in entarea scrierii de la 
pictograme la alfabet  cu cele pe care le ai a at despre picturile 
rupestre în lec iile anterioare i cu cele despre alfabetul limbii 
rom ne pe care le ai a at la ora de limba i literatura rom nă.

. Anali ea ă odul lui ammurabi  speci c nd forma în 
care acesta este prezentat  ce con ine  ce aloare istorică are.

. Aplică ceea ce ai a at despre in ele care s au 
dez oltat în Orientul An c i realizează o listă de cursuri op ionale pe care i ar plăcea să o studiezi la 
coală.

. Ar umentea ă  pro sau contra  a rma ia  
Civilizaţia Orientului Antic a influenţat atât civilizaţiile antice europene, cât şi viaţa noastră de azi.

E A A E

. ranscrie i completează enun urile de mai os.
istă de termeni  agriculturii, Moise, mesopotamiene, desene

 a  Popoarele  sunt de origine semită  nume pro enit de la unul dintre ii lui oe  em.
 b  imp de 40 de ani  e reii au tra ersat pus ul  sub conducerea lui  .
 c  ursurile de apă au fa orizat dez oltarea  .
 d  n scrierea pictogra că sumeriană  ideile sunt transmise prin  .

. ranscrie pe caiet numai enun urile ade ărate.
 a  Mesopotamia este o c mpie în nsă între u iile igru i ufrat.
 b  Per ii i mezii au format prin cuceriri cel mai mare i puternic imperiu din Orientul An c.
 c  Patria e reilor de azi se nume te erusalim.
 d  Primele a ezări umane au apărut în regiunea cunos cută sub numele de emiluna fer lă.
 e  abilonul a fost distrus de către c inezi.

. plică în ce consta legea talionului  aplicată în mpul lui ammurabi.

. escrie un ora  din Orientul An c.

. crie un te t în care să prezin i principalele puri de construc ii din Orientul An c.

E A A E

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 1 0 2 2 2 0

 punct din o ciu



Unitatea

      CIVILIZA}IA GREAC|  
     {I SINTEZA ELENISTIC|

• Mediul natural [i ocupa]iile grecilor
• Ceramica: `ntre utilitate [i art\ – studiu de caz
• Adev\r [i legend\: Legendele Olimpului. R\zboiul Troian
• Polisul – organizare intern\. Procesul  
de colonizare
• Histria, Tomis [i Callatis – studiu de caz
• Sparta [i Atena – dou\ sisteme politice diferite
• Recapitulare
• Evaluare
• R\zboaiele grecilor: R\zboaiele Medice,  
R\zboiul Peloponesiac
• B\t\lia de la Maraton – studiu de caz
• Alexandru Macedon [i civiliza]ia elenistic\
• Frumos [i cunoa[tere `n lumea greac\ 
• Acropola atenian\ – studiu de caz
• Mo[tenirea lumii grece[ti – studiu de caz
• Jocurile Olimpice – studiu de caz
• Recapitulare
• Evaluare 

4
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. escrie obiectele alăturate a nd în edere iden
carea a două asemănări și  respec  a două deosebiri.

. Pornind de la forma ecărui obiect  stabilește des
nația acestora.

A A EA A EN E

E E M  N M

nt ietatea ladei nu se datorește numai puterii și faimei popoarelor care locuiesc acolo 
 indcă lada are multe golfuri  multe promontorii  care pot  ăzute de departe  precum și 

peninsule mari  așezate în șir una după alta.
trabon  Geografia

. Precizează care era poziția ladei față de celelalte popoare din An c itate.

. Menționează  pe baza sursei  trei caracteris ci geogra ce ale regiunii.

. ME  NA A   A E E

i   a e a e re e

A E A E E A   E E . Odată cu recia An că lada  începe i istoria uropei. recii 
elenii  au fost mo tenitorii culturii Orientului An c pe care au îmbogă it o  a ung nd să creeze una 

dintre cele mai strălucitoare ci iliza ii ale An c ită ii.
storia reciei An ce s a dez oltat pe o arie în nsă  situată între uropa  Asia și Africa  cuprinz nd 

sudul Peninsulei alcanice  coasta de est a Asiei Mici și insulele din Marea gee  Marea onică și 
Marea Mediterană. on ențional  aceste regiuni sunt denumite  recia con nentală  recia asia că 
și recia insulară. 

. Precizează zona geogra că în care s a dez oltat ci ilizația greacă în An c itate.

. umește regiunile în care trăiau grecii în An c itate.
elieful reciei con nentale este unul muntos și deluros și a împărțit zona în trei regiuni  recia 

de nord  de mi loc și de sud. 
recia de nord este străbătută de Munții Pindului  care 

despart pirul muntos  acoperit de pășuni  de c mpiile roditoare 
ale esaliei. ot aici se găsesc și Munții Olimp  denumiți și casa 
zeilor  cu cel mai înalt rf de 2 918 m. n pir se găsea odona  
cel mai ec i oracol grecesc.

recia de mi loc  situată între str mtoarea ermopile și 
istmul orint  este străbătută de Munții Pindului și Parnasus  în 
zona celui din urmă regăsindu se el  cel mai cunoscut templu 
și oracol al grecilor. e asemenea  aici se mai a a eoția  regiune 
bogată în pășuni  unde s a ridicat orașul eba  iar ecină era 
A ca  cu capitala Atena. i   elie  mu o
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recia de sud Pelopones  se leagă de recia de mi loc prin istmul orint. n centru se găsește o 
regiune muntoasă  numită Arcadia. a est de aceasta se a a lida  cu localitatea Ol mpia  renumită 
pentru ocurile Olimpice. n sud  Munții aiget separă două regiuni roditoare  Messenia și aconia  cu 
orașul parta. 

umeroasele insule din Marea gee sunt cuprinse în ar ipe lagurile icladelor și poradelor. 
nsulele sunt bogate în păduri și marmură și sunt foarte apropiate unele de altele.

lima mediteraneană  cu temperaturi ridicate în mpul erii și cu puține precipitații  este prielnică 
prac cării pomiculturii în special cul ării măslinului și smoc inului  și i culturii. ecinătatea mării i a 
transformat pe greci în buni marinari și pescari  calitatea argilei i a făcut olari iscusiți  iar munții le au oferit 
pășuni  lemn  marmură și metale  încura nd as el prac carea păstoritului  mineritului și a prelucrării 
lemnului. tofele erau țesute în casă de către femei sau scla i. omerțul s a dez oltat și el  grecii duc nd 
către alte ținuturi corăbii încărcate cu ceramică  stofe  in sau obiecte din metal prețios și cumpăr nd 
cereale  miere și scla i. Apariția monedei a făcut posibilă dez oltare a comerțului.

. umește regiunile în care este împărțită recia con nentală.

. Pri ește arta reprezentată în gura 3 și stabilește care sunt ecinii reciei con nentale.
ă e emplu de c te a insule din Marea gee  Marea onică și Marea Mediterană.

. Precizează  pentru ecare ocupație din lista de mai os  o caracteris că a mediului care a 
fa orizat dez oltarea ei.

navigaţie, creşterea animalelor, olărit, minerit, prelucrarea metalelor 

i   ar a re iei  e olul  r

.

A A E

MA A 



ivili a ia rea ă i i e a ele i ă

52

U
ni

ta
te

a . Precizează  pe baza sursei  un mo  pentru care reta a obținut o poziție importantă față de 
recia.

e pare că atura însăși a făcut ca întregii recii să i poruncească reta  datorită prielnicei sale 
așezări. ntr ade ăr  ea stăp nește toate mările  pe ale căror țărmuri s au statornicit aproape fără 
e cepție neamurile greceș . reta este așezată la o depărtare mică at t de Pelopones  c t și de Asia  în 
partea dinspre riopion și nsula odos.

Aristotel  Politica   7  2
Pri ește arta de la pagina 1 și descrie așezarea ei  u liz nd și informațiile din sursă.

. tabilește  pe baza sursei  a anta ele și deza anta ele ecinătății mării pentru un oraș.
 Precizează o caracteris că a terenului și o consecință a acesteia.

ecinătatea mării este plăcută unui oraș  dacă a em în edere numai prezentul  dar  cu remea  
a unge de fapt neplăcută. omerțul pe care îl înlesnește marea  ispita c ș gului ce l oferă și negustorii 
pe care îi atrage din toate părțile strică mora urile locuitorilor  le dă un caracter îndoielnic și iclean 
și alungă buna credință și încrederea din legăturile ce au sau între ei  sau cu străinii. A em un leac 
împotri a nea unsului acestuia în fer litatea păm ntului  ce poate produce pentru toate trebuințele 
ieții  și cum  de al el  terenul este accidentat  este e ident că nu poate produce deodată un număr 

mare de bucate și din belșug ecăruia. Platon  Legile

i   re a i   u ele limp

E 
n An c itate  grecii au populat sudul Peninsulei alcanice  insulele din mările în ecinate i 

estul Asiei Mici  form nd recia con nentală  recia insulară i recia asia că.
elieful reciei con nentale este predominant muntos  iar clima  mediteraneană.

Principalele bogă ii ale reciei An ce erau argila  marmura i era a anta ată de ecinătatea mării.
Printre ocupa iile de bază ale grecilor se a au  agricultura  cre terea animalelor  olăritul  mine

ritul  prelucrarea metalelor i a marmurei  na iga ia i comer ul.

NA
ol  = parte a unui ocean, a unei mări sau a unui lac care pătrunde în uscat

i m = fâşie îngustă de pământ care leagă două continente sau o peninsulă de un continent şi care separă două 
mări sau două golfuri

ora ol = lăcaş sacru unde se făceau şi se interpretau profeţiile în Antichitate; persoană care făcea aceste profeţii
pri o  = dar oferit divinităţii în Antichitate
promo oriu = fâşie de pământ înaltă şi stâncoasă care înaintează în mare sau în ocean

r m oare = loc strâmt, îngust, între munţi sau între dealuri; defileu, trecătoare



STUDIU DE CAZ E AM A: N E A E  A

53

Apărută în Orientul Apropiat încă din Preistorie  arta ceramicii a nge în recia An că un înalt ni el 
de calitate ar s că  cons tuind o do adă a ci ilizației ec ilor greci. 

a început  lutul se modela manual  dar in entarea și 
răsp ndirea roții olarului a determinat un progres semni ca  
în arta olăritului. upă ce se modela asul  acesta era lăsat 
să se usuce  decorat și apoi ars. Alteori  asele erau pictate 
după arderea lor în cuptoare.

eramica reciei An ce este importantă pentru cunoaș
terea picturii și  totodată  pentru însuși studiul ci ilizației și al 
culturii greceș .

eramica grecească era deosebit de apreciată de popoarele 
din ur pentru calitatea și frumusețea ei. asele a eau diferite 
forme și mărimi  în funcție de des nația lor. Puteau  u lizate 
pentru păstrarea sau transportarea lic idelor in  ulei  apă  
sau a alimentelor solide cereale  puteau  ase funerare sau 
folosite pentru parfumuri și farduri.

ocul gurilor negre  al siluetelor pictate în negru pe 
fondul roșcat natural al asului și în care detaliile erau redate 
prin incizii simple a fost luat de siluetele gurilor roșii pe un 
fond galben roșcat al asului. reptat  dispar de pe ceramică 
animalele  păsările sau peisa ele  pentru ca unicul subiect să 
răm nă omul surprins în ipostazele de zi cu zi. ub in uența 
picturii  corpul omenesc a început să e reprezentat în 
di erse poziții  accentul pun ndu se pe redarea eșmintelor 
și a modului în care acestea se așază pe corp. ncep nd cu 
secolul  î. r. se acordă o atenție deosebită și aselor de 
dimensiuni mai mici și apar numeroase reprezentări ale unor scene din operele tragicienilor  în special 
ale lui uripide. ecorul a ariat și el  de la linii și cercuri la guri geometrice  culmin nd cu realizarea 
unor picturi elaborate ce reprezentau di erse scene mitologice sau aspecte ale ieții co diene.

n imaginile de mai os se pot edea c te a ase greceș  și des nația lor.

i   odelarea ma uală  
a lu ului

i   a  ă u  u a u orul  
ro ii olarului

i   i o oe ur ior 
u oar ă ver ală i 

ură pro la ă  era olo i  
pe ru ur area vi ului

i   m ora va  al  u 
două oar e mari ver ale  

era u li a ă pe ru pă rarea 
li idelor ulei  vi  apă  au 

a erealelor

ealizați un proiect de grup în care să prezentați  pe ec ipe  prin ce se caracterizează arta olăritului 
din udețul sau regiunea în care trăiți și comparați o cu arta grecilor an ci  iden c nd asemănări și 
deosebiri.

E
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. ormulează un punct de edere referitor la importanța poe
melor omerice.

. Precizează ce legătură e istă între einric  c liemann și omer.

A A EA A EN E

E E M  N M

. aută legenda Minotaurului  citește o și po estește o împreună cu colegii în clasă.

. Pri ește tabelul reprezentat în g. 4 și numește primele trei epoci ale reciei An ce  
preciz nd limitele lor temporale.

egendarului poet omer i se atribuie scrierea epopeilor greceș  
Illiada și Odiseea. 

popeile omerice furnizează informații despre perioada secolelor 
 î. r.  perioadă cunoscută sub numele de epoca omerică.

EPOCA MINOICĂ Sec. XXVII î.Hr.
Civilizaţia minoică (Creta)

EPOCA 
CRETO-MICENIANĂ

Sec. XV î.Hr.
Aheii cuceresc Creta
Sec. XIII î.Hr. 
Aheii cuceresc Troia

ANII ÎNTUNECAŢI
EPOCA HOMERICĂ

Sec. XII î.Hr. 
Invazia dorienilor
Sec. VIII î.Hr.

einric  c liemann a fost un ar eolog german care a iden cat 
urmele legendarei cetăți greceș  an ce roia din Asia Mică  azi în 
urcia. ercetările sale au condus la concluzia că locul în care se găsea 
roia nu putea  altul dec t sarlî  azi  urcia . ot el a descoperit și 

urmele ci ilizației miceniene prin săpăturile făcute la Micene. 
orința lui de a do edi că ăzboiul roian a fost real l a făcut să 

memoreze pasa e întregi din omer  în limba greacă ec e.

. A E   E EN : E EN E E M .  AN

i   omer

i   rimele epo i di  i oria re iei upri d 
eve ime e re eri oare la primele ivili a ii ai e 

i după ve irea ri urilor de i do europe i  are 
au o ri ui  la ormarea popula iei ele e

i   ei ri  liema  

i   ui ele pala ului di  o o  
rea ie a ivili a iei mi oi e  u  are 

ar  adăpo  la iri ul  are  
e a u dea i o aurul
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E A M N  a fost perioada din epoca bronzului în care a apărut și s a 
dez oltat  în insula reta  cea mai mpurie ci ilizație europeană de ni el înalt  de la 
care s a păstrat palatul din nossos. umele ei pro ine de la Minos regele legendar 
al retei care l a ascuns pe Minotaur în labirintul de sub palat  și a fost dat de 
ar eologul Art ur ans. n urul secolului  î. r.  în recia au pătruns ionienii  
urmați de a ei  iar în secolul  î. r. și de eolieni.

E A E M EN AN . A eii au pătruns în recia și  cu spri inul tribu
rilor de eolieni  au ocupat zona centrală  nordul Peloponesului și insule din Marea 

gee încă din secolul  î. r.  iar în secolul  î. r. insula reta  pun nd bazele 
ci ilizației miceniene. umele ei pro ine de la cetatea Micene din Pelopones. 
Palatele lor Micene  Argos  Pilos și irint  erau încon urate de ziduri groase  numite 

ciclopice. Acestea a eau numeroase încăperi și curți interioare  iar pereții erau împodobiți cu picturi. 
Mormintele basileilor regilor  conți neau bi uterii  măș  mortuare și ase din aur și ceramică. n secolul 

 î. r.  a eii au pornit războiul contra cetății ri ale  roia  pe care au cucerit o. n cele din urmă  
ci ilizația miceniană a fost distrusă de in azia dorienilor  care au pătruns în recia în secolul  î. r. 

E A ME . istrugerea ci ilizației miceniene a dus la dispariția totală a scrierii acestora. 
Această perioadă mai este cunoscută și ca epoca omerică  de la legendarul poet omer  care în 
epopeile sale Iliada și Odiseea  scrise c nd a între secolele  î. r.  a descris iața societății greceș  
de la acea reme. Principalele momente consemnate în poemele omerice au fost ăzboiul roian 
și peripețiile eroului grec lise. enimentele din acest război au fost adesea înfățișate și în arta 
grecească  în special în reprezentările de pe ceramică. 

ie are poem omeri  rela ea ă doar o par e di  
ră oi  Iliada a operă o mi ă par e di  ul mul a  de 
a ediu  el de al e elea  iar Odiseea e o e rea ă 
a upra oar erii lui li e di eu   a a  roia lio  
era o e a e a a ă pe ărmul iei i i  i  Iliada a ăm ă 

ari  ul mai mi  al re elui riam  a răpi o pe Ele a  o ia 
lui e elau  re ele par ei  a ileii di  re ia   ru e 
u amem o  re ele r o ului  o ără  ră u area 

i ul ei pri  di ru erea roiei  e par ea a eilor vi  i 
elep ul li e  a ileul di  a a  vi ea ul ile  elep ul 

re e e or di  ilo  i mul i al i eroi   a e  ră oi e 
ame e ă i eii  u ii de par ea a eilor e a  ei a elep iu ii  au era  o ia lui eu  iar al ii 
de par ea roie ilor rodi a  ei a rumu e ii i a dra o ei  au pollo  eul oare  al mu i ii  al 
poe iei i al ar elor rumoa e  epu d ă i vi ă pe roie i   al e elea a  a eii au re ur  
la u  vi le u  plă ui  de li e  au a u   p e ul u ui uria  al de lem  i au o  i rodu i 

 e a e  de u de au ie i  i au u eri  e a ea  Odiseea rela ea ă ave urile lui li e pe drumul 
de oar ere pre pa ria a  a a  u de l a ep a redi ioa a e elopa  o ia a  i elema  ul 
ău  li e re e pri  mari prime dii  a a ă e u i  au i e promi e emurirea  dar el u ui ă de 
a a i de amilia a  u a u orul re elui l i oo  al ea ilor  li e a u e a a ă după două e i de 

a i de d ple a e  i i i ă e e a a o upa ă de pe i orii e elopei  are l redeau mor  u 
a u orul ei ei e a  li e reu e e ă i alu e pe a e a i ă i re ape e amilia i u urile

i   al roia

i   oi  
re e
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4 Poemele omerice ne oferă informații despre organizarea socială și iața grecilor din această 
perioadă. As el  a ăm că în fruntea cetăților erau basileii  conducători cu atribuții militare și udecă
toreș . a război  comandanții de oș  își conduceau singuri carele de luptă și foloseau arme din bronz. 

escoperirile ar eologice au con rmat descrierea armurii lui ector  iteazul u al lui Priam  ca și 
palatul acestuia  iar numele lui A ile a fost găsit și la Pilos  și la nossos.

. den că numele troienilor i pe cele ale a eilor din sursa dată.
• plică  pe baza sursei  care este solu ia găsită de Agamemnon pentru sf r itul războiului dintre 

a ei i troieni. 
oi ne i martori acum i păzi i urămintele noastre./ acă la luptă cum a pe Menelau răpune a 

Paris / l pe lena să e stăp n i pe a erile i toate / oi cei din Argos apoi să ne ntoarcem pe mare n 
corăbii./ acă Menelau cum a îl omoară pe c ipe ul Paris / a or troienii atunci pe lena i pe a erile i 
toate / a or a i derea plata războiului ce se cu ine /Pildă să e celor ce in după noi  tuturora./

espăgubiri de război dacă nu or plă  de la sine/Priam i ii lui Priam  de ndată ce mort ar  Paris /
u nu mă oi bate i atunci i cere oi pre ul pedepsei/ i am să tot stărui pe aici p nă oi ispră i cu 

războiul.
omer  Iliada  ntul 

. numeră obiectele primite de Penelopa în dar de la pe itorii ei.
u  ic a lui cariu  Penelopă/ uminte numai să prime te tu daruri/ u care or să te cinsteasc a eii./

u i bine să i respingi. oi nu om merge/ apoi pe la mo ie  nici aiurea / ainte de a te mărita cu unul/
intre a ei  mai osebit în toate.  /Aduse An nou o roc ie mare/ u alesături de o frumuse e rară./
ouăsprezece sponci a ea de aur/ i toate potri ite. Aduse ndată/ i rima  o salbă măiestrită/ e aur 

care a ea mbinate boabe/ e c i limbar ca razele de soare /Aduse sluga lui ridamante/ ercei cu 
c te trei bogate pietre/ in care strălucea o frumuse e / e la Pisandru  ul lui Polictor / aduse sluga 
un g erdan  podoabă/ espus de m ndră. As el ecare/ aduseră c te un dar a eii.

omer  Odiseea  ntul 

E 
ntre secolele  î. r.  în regiunea Peninsulei alcanice  a insulelor din Marea gee i pe 

ărmurile Asiei Mici  s au a ezat ionienii  a eii  eolienii i dorienii.
A eii au întemeiat ci iliza ia miceniană i au cucerit roia.

orienii au distrus ci iliza ia miceniană  a cărei scriere a fost abandonată.
Perioada secolelor  î. r. este cunoscută i sub numele de epoca omerică  de la numele 

lui omer  legendarul autor al operelor Iliada i Odiseea. Poemele au oferit informa ii cu pri ire la 
organizarea societă ii grece  în această perioadă.

Ar eologul einric  c liemann a do edit  prin săpături ar eologice  e isten a cetă ii roia i a 
ci iliza iei miceniene.

NA
a ileu = titlu purtat de conducătorii triburilor greceşti (rege) 

epopee = poem epic de mari dimensiuni, în care se povestesc în versuri fapte eroice, legendare sau istorice
id i lopi  = zid construit din blocuri mari de piatră brută sau sumar cioplită

A A
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ocumentează te i descrie unul dintre următoarele mituri
 ranus i eea mitul genezei lumii
 ele douăsprezece munci ale lui eracles
 Prometeu  creatorul oamenilor mitul crea iei omului
 Pedepsirea lui Prometeu mo ul pedepsei supreme
 ălc iul lui A ile mo ul punctului slab
 irul Ariadnei mo ul labirin c
 Pedeapsa lui isif munca fără rost i fără sf r it .

. Po este te episoadele din Odiseea redate în imaginile de mai os. 

. Pri ește arta de mai os și indică  în ordine cronologică  triburile greceș  și locurile prin care 
acestea au trecut ori s au stabilit.

i   li e di eu  re ele a ăi

i   i ra ia ri urilor re e

i   erami ă rea ă 
ă i d or irea i lopului 

oli em de ă re li e

i   i ură are ilu rea ă 
ademe irea mari arilor lui li e  

de ă re ire e

i   oar erea lui di eu 
a lou de i uri io  
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.   AN A E N E N . E  E N A E

. Pri ește arta de mai sus și enumeră c te a dintre cetățile întemeiate de triburile greceș .

. Precizează care sunt cetățile grecilor metropole  care au întemeiat alte cetăți colonii .

etatea este o înto ărășire desă rșită  pe care o alcătuiesc mai multe sate. a stăp nește toate 
mi loacele pentru a face față propriilor ne oi și  își a nge scopul. etatea s a i it din ne oia de a trăi 
și dăinuie pentru ca oamenii să poată duce o iață fericită  ceea ce ne face să spunem că o cetate fericită 
e istă prin însăși r nduiala irii  la fel ca și cele dint i înto ărășiri

 lesne de înțeles că trebuie să numim cetatea un așezăm nt al irii și pe om  potri it r nduielilor 
aceleiași iri  un animal poli c.

Aristotel  Politica   1  9
itește te tul de mai sus și răspunde la următoarele cerințe.
. ormulează o de niție a cetății.
. plică în ce mod reușea cetatea să facă față propriilor ne oi.
. Menționează o cauză care a determinat apariția cetății.
. um numește Aristotel cetatea  respec  pe om

AN A EA  
n secolul  î. r.  recia era di izată într o mulțime de cetăți stat polisuri  care au apărut și s au 

consolidat încă din epoca întunecată  odată cu stabilirea grecilor într un anumit teritoriu. omunitatea 
stăp nea în comun terenul  iar membrii ei a eau calitatea de cetățeni. nsă nu toți locuitorii de pe un teritoriu 
ocupat de o comunitate a eau această calitate. cla ii  străinii și femeile nu erau considerați oameni ai 
cetății pentru că ei nu puteau  proprietari ai teritoriului polisului. ur nd a apărut și proprietatea pri ată. 

i   eri orii o upa e de re i  mpul marii olo i ări di  e olele  r

i   ri o el
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etatea stat polis  cuprindea un centru religios ridicat pe o înălțime acropolă  și un centru economic și 
poli c agora  loc al comerțului și al adunărilor publice. e asemenea  aici se mai găseau locuințe și clădiri 
publice  cum ar  templele sau teatrul. etatea stat era încon urată de un zid de apărare  iar dincolo de 
acesta se găsea zona agricolă. iecare polis se a a sub protecția unei zeități  iar cetatea era condusă după 
legi pe care cetățenii erau obligați să le respecte.

MA EA N A E EA
ntre secolele  î. r.  odată cu dez oltarea meșteșugurilor 

și a comerțului  a a ut loc un fenomen amplu de migrare a unei părți 
din populația greacă  care s a stabilit în alte regiuni ale bazinului 
Mării Mediterane și Mării egre. auzele acestei deplasări au fost 
legate de creșterea populației și raritatea terenurilor agricole  fapt 
care a dus la sărăcirea micilor proprietari de păm nt. a acestea 
s au adăugat luptele interne  de natură poli că  din interiorul 
polisului  c t și ne oia de piețe de comerț în care să e ndute 
produsele grecilor și să e ac iziționate di erse bunuri sau scla i. 

etatea de origine din care pleca grupul de coloniș  purta 
numele de metropolă cetate mamă  iar cetatea nou întemeiată  de colonie cetate ică . olonia între
ținea legături comerciale cu metropola  dar era independentă față de aceasta. Principalele metropole au 
fost Miletul  în Asia Mică  orintul și Megara  din recia con nentală  și alcis  din insula ubeea. Marea 
colonizare greacă s a desfășurat  în principal  pe trei direcții. na dintre acestea a fost estul bazinului Mării 
Mediterane  unde grecii au colonizat sudul taliei și țărmurile insulei icilia Magna recia . Altă direcție 
a fost spre nordul Mării gee și Marea eagră  iar cea de a treia spre sud  pe țărmurile Africii. Principala 
consecință a marii colonizări a fost dez oltarea economiei  în special a meșteșugurilor și a comerțului  dar și a 
sporirii numărului de scla i. n regiunile colonizate  ci ilizația greacă a pătruns în r ndul populației băș nașe. 

E 
Marea colonizare greacă s a desfă urat între secolele  î. r.
Metropola era polisul din care plecau coloni i  iar colonia era cetatea întemeiată de ace a.

recii au colonizat ărmurile es ce ale Mării Mediterane  sudul taliei  ărmurile iciliei  Africii  
ărmurile Mării gee i cele ale Mării egre coloniile istria  omis i alla s .

i   ui ele ora ului a  par a

NA
a ropolă = cetăţuie înăuntrul oraşelor antice greceşti, ridicată pe o înălţime şi care adăpostea palate şi temple
a ora = piaţă publică în oraşele Greciei Antice, unde se ţineau adunările publice
olo i are = acţiunea de a întemeia o cetate sau un oraş, în scopuri comerciale sau strategice, de către fenicieni, 

greci sau alte popoare, pe teritorii străine

„ nd  în sf rșit  lada n a mai fost tulburată de migrații și s a bucurat de o liniște bine 
statornicită  atenienii au trimis coloniș  în onia și în multe insule  iar locuitorii Peloponesului în cea 
mai mare parte a taliei de ud  și a iciliei  cum și în c te a alte regiuni din lada.

ucidide  Istoria Războiului Peloponesiac
• Precizează care sunt teritoriile colonizate de atenieni  respec  de locuitorii Peloponesului.
• Menționează alte două teritorii pe care grecii le au colonizat în secolele  î. r.

nd  în sf rșit  lada n a mai fost tulburată de migrații și s a bucurat de o liniște bine 
A A E
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n colonizarea țărmurilor Mării egre  un rol important l a ucat Miletul. Atrași de bogățiile regiunii  
na igatorii din Milet au înfruntat marea întunecată și furtunile puternice. a să o îmbl nzească  grecii au 
numit o Pontus u in Marea ospitalieră . i au întemeiat  pe țărmul es c al Mării egre  mai înt i colonia 

istria  în secolul  î. r.  și apoi omis onstanța  în secolul  î. r. ot în același secol  coloniș i dorieni 
din eracleea Pon că au pus bazele cetății alla s Mangalia . recii stabiliți în aceste colonii e ploatau 
bogățiile naturale ale solului și ale mării gr u  lemn  pește  și cumpărau de 
la băș nașii geți gr ne  ceară  miere  piei de animale  lemn și c iar scla i. 

egustorii greci le indeau inuri și untdelemn  ceramică de lu  și obiecte 
de podoabă. eții au preluat de la greci scrierea  moneda  roata olarului și 
și au îmbunătățit te nica de prelucrare a erului.

. itește te tul și răspunde la următoarele cerințe. 
„ alla s este o colonie a eracleoților locuitori din eracleea Pon că  

cetate greacă din Asia Mică  întemeiată în urma unui răspuns dat de un 
oracol. eracleoții au întemeiat cetatea pe remea lui Am ntas  care 
moștenise domnia asupra macedonenilor.

etatea omis a fost colonizată de milesieni. n urul ei locuiesc sciții.
ine orașul stros  care și trage numele de la u iul a at acolo . A 

fost întemeiat de milesieni pe remea c nd oș rea barbarilor sciți a trecut 
în Asia ca să i urmărească pe cimerienii care trecuseră osforul.

Pseudo c mnos  Descrierea pământului
• Precizează un mo  pentru care a fost întemeiată cetatea alla s.
• umește fondatorii coloniilor întemeiate de greci pe litoralul 

dobrogean al Mării egre.
. itește te tul de mai os și răspunde la cerințe.

„ n pri ința celor necesare ieții  ținuturile pon ce ne dau ite și scla i în număr foarte mare și de o 
calitate mărturisită de toți ca e celentă. intre ar colele de lu  ne procură din belșug miere  ceară  pește 
sărat. n sc imb  primesc din prisosul regiunilor noastre ulei și tot felul de inuri  cu gr u fac comerț  uneori 
d ndu ne la reme cu enită  alteori lu nd de la noi.

Polibiu  Istorii
• Precizează care sunt mărfurile pe care grecii le cumpărau din ținuturile pon ce.
• Menționează ce mărfuri erau ndute de greci în zona pon că.

i   ui ele olo iei re e  
i ria

i   ui ele ora ului alla i   ui ele ora ului omi
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• in nd cont de ținuta și poziția persona elor de mai sus  menționează cu ce crezi că se ocupau ele.

Pri ește arta de mai sus și răspunde la cerințe.
. Precizează care sunt regiunile din care fac parte parta  respec  Atena.
. plică de ce Atena a a ut mai multe contacte cu lumea e terioară dec t parta.

i   eo ida  re ele par ei i   ilo o ul a e ia  o ra e

i   re ia ă
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4 n secolele  î. r.  în două regiuni diferite ale Peninsulei alcanice au fost fondate două polisuri 
care au marcat istoria reciei An ce. Acestea erau parta și Atena  cetăți greceș  cu sisteme poli ce diferite.

A A a fost întemeiată de cuceritorii dorieni  în secolele  î. r.  în regiunea aconia  a ată 
în sud estul Peloponesului. i i au în ins pe a ei  locuitorii din regiune  și i au transformat în persoane 
dependente iloți . n urul cetății s au stabilit oameni liberi periecii  care se ocupau cu agricultura  
meșteșugurile și comerțul. parta a rămas o cetate agrară  os lă oricărei desc ideri spre e terior și care 
disprețuia iața intelectuală  pentru că trebuia să mențină 
controlul asupra regiunii cucerite. onform tradiției  organi
zarea poli că a cetății  ce cuprindea și teritoriul rural  a 
fost realizată de legislatorul curg. partanii erau singurii 
cetățeni și se bucurau de drepturi depline. parta a ea 
în frunte doi regi  cu atribuții importante numai în caz de 
război  un sfat al bătr nilor și adunarea poporului. e a mai 
t rziu  a apărut colegiul celor cinci efori  care deținea de fapt 
puterea e ecu ă. in adunarea poporului făceau parte toți 
cetățenii  care ra cau prin aclamații și în unanimitate  
măsurile propuse de regi și sfatul bătr nilor. Această formă de conducere a statului  în care puterea poli că 
și economică este deținută de un număr restr ns de persoane  se numește oli ar ie. Principala ocupație 
a spartanilor era războiul. i se a au într o permanentă stare de mobilizare militară. ncep nd de la rsta 
de 12 ani  băieții aparțineau comunității  nu familiei  ind supuși unor antrenamente militare zilnice. Acest 
lucru înceta c nd bărbații a ngeau rsta de 60 de ani. As el  parta a căpătat înt ietate în Pelopones  
a nd cea mai bună armată din regiune. 

A ENA a fost întemeiată de ionieni în secolul  î. r.  în regiunea A ca. a început  a a ut un sistem 
poli c aristocra c  ca și parta. in secolul  a fost înlăturată regalitatea și cetatea a fost condusă de 
aristocrați. in r ndul lor erau aleși cei nouă ar onți  conducători ai cetății  și areopagul  care deținea 
puterea udecătorească. egile lui racon 621 î. r.  renumite prin se eritatea lor  au fost primele legi 
scrise. A uns ar onte  în 94 î. r.  olon a dat prima cons tuție Atenei. l a interzis nzarea datornicilor 

atenieni ca scla i  i a răscumpărat pe cei nduți în afara 
cetății și a limitat marea proprietate a aristocraților. 
Pe plan poli c  olon a sporit rolul adunării poporului 
ecclesia  iar cetățenii erau grupați în patru categorii  în 

funcție de a ere și nu de origine. n fruntea cetății se a au 
nouă ar onți  aleși dintre cei mai bogați cetățeni. olon a 
creat și un tribunal al poporului eliaia  ai cărui membri 
pro eneau din toate categoriile de cetățeni  și un consiliu 
format din 400 de membri bul  care pregătea legile. 
Pro t nd de con ictele interne care au apărut la scurt 

mp după renunța rea la putere a lui olon  Pisistrate a 
reușit să a ungă în fruntea cetății cu a utorul mercenarilor. 

Această formă de gu ernare se numește ranie. upă înlăturarea raniei  listene a restabilit în 08 î. r.  
cons tuția lui olon. l a susținut în același mp și adoptarea unor importante reforme poli ce ce pot  
considerate actul de naștere  al democrației ateniene. l a împărțit populația Atenei pe criterii teritoriale  
și nu după origine  în 100 de circumscripții deme . 

atenieni ca scla i  i a răscumpărat pe cei nduți în afara 
cetății și a limitat marea proprietate a aristocraților. 

ecclesia  iar cetățenii erau grupați în patru categorii  în 
funcție de a ere și nu de origine. n fruntea cetății se a au 
nouă ar onți  aleși dintre cei mai bogați cetățeni. olon a 
creat și un tribunal al poporului eliaia  ai cărui membri 
pro eneau din toate categoriile de cetățeni  și un consiliu 
format din 400 de membri bul  care pregătea legile. 

mp după renunța

i   up ă ori par a i

i   ropola e ei
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egile erau pregă te tot de un consiliu bul  format acum din 00 de membri. Pentru a pre eni 
reinstaurarea raniei  listene a introdus ostracismul. O dată pe an  membrii adunării poporului scriau pe un 
ciob numele celor bănuiți de ambiții e cesi e  
iar aceș a erau alungați din cetate pentru 
zece ani  fără să și piardă a erea și statutul. 

emocrația ateniană a a ns forma clasică în 
remea lui Pericle secolul  î. r.  ales strateg 

de 1  ori  consecu . Puterea aparținea adu
nării poporului  formată din totalitatea cetățe  
nilor  în număr de apro ima  40 000. Aceasta 
decidea în c es uni de pace și război  a ea 
putere legisla ă și alegea  prin tragere la 
sorți  principalii magistrați. olul areopagului  
format din descendenții eupatrizilor  de ine 
pur decora . onsiliul bul  era desemnat prin tragere la sorți. n fruntea cetății era colegiul celor 10 
strategi  format din conducătorii militari. eși Atena a reprezentat în secolul  î. r. simbolul democrației în 
lumea greacă  acest sistem poli c a ea și el limitele lui. etatea a ea aproape 420 000 de locuitori  dintre 
care umătate erau scla i  lipsiți de drepturi poli ce. trăinii metecii  și femeile nu se bucurau nici ei de 
cetățenie. 

i   i ur ul lui eri le

i   eri le

E 
n secolele  î. r.  parta a fost întemeiată de către dorieni  iar Atena  

de ionieni.
parta a păstrat sistemul poli c oligar ic i s a bazat pe for a militară.

Popula ia partei era alcătuită din cetă eni spartanii  ilo i popula ia 
supusă  dependentă  i perieci străini de cetate  oameni liberi .

n Atena au fost adoptate mai multe reforme care au făcut posibilă trecerea 
de la sistemul oligar ic la democra ie.

ei mai de seamă legislatori atenieni au fost racon  olon  listene i Pericle.
Popula ia Atenei era formată din cetă enii atenieni i familiile lor  meteci 

străinii de cetate  i scla i.

NA
e  = impozit plătit pentru acordarea dreptului de alegător

demo ra e = formă de organizare a statului în care puterea este exercitată de popor
eupa r i = descendenţi ai familiilor de cuceritori, clasa nobililor deţinători de pământuri

eliaia = tribunal popular în Atena, constituit dintr-un mare număr de cetăţeni, care îşi ţinea şedinţele sub 
cerul liber, la răsăritul soarelui

il  = persoană care nu avea niciun fel de drepturi cetăţeneşti, cu o situaţie socială intermediară între omul 
liber şi sclav, aparţinând statului şi putând fi împrumutată proprietarilor de pământ

me e i = categorie socială lipsită de drepturi politice, precum şi de posibilitatea de a dobândi proprietăţi 
imobiliare, alcătuită din străinii stabiliţi într-o cetate 
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. itește fragmentul de mai os și răspunde la cerințe.
ot as el în poli că ar  democrația și oligar ia  căci se 

presupune că aristocrația este o formă a oligar iei  cu care se 
confundă  după cum ceea ce numim republică este o formă a 
democrației . aracterul dis nc  al primei specii de oligar ie 
este area unui cens destul de ridicat pentru ca săracii  deși în 
ma oritate  să nu poată a unge la putere  aceasta ind desc isă 
numai acelora care posedă enitul at de lege . rebuie 
totuși să spunem că dacă alegerile se fac dintre toți censitarii  
ins tuția pare mai cur nd aristocra că și că ea nu este într ade ăr 
oligar ică dec t atunci c nd cercurile alegerilor este restr ns.

Aristotel, Politica

• umește  pe baza sursei  cele două sisteme poli ce men
ționate și atribuie partei  respec  Atenei secolul  î. r. .

• plică pe ce se bazează sistemul oligar ic.

. itește fragmentul din discursul lui Pericle  de mai os  și 
răspunde la cerințe.

răim sub o r nduială poli că ce nu are de r nit legile 
altora  departe de a i imita  suntem mai degrabă o pildă pentru unii. umele său este democrația  

indcă oc rmuirea statului nu se reazemă pe puțini  ci pe c t mai mulți. n afacerile lor personale  toți 
cetățenii sunt egali în fața legilor  drumul la onoruri în iața publică este desc is ecăruia în măsura în 
care opinia publică îi apreciază talentele  după merit mai mult dec t după clasa socială  sărăcia nu este 
un mo  de inferioritate în oc ii cetățenilor și nu împiedică de a se face folositor statului pe oricine e 
în stare.

ucidide  Războiul Peloponesiac

• plică  pe baza sursei  ce reprezintă democrația în concepția lui Pericle.

. Menționează o asemănare și o deosebire dintre democrația din remea lui Pericle și cea din 
perioada contemporană.

. ompletează tabelul de mai os  așez nd termenii corespunzători din lista de mai os  în dreptul 
partei  respec  Atenei.

parta Atena

ista termenilor  arhonte, Attica, Clistene, democraţie, Dracon, dorieni, efor, hiloţi, ionieni, Lycurg, 
meteci, oligarhie, ostracism, perieci, Pericle, Pelopones, Solon.

. numeră trei ins tuții ale partei  respec  ale Atenei  preciz nd atribuțiile ecăreia.

A A

i   la o  i ri o el   
lo o  re i  pi ură de a ael
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. ite te te tul din coloana din mi loc a tabelului i rezol ă oral cerin ele din coloanele laterale.
1. ite te fragmentul 
care te a impresionat 
cel mai mult i 
argumentează 
alegerea făcută.
2. primă i acordul/ 
dezacordul fa ă 
de a rma ia scrisă 
cu litere cursi e i 
argumentează.
3. um î i a in uen a 
acest te t a tudinea 
fa ă de legi  norme  
reguli?

l admir pe legiuitorul icurg  
 pentru că a dat legi pe care 

spartanii le au respectat  aceasta 
ind taina prosperită ii lor. egile 

prin care icurg a adus fericirea 
în regat nu imită ser il modelul 
celorlalte cetă i grece  enind 
c iar în opozi ie fa ă de acestea. 

 ată de ce cred asta  în restul 
lumii elene  cetăţenii de vază 
nu doresc să lase impresia că se 
tem de lege, acesta fiind semnul 
unei supuneri ruşinoase. a 

parta  lucrurile se petrec in ers  
cetă enii cei mai puternici sunt 
primii care se grăbesc să i arate 
supunerea i respectul fa ă de 
magistra i.  enofon  despre 
statul spartan

a. den că în te t argumentele 
aduse de enofon în fa oarea 
legilor lui curg.
b. ăse te grupul de cu inte 
sinonim cu polisuri.
c. enume te printr un singur 
cu nt forma de conducere a 
statului speci că partei.
d. Alege  din lista de mai os  
cu ntul care denume te o formă 
de conducere a statului total 
diferită de cea spartană  apoi 
compară cele două forme de 
conducere statului.
colonizare  democra ie  elenism  
ostracism.

e ne te celelalte cu inte. 
e. ine putea  cetă ean al 
polisurilor

. Alcătuie te un te t de umătate de pagină de caiet despre epoca omerică  în care să folose  
termenii da i mai os.

istă termeni  Troia, Iliada, Odiseea, epopei homerice, Războiul Troian

. ocumentează te i realizează un scurt te t în care să e plici termenul draconic  făc nd 
legătura cu un moment important din istoria Atenei.

E A A E

E
ealizați un proiect pe șase ec ipe formate din 4  membri. Prima ec ipă a prezenta mediul 

natural al reciei An ce. ea de a doua a prezenta ocupațiile grecilor în An c itate. A treia ec ipă 
a prezenta primele trei epoci istorice ale reciei An ce  cu par cularitățile ecăreia. ea de a patra 
a prezenta poemele omerice  în mp ce ec ipele  și 6 or prezenta organizarea polisului și marea 

colonizare greacă  respec  cetățile parta și Atena. 
Proiectele or  realizate pe postere pe care eți lipi imagini și eți nota informațiile necesare. eți 

e pune aceste postere în clasă  apoi eți face turul galeriei. n reprezentant al ec ipei a răm ne l ngă 
poster pentru a oferi informații suplimentare colegilor care fac turul galeriei  ceilalți se or plimba pe la 
celelalte postere și or nota  pe o coală atașată ecăruia  întrebări sau obser ații legate de ceea ce au 
realizat colegii lor. a nal  se or trage c te a concluzii pri ind at t informațiile prezentate în postere  
c t și modul în care a lucrat ecare ec ipă.

 Proiectul se a realiza cu o săptăm nă înainte  pentru a putea  prezentat în ora de recapitulare.
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4
. tabile te coresponden a între cele două coloane  alcătuind enun uri în scris  pe caiet.

  A       
  grecii an ci     liada  Odiseea
  ăzboiul roian    cetate stat
  omer     na iga ia  olăritul  cre terea animalelor
      prelucrarea metalelor  mineritul  agricultura
  democra ie    comer ul
  polis      cal 
  oligar ie     parta

. ompletează pe caiet enun urile de mai os.
istă de termeni  Odiseu, Atenei, Elada, vase, metropolă, elen, colonie

 a  recia An că se numea  iar poporul care o locuia   . 
 b  n func ie de des na ia lor   de ceramică a eau diferite forme i mărimi.
 c  lise se numea i  .
 d  etatea mamă se numea  iar cetatea ică era  .
 e  emocra ia a fost speci că  .

. ăspunde la următoarele întrebări.
 a  um a in uen at relieful reciei ocupa iile grecilor an ci
 b  e ce sunt aloroase obiectele de ceramică create de grecii an ci descoperite în diferite 

situri ar eologice
 c  Poemele omerice pot  alori cate ca surse istorice  e ce
 d  e semni ca ie au pentru ia a grecilor an ci cele două zone importante dintr un polis  

acropola i agora
 e  are este în elesul celor două no iuni  cetate‑mamă i cetate‑fiică?

. ompară cele două cetă i  parta i Atena  folosind diagrama enn  iden c nd cel pu in două 
asemănări i două deosebiri.

. plică  printr un te t de 10 1  r nduri  care sunt a anta ele i deza anta ele democra iei 
ateniene.

E A A E

eosebiri

A A A ENA

eosebiri

Asemănări

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 2 2 0 1 0 2

 punct din o ciu
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. A E E E : A E E ME E   E NE A

• Pri ește arta de mai sus și spune unde s au dat bătălii între greci și perși în prima umătate 
a secolului  î. r. 

i   opli

i   ă oaiele re o per a e

• Pri ește imaginea alăturată și descrie ec ipamentul 
soldatului grec oplit .
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4 A E E E E ANE numite și ăzboaiele Medice  au ocupat prima umătate a secolului 
 î. r. și au reprezentat un e eniment important pentru toate popoarele din bazinul es c al Mediteranei. 

mperiul Persan a unsese  la umătatea secolului  î. r.  o mare putere și a cucerit și cetățile greceș  ale 
ionienilor  din Asia Mică. n primii ani ai secolului  î. r.  acestea s au răsculat în frunte cu Miletul  dar perșii 
le au în ins din nou 494 î. r. . Miletul a fost incendiat și locuitorii săi au fost nduți ca scla i. eoarece 

răsculații primiseră a utor de la grecii din Peninsula alcanică  
perșii au pornit o campanie de pedepsire a grecilor. Atenienii 
au reușit să i înfr ngă pe aceș a la Maraton  în 490 î. r. ece 
ani mai t rziu  în 480 î. r.  armata perșilor  sub conducerea 
lui er es  a trecut în uropa pe un pod construit peste 
str mtoarea elespont ardanele . Armata de uscat 
era însoțită pe mare și de o puternică otă. onducerea 
rezistenței grecilor a preluat o parta  care a ea cea mai 
puternică armată de uscat. upă ce au ocupat recia de 
nord  perșii s au îndreptat spre str mtoarea ermopile 
pentru a trece în recia centrală. Aici s au opus însă grecii  
sub conducerea regelui spartan eonida. upă ictoria de 
la ermopile  perșii au pătruns în A ca și au prădat o  apoi 
au incendiat Atena  ai cărei locuitori fuseseră e acuați pe 
insula alamina. a ele greoaie ale perșilor au fost atrase 
de greci în str mtoarea îngustă și cu ape puțin ad nci. As el  

triremele mici și rapide ale grecilor  sub conducerea atenianului emistocle  au reușit să le în ingă pe cele 
ale perșilor. er es s a retras în Persia  lăs nd în recia o armată numeroasă  care a fost în insă la Plateea  
în 479 î. r.

A E A E . uptele dintre greci și perși au con nuat și în anii următori  mai mult pe mare. 
onducerea cetăților greceș  aliate a fost preluată de Atena  care a ea cea mai puternică otă. Pentru a 

lupta cu succes  Atena și celelalate state mari me greceș  au în ințat o alianță militară  numită iga de 
la elos. in aceasta  au a uns să facă parte aproape 200 de cetăți  care formau un imperiu mari m  
sub autoritatea Atenei. a urmare  în 449 î. r.  perșii au suferit ul ma mare înfr ngere na ală. Prin pacea 
înc eiată  ei au recunoscut independența cetăților greceș .

 E NE A   . r.  a fost un mare con ict determinat de lupta pentru 
înt ietate în recia An că între parta  a ată în fruntea 
igii Peloponesiace  și Atena  care conducea iga de la 
elos. ăzboiul a a ut ca prete t neînțelegerile dintre două 

cetăți  orint  susținută de parta  și orc ra  sus ținută 
de Atena. ăzboiul s a purtat în umătatea răsăriteană 
a bazinului Mediteranei și s a e ns p nă în Marea 

eagră. n mpul războiului a a ut loc și o epidemie de 
ciumă  care a afectat Atena și în care și a pierdut iața și 
Pericle. pediția ateniană în icilia 41 413 î. r.  a dus 
la cea mai gra ă înfr ngere a Atenei din acest război. n 
cele din urmă  Atena a fost în insă în anul 404 î. r. a a 
fost obligată să și predea ota spartanilor și să și dăr me 
for cațiile. 

răsculații primiseră a utor de la grecii din Peninsula alcanică  
perșii au pornit o campanie de pedepsire a grecilor. Atenienii 
au reușit să
ani mai t rziu  în 480 î. r.  armata perșilor  sub conducerea 
lui er es  a trecut în uropa pe un pod construit peste 
str mtoarea elespont ardanele . Armata de uscat 
era însoțită pe mare și de o puternică otă. onducerea 
rezistenței grecilor a preluat
puternică armată de uscat. upă ce au ocupat recia de 
nord  perșii s
pentru a trece în recia centrală. Aici s

i   ă oaiele edi e  repre e are  
de pe u  mo ume  di  re ia

i   eo ida  re ele par ei  e lo ul u de 
au muri  ei  de par a i   ru e u 

re ele lor  e ă e e o i rip ie are pu e  
răi e  mer i i ve e e la edemo ie ilor 

ă oi odi im ai i  d d a ul are elor e 
e au poru i  ei  erodo  Istorii  
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oate posesiunile mari me ale atenienilor  cu e cepția insulei alamina  au fost pierdute. Atena și a 
pierdut poziția ei de mare putere  iar cetățile greceș  au fost slăbite de război și ruinate economic. parta 
a încercat să și mențină stăp nirea asupra acestora  dar nu a reușit mult mp acest lucru  deoarece eba a 
a uns să și impună înt ietatea. riza cetăților greceș  s a ad ncit în secolul  î. r. și aceasta a contribuit la 
cucerirea lor de către macedonenii a ați sub conducerea lui ilip al lea. 

E 
n prima umătate a secolului  î. r.  grecii i per ii s au luptat între ei  con ictul ind cunoscut 

sub numele de ăzboaiele Medice.
ele mai importante lupte s au dat la Maraton  ermopile  alamina i Plateea.

n urma ăzboaielor Medice  Atena a unge stăp na mărilor i în fruntea igii de la elos. 
n a doua umătate a secolului  î. r. a a ut loc ăzboiul Peloponesiac.
e i ictorioasă  parta nu reu e te să i men ină înt ietatea în zonă.
e criza lumii grece  din secolul  î. r. pro tă Macedonia  condusă de ilip al lea.

NA
o ă = totalitatea navelor unui stat
opli  = infanterist dotat cu o armură grea, cu un scut mare şi cu lance
riremă = navă de război, prevăzută cu trei rânduri de vâsle

espre ătălia de la ermopile
iindcă perșii  în ciuda încercărilor făcute  nu puteau să ia cu asalt str mtoarea  e că se luptau în 

grupuri  e cu toții laolaltă  se retraseră.  eș ind er e ce trebuia să facă într o asemenea situație  
eni să stea de orbă cu el  alte  care își imagina că a dob ndi de la rege o răsplată însemnată 

îi arătă o cărare ce duce  pe deasupra muntelui  la ermopile.  Atunci  elenii începură să c ibzuiască 
și părerile lor se împărțiră. nii nu se în oiau la părăsirea poziției. eilalți susțineau părerea contrară. 
Apoi s au despărțit. O parte din eleni au plecat  împrăș indu se ecare în cetatea lui.

ar eonida și oamenii în uru i s au pregă t să răm nă pe loc. e po estește că eonida însuși 
i ar  trimis pe cei dint i  dorind ca ei să răm nă teferi. l socotea  în sc imb  că pentru el însuși și 
pentru spartanii ce se a au acolo ar  fost o mare ocară să și părăsească poziția  pentru a cărei apărare 
eniseră .

eonida căzu în toiul luptei  după ce luptase cu ite ie și împreună cu el se prăbușiră și alți spartani 
es ți .

 Herodot, Istorii, VII
itește te tul de mai sus și răspunde la cerințe.

• Menționează o cauză care a dus la înfr ngerea grecilor.
• liz nd cunoș nțele anterioare  referitoare la spartani  e plică de ce eonida a luat decizia de 

a nu părăsi str mtoarea.
• aracterizează i pe er es  alte și eonida și selectează informații din sursă în spri inul celor 

a rmate.

A A E
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eoarece atenienii au spri init răscoala grecilor 
din Asia Mică  arius  a decis să i pedepsească. 
Multe dintre cetățile grecilor i s au supus  însă Atena 
și parta au refuzat. n anul 490 î. r.  perșii au pornit 
împotri a grecilor pe cale terestră și pe mare. storicul 
grec erodot menționează că perșii a eau 600 de 
trireme care transportau circa 2  000 de perși și  
1 000 de călăreți. Atena a cerut a utor partei  dar 
spartanii au refuzat pe mo  că nu se puteau pune în 
mișcare înainte de a  lună nouă. intre toate cetățile 
greceș  doar Plateea a trimis 1 000 de oameni 
atenienilor  ca a utor.

ătălia s a dat la Maraton  la 42 de ilometri de 
Atena  în al cărui golf ancorase ota persană. Atenienii a eau aproape 10 000 de opliți. Planul strategului 
Mil ade era ca atenienii să lupte în c mp desc is în loc să se apere în spatele zidurilor cetății.

Mil ade a declanșat atacul în zorii zilei și opliții au atacat în pas alergător infanteria persană  care 
era cel puțin de două ori mai numeroasă.

O legendă relatează faptul că idipide  un mesager atenian  a alergat distanța de la c mpul de 
luptă de la Maraton p nă la Atena pentru a anunța ictoria asupra perșilor. n momentul în care a 
a uns  a strigat  Am învins!  după care a murit pe loc.

n amin rea acestui erou  la iniția a baronului Pierre de ouber n  în 
programul ocurilor Olimpice moderne a fost inclusă proba de maraton la care se 
aleargă pe o distanță de 42 19  m distanța e actă dintre Maraton și Acropola 
din Atena .

upă ce atenienii se r nduiră pentru bătălie  er ele arăt ndu se a 
 prielnice  s a dat semnalul. Atenienii porniră în fugă și se năpus ră asupra 

barbarilor. ntre cele două armate erau cel puțin opt stadii apro ima  1 00 
metri . nd perșii i au ăzut pe ră mași atac ndu i în fugă mare  s au pregă t să primească atacul  
cumpănind numărul foarte neînsemnat al atenienilor și atacul la care porniseră aceș a  fără ca alerie 
și arcași. i au crezut că i a cuprins nebunia  înc ipuindu și că această sminteală a lor îi a cuprinde cu 
siguranță. ată ce socoteli își făceau barbarii.

ar atenienii  încep nd încleștarea cu perșii  se luptară într un c ip rednic de amin re. i  cei 
dint i dintre toți elenii despre care ș m că s au luptat reodată cu perșii  i au atacat pe ră mași 
alerg nd. i  tot așa  ei cei dint i au pri it  fără să tremure  eșm ntul mezilor. ntr ade ăr  p nă atunci 
numai ros rea numelui mezilor îi înspăim nta pe greci.

ătălia de la Maraton a ținut mult  upă ce perșii au fost puși pe fugă  atenienii îi urmăriră  
măcelărindu i. i au făcut aceasta p nă ce  a ung nd la mare  atenienii cerură să li se pună la îndem nă 
foc și atacară c iar corăbiile acelora.

 umeroși atenieni es ți și au sf rșit aici zilele  în lupta de la Maraton  barbarii au pierdut reo 
șase mii patru sute de oameni  pe c tă reme dintre atenieni au căzut atunci o sută nouăzeci și doi.

Herodot, Istorii, VI
. Precizează în ce a constat planul de luptă al lui Mil ade.
. plică de ce doar Plateea a trimis a utor atenienilor.

i   ă oi i i re i

a uns  a strigat  
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• Pri ește arta de mai sus și notează pe caiet cinci orașe prin care au trecut armatele 
macedonene sub conducerea lui Ale andru cel Mare.

. Prezintă cum a reușit regele Macedoniei  ilip al lea să cucerească cetățile greceș  care se 
împotri eau stăp nirii macedonene.

. um se împotri ea oratorul emostene poli cii promo ate de regele ilip al lea

emostene 384 322 î. r.  a fost cel mai mare orator al An c ității. 
ăscut la Atena  s a implicat în treburile statului  apăr nd democrația și 

opun ndu se poli cii promo ate de regele ilip al lea al Macedoniei. 
iscursurile sale cri ce  numite Filipicele  le a ros t în cadrul Adunării 

Poporului.

ilip al lea  regele Macedoniei 3 9 336 î. r  a reușit să impună 
puterea militară a Macedoniei asupra întregii Peninsule alcanice 
cu a utorul falangei macedonene și pro t nd de slăbiciunea grecilor 
dezbinați de îndelungatele războaie dintre ei.

i   emo e e

i   o edă u ipul lui ilip al lea  
re ele a edo iei

i   mperiul a edo ea

ătălii purtate de Ale andru Macedon  
cu arius al lea  regele perșilor

Orașe întemeiate de Ale andru Macedon
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4 A EN NEA MA E N E . n nordul reciei s a format statul macedonean  dintr un amestec de 
triburi greceș  și iliro trace. n secolul  î. r.  regele ilip al lea 3 9 336 î. r.  a ridicat Macedonia la 
rangul de mare putere. u a utorul falangei macedonene  a reușit să cucerească coloniile greceș  de pe 
țărmul raciei  impun ndu și înt ietatea în zonă. A ș ut să pro te de slăbiciunea și dezbinarea statelor 
greceș  și a a ut at t susținători în r ndul grecilor  c t și ad ersari  precum atenianul emostene. n 
cele din urmă  ilip al lea a în ins coaliția an macedoneană la eroneea 338 î. r.  și a înc eiat pacea 
de la orint 337 î. r.  în care a cons tuit o alianță a cetăților greceș  numită iga orin că. n cadrul 
ei  regele și a anunțat intenția de a porni împotri a perșilor. u a mai apucat întruc t a fost asasinat în 
anul următor.

M E  MA E NEAN. A uns succesor al tatălui său 
la numai 20 de ani  Ale andru a zdrobit răscoalele din racia și 
eba  apoi s a îndreptat spre Asia împotri a perșilor. upă mai 

multe ictorii  a înaintat în iria  apoi în enicia  unde a cucerit 
și a distrus orașul r. n gipt  Ale andru a fost primit ca un 
eliberator și a fondat orașul Ale andria  unul dintre numeroasele 
orașe care îi poartă numele. upă ce a cucerit abilonul  uza și 
Persepolisul  armatele lui Ale andru au ocupat regatele cbatana  
Parția și actriana  acesta de enind regele Persiei. l a gu ernat 
ca un su eran absolut. n teritoriul cucerit  a menținut ec ile 
satrapii  pe oamenii săi i a tratat ca pe nobilii persani  a luat parte 

la ceremoniile religioase ale în inșilor  s a căsătorit cu o prințesă persană. Ale andru nu a reușit să și 
ducă la bun sf rșit isul de a și e nde imperiul în uropa  deoarece a murit în anul 323 î. r. upă 
moartea lui  mperiul Macedonean s a destrămat în mai multe state conduse de foș i săi generali.

E A E EN  este numele perioadei cuprinse între anul 323 î. r.  anul morții lui Ale andru 
Macedon  și anul 30 î. r.  data morții ul mei regine a giptului  leopatra  înainte de cucerirea romană  
o perioadă de mari transformări.

uceririle greco macedonene au dus la intensi carea legă turilor economice între recia și Asia. 
olonizarea militară  crearea de noi centre urbane și consolidarea celor ec i au contribuit la dez oltarea 

meșteșugurilor  agriculturii și comerțului. ultura greacă s a răsp ndit pretu ndeni pe unde au a uns 
soldații lui Ale andru Macedon  
apoi aceasta a con nuat să e 
promo ată de negustorii greci  
cărora cuceririle le au desc is 
drumurile Orientului. ele două 
culturi  greacă și orientală  s au  
contopit rezult nd o nouă cultură  
cea elenis că. entrele cele mai 
importante ale acesteia au fost  
Ale andria în gipt  An o ia în  

iria  Pergam pe coasta Asiei 
Mici și iracuza în icilia.

M a r e a   M e d i t e r a n ă

M a r e a   N e a g r ă

Marea 
Aral

M
 a r e a   C a s p i c ă

M
area Roşie

EGIPT

TRACIA

GRECIA

Oceanul Indian

Golful Persic

la numai 20 de ani  Ale andru a zdrobit răscoalele din racia și 
eba  apoi s

multe ictorii  a înaintat în iria  apoi în enicia  unde a cucerit 
și a distrus orașul r. n gipt  Ale andru a fost primit ca un 
eliberator și a fondat orașul Ale andria  unul dintre numeroasele 
orașe care îi poartă numele. upă ce a cucerit abilonul  uza și 
Persepolisul  armatele lui Ale andru au ocupat regatele cbatana  
Parția și actriana  acesta de enind regele Persiei. l a gu ernat 

i   mperiul a edo ea  e olul  r

i   le a dru el are   
relie   ro
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n secolul  î. r.  Macedonia a unge o mare putere sub conducerea lui ilip al lea.
u a utorul falangei macedonene i pro t nd de dezbinarea cetă ilor grece  regele Macedoniei 

le supune i dore te să i le facă aliate în lupta contra mperiului Persan.
Ale andru Macedon a supus statul persan i a pus bazele mperiului Macedonean.

ultura elenis că a fost rezultatul sintezei celor două culturi  greacă i orientală.

NA
ala ă = formaţie de infanterişti înarmaţi cu lănci, dispuşi în rânduri compacte şi având centrul şi una dintre 

aripi mai întărite
ora or = persoană care are talentul de a vorbi frumos în faţa unui public
a rapie = provincie în vechiul Imperiu Persan, guvernată de un satrap cu puteri foarte mari

. itește te tul de mai os și răspunde la cerințe.
ntreg Peloponesul era în dezbinare. ici cei care i urau pe spartani nu a eau destulă putere 

pentru a i nimici  nici aceia pe care parta îi așezase în fruntea cetăților nu mai erau stăp ni pe ele. i 
în cetățile acestea  și în toate celelalte domneau o dezbinare și o ra bă fără sf rșit.

ilip edea lucrurile acestea ...  și dădea bani trădătorilor din toată recia ca să în ră bească 
popoarele  arunc ndu le pe unele împotri a altora. l folosea greșelile cetăților și reaua lor c ibzuială 
ca să se pregătească și să se înalțe în paguba tuturor.

emostene  Discursul Coroanei
• Prezintă care era situația lumii greceș  în mpul regelui Macedoniei  ilip al lea.
• Precizează care sunt metodele u lizate de acesta pentru a slăbi lumea greacă.

A A

. itește te tul de mai os și răspunde la cerințe.
e aici  Ale andru a pornit în Parția și  a nd acolo parte de răgaz  s a îmbrăcat pentru înt ia oară 

în portul barbarilor. ntr ade ăr  el oia să se deprindă cu obiceiurile băș nașilor  e pentru că socotea 
că  pentru îmbl nzirea acestor oameni  este de mare însemnătate faptul de a le îmbrățișa obiceiurile 
și de a părea din același neam cu ei  e din dorința de a i pune la încercare pe macedoneni  ca să adă 
dacă aceș a or sau nu să i se înc ine și  totodată  pentru a i obișnui  încetul cu încetul  cu sc imbarea 
ec iului lor fel de iață. ...  

ărbătorind căsătoria to arășilor săi la usa și lu nd el însuși în căsătorie pe tateira  ica lui arius  
a dat celor mai nobili pe femeile cele mai nobile ... .

Plutar  Viaţa lui Alexandru
• are au fost mo ele pentru care Ale andru oia să se deprindă cu obiceiurile băș nașilor
• Prin ce metode s a apropiat Ale andru cel Mare de obiceiurile băș nașilor

mpărțiți ă în trei ec ipe și realizați un proiect despre Ale andru cel Mare în care  
a  să includeți informații referitoare la traseul trupelor lui și bătăliile c ș gate de acestea  
b  să descrieți modul în care acesta oia să impună autoritatea greco macedo neană în Orient  
c  să prezentați principalele urmări ale cuceririlor greco macedonene asupra Asiei și uropei.



ivili a ia rea ă i i e a ele i ă

74

U
ni

ta
te

a

4
A A EA A EN E

E E M  N M

. M   N A E E N MEA EA

• Pri ește imaginea de mai sus și găsește un e emplu din iața ta în care se aplică principiul lui 
Ar imede.

• Pri ește imaginea alăturată și descrie cum 
arăta teatrul grec.

atorită formei semicirculare a teatrului grec  
ocile actorilor se auzeau p nă în ul mul r nd  c iar 

dacă aceș a orbeau în șoaptă.

Prelu nd moștenirea culturală cretană și miceniană  ca elemente din cultura popoarelor orientale  
grecii au creat o cultură originală foarte aloroasă care a a ut o contribuție importantă în dez oltarea 
culturii uni ersale. Aceasta a cunoscut o în orire deosebită în secolul  î. r.  con nuată în perioada 
elenis că. ele mai importante domenii în care grecii au e celat au fost literatura  ș ința și arta. Printre 
cei mai cunoscuți poeți greci s au a at ap o  care a scris ersuri de dragoste  Pindar  un important 
autor al imnurilor dedicate în ingătorilor  și esiod  cel care a descris iața grea a țăranilor în lucrarea 
Munci şi zile. storia a a ut și ea reprezentanți de seamă  printre care erodot  părintele istoriei  care 
a descris în lucrarea Istorii popoarele an ce pe care le a cunoscut  și ucidide  celebru pentru lucrarea 
sa Războiul Peloponesiac. eatrul a luat naștere datorită sărbătorilor înc inate zeului ion sos. ei mai 
de seamă autori de tragedie au fost sc il  ofocle și uripide  iar Aristofan s a remarcat prin comediile 
sale.

i   ea rul lui io o  de pe ropola e ei

i   upă e r imede a reali a  o lu rare de pre p r ii   
a e lama  a i mi u  pu  de pri i  i voi mu a ăm ul di  lo

Daţi-mi un punct de sprijin și voi muta Pământul din loc.
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unoș nțele ș inți ce ale grecilor erau  
dintre cele mai di erse și e oluate. n mate
ma că s au a rmat  ales din Milet  Pitagora 
din amos  uclid. Ar imede și a adus o mare 
contribuție în zică  matema că și astronomie. 
ot la dez oltarea astronomiei au contribuit 

Aristar  și ratostene  ul mul a rm ndu se și 
în domeniul geogra ei. ipocrate a fost con
siderat părintele medicinii.

n artă  grecii au preluat elemente din 
Orient și le au îmbinat într un mod original  
lăs nd aloroase opere ar itectonice  dar și 
în sculptură și pictură. u înt mplător  cinci 
dintre Cele şapte minuni ale lumii antice 
aparțin grecilor. emplele erau cele mai 
importante realizări ale ar itecturii greceș . 

le erau construite din marmură. upă modul 
de realizare a coloanelor  s au dis ns s lurile  
ionic  doric și corin c. culptura a a ns un 
înalt grad de perfecțiune în redarea corpului 
omenesc și a sen mentelor. Au fost u lizate 
materiale di erse  cum ar  lemnul  marmura 

și bronzul. eramica greacă de diferite forme și dimensiuni a fost pictată cu măiestrie de olari  iar 
meșteșugul lor a fost deosebit de apreciat. 

dintre cele mai di erse și e oluate. n mate
ma că s
din amos  uclid. Ar imede și
contribuție în zică  matema că și astronomie. 
ot la dez oltarea astronomiei au contribuit 

Aristar  și ratostene  ul mul a rm ndu se și 
în domeniul geogra ei. ipocrate a fost con
siderat părintele medicinii.

Orient și le
lăs nd aloroase opere ar itectonice  dar și 
în sculptură și pictură. u înt mplător  cinci 
dintre 
aparțin grecilor. emplele erau cele mai 
importante realizări ale ar itecturii greceș . 

le erau construite din marmură. upă modul 
i   upă orma oloa ei   ar i e ura rea ă 

au di  rei luri  dori  a  io i   i ori   
api elul par ea de u  a  oloa ei dori e e e implu  
el io i  e ara eri ea ă pri  volu e pirale  iar el 

ori  pri  or ame e ve e ale ru e i ori

E 
eatrul grec a a ut ca origine sărbătorile înc inate lui ion sos.
ei mai de seamă autori de tragedie au fost sc il  ofocle i uripide. Aristofan a scris comedie.

n domeniul matema cii s au a rmat  ales din Milet  Pitagora din amos  uclid i Ar imede.
n zică  o mare contribu ie a a ut Ar imede.

Astronomia s a dez oltat datorită lui Aristar  i ratostene.
n domeniul geogra ei s a a rmat ratostene.
ipocrate a fost considerat părintele medicinii.

NA
a ro omie = ştiinţă care studiază mişcările, structura şi evoluţia corpurilor cereşti, Universul în totalitatea lui
omedie = operă dramatică al cărei subiect şi deznodământ provoacă râsul şi care ridiculizează relaţii sociale 

şi etice, tipuri umane, năravuri etc.
eome rie = ramură a matematicii care se ocupă cu studiul raporturilor şi formelor spaţiale
ra edie = piesă de teatru cu subiect trist
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Acropola reprezintă partea for cată a unei 
așezări  situată pe o colină  cons tuind citadela 
ec ilor orașe greceș . ermenul pro ine din 

grecescul akros ridicat  și polis oraș  și înseamnă 
orașul de sus . Acropola Atenei este una dintre cele 

mai populare monumente ale lumii  dar și simbolul 
orașului Atena. ituată la o înălțime de 1 6 de metri 
deasupra ăii lissos  Acropole a fost locuită încă din 
neoli c  iar din mileniul  î. r. a funcționat ca o cetate 
ce prote a lăcașurile de cult și palatele regale  ind 
încon urată de un zid  Pelasgicon  construit înaintea 

in aziilor doriene din secolul  î. r. 
n 480 î. r.  perșii  conduși de er es  au cucerit acropola 

și au incendiat sanctuarele. n anii următori a fost distrus 
sistemul de for cații. n perioada lui Pericle secolul  î. r.  
numită și secolul de aur  acropola a fost îmbogățită cu edi cii 
la realizarea cărora au par cipat ar itecți renumiți  dar și 
sculptori a ați sub conducerea lui idias. Monumentele mai 
importante ale acestei acropole sunt templele Partenon sau 
emplul ecioarei Atena  re teion templu înc inat Atenei și 

lui Poseidon  emplul zeiței Atena i e. ntrarea în Acropole se 
face prin poarta Propilee. ot aici se găsesc eatrul lui ion sos 
și eatrul lui erodes A cus. 

n ul Mediu  templele au fost transfor mate în lăcașe de cult creș n sau musulman  în funcție 
de stăp nitori  iar unele edi cii au fost distruse de di ersele războaie. Monumentele au fost incluse în 
patrimoniul cultural O  în 1987.

• ealizați corespondența dintre cele două coloane  atribuind ecărei cifre din dreptul termenilor 
din coloana A o singură literă corespunzătoare termenilor din coloana .

     A    B
  1. re teion   a  poartă
  2. Odeon  b  Atena
  3. Partenon  c  teatru 
  4. Propilee  d  Atena și Poseidon

mpărțiți ă pe grupe  alegeți c te un monument de pe Acropola Atenei și realizați un a ș turis c 
în care să cuprindeți imagini  istoric  descriere și o in itație de a l izita. fectuați un tur al galeriei și 
discutați despre ce a impresionat cel mai mult.

odeo  odeoa e = tip de edificiu specific Antichităţii greco-romane, destinat manifestărilor culturale
NA

A A E

i   ar e o ul

așezări  situată pe o colină  cons tuind citadela 
ec ilor orașe greceș . ermenul pro ine din 

grecescul 
orașul de sus . Acropola Atenei este una dintre cele 

mai populare monumente ale lumii  dar și simbolul 
orașului Atena. ituată la o înălțime de 1 6 de metri 
deasupra ăii lissos  Acropole a fost locuită încă din 
neoli c  iar din mileniul  î. r. a funcționat ca o cetate 
ce prote a lăcașurile de cult și palatele regale  ind i   ea rul lui erode  u  deo ul
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A EA  a căutat idealul  frumusețea din natură și 
a marcat puternic istoria sculpturii uni ersale. n lăcașele de cult era 
u lizată sculp tura de mari dimensiuni. asoreliefurile redau scene 
mitologice sau legendare  în mp ce statuile reprezent nd zei sau alte 
perso na e erau atent e ecutate  respect ndu se detaliile musculaturii  
e presia feței și proporțiile corpului ome nesc. Primele statui 
monumentale greceș  au fost din lemn  mai t rziu apăr nd și cele din 
piatră. O par cularitate deosebită a sculpturii a reprezentat o pictarea 
sculpturilor în piatră  c iar și a basoreliefurilor  în culori pale sau ii  
acestea ind mai izibile și d ndu le un aer esel. iar și statuilor de 
bronz li se introduceau adeseori incrustații din alte materiale sau din 
pietre semiprețioase. ei mai de seamă 
sculptori greci au fost Policlet  M ron  

idias  Pra iteles  copa și sip. 
Policlet a realizat în special statui din 

bronz  cum ar  Doriforul, Diadumenos și Amazoană rănită. 
M ron a adus în sculptura greacă reprezentarea mișcării  prin statui 

precum Discobolul. Ma oritatea statuilor sale din bronz au fost dedicate 
atle smului și ocurilor Olimpice. 

idias a fost cel mai ilustru dintre sculptorii greci  totodată ar itect  
pictor și giu aergiu. A a uns celebru mai ales pentru cele două statui 
monumentale ale Atenei Partenos și a lui Zeus din Olympia. ot el a condus 
și lucrările de pe acropola Atenei. 

ra iteles a introdus în sculptura greacă nudul feminin în reprezentările 
zeițelor Afrodita  Artemis  dar a înfățișat și zei  cum ar  ermes  Apollo 
sau ros. 

culptura lui copas este plină de drama sm  atenția concentr ndu se 
asupra mișcării. culpturile lui sunt remarcate prin felul în care acesta reușeș
te să scoată în aloare sen mentele. ste celebră lucrarea Menadă dansând. 

a marcat puternic istoria sculpturii uni ersale. n lăcașele de cult era 
u lizată sculp
mitologice sau legendare  în mp ce statuile reprezent nd zei sau alte 
perso
e presia feței și proporțiile corpului ome
monumentale greceș  au fost din lemn  mai t rziu apăr nd și cele din 
piatră. O par cularitate deosebită a sculpturii a reprezentat
sculpturilor în piatră  c iar și a basoreliefurilor  în culori pale sau ii  
acestea ind mai izibile și d ndu
bronz li se introduceau adeseori incrustații din alte materiale sau din i   ao oo  i ii ăi 

ra ula i de erpii de mare 
rimi i de o eido  ele ră 
apodoperă a i ă ii

i   l mpia e e 
u o u ă i pe ru 

a uia a ime ă a lui 
eu  a uie ă u ă di  
lde  i aur  u a di re 

ele ap e i u i  
ale umii  apodoperă  

a lui idia  

EA  E  își are originea în serbările în cinstea lui ion sos  
zeul inului și protectorul i culturii. eul și însoțitorii săi  sa rii  erau 
reprezentați de un grup de bărbați corul  costumați cu blănuri și coarne 
de țap sa ri  care c ntau și dansau în urul unui altar. in acest grup 
s au desprins unu  doi  apoi trei actori care sc imbau replici cu corul. 

umai băieții și bărbații erau actori. i purtau măș  mari și colorate 
pentru ca publicul să ș e ce rol oacă ecare. n actor interpreta mai 
multe roluri. n mp s au amena at locuri speciale pentru reprezentațiile 
teatrale am teatre  și s au scris te te speciale interpretate de actori și 
cor. eatrele greceș  erau construite pe coastele dea lurilor și puteau 
găzdui c te a mii de spectatori. 

zeul inului și protectorul i culturii. eul și însoțitorii săi  sa rii  erau 
reprezentați de un grup de bărbați corul  costumați cu blănuri și coarne 
de țap sa ri  care c ntau și dansau în urul unui altar. in acest grup 
s

umai băieții și bărbații erau actori. i purtau măș  mari și colorate 
pentru ca publicul să ș e ce rol oacă ecare. n actor interpreta mai 
multe roluri. n mp s
teatrale am teatre  și s
cor. eatrele greceș  erau construite pe coastele dea
găzdui c te a mii de spectatori. 

i   Euripide
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N E E au în orit și ele din secolul  î. r. el mai mult au progresat 
matema ca  astronomia și medicina  iar în perioada elenis că s a adăugat 
și geogra a. 

ales din Milet este considerat părintele ș ințelor. l și a adus 
contribuția în astronomie  matema că și inginerie. A dez oltat geometria  
a făcut obser ații asupra corpurilor cereș  prezic nd o eclipsă de soare  a 

de iat cursul unui r u și a măsurat  cu a utorul umbrei  piramidele din gipt. 
ita ora din amos a fost un important losof și matema cian. l a întemeiat o școală care i a 

purtat numele. Pitagora considera că numerele reprezintă esența lucrurilor  iar ni ersul este un sistem 
care are la bază numere și raporturi numerice. n geometrie  a demonstrat 
teorema care i poartă numele. 

Euclid a în ințat o celebră școală de geometrie în Ale andria din gipt. 
ratatul său  Elementele  a fost mp de mai mult de 2 000 de ani principala 

carte după care s a în ățat geometria. 
Ar imede  ele ul lui uclid  a fost unul dintre cei mai mari în ățați 

ai An c ității. ealizările sale se înscriu în numeroase domenii ș in ți ce  
matema că  zică  astronomie  inginerie și loso e. A determinat metode 
de măsurare a cercului și a stabilit relații matema ce între diferite corpuri 
geometrice  a descoperit în zică principiul care îi poartă numele  iar după 
ce a realizat o lucrare despre p rg ii a e clamat  ați mi un punct de spri in 
și oi muta Păm ntul din loc . ot el a a in entat metoda de a determina 
olumul unui obiect de formă neregulată prin scufundarea lui într un 

lic id.  s au atribuit proiectele unor noi in enții  inclusi  al unor mașinării 
de luptă  șurubul fără sf rșit sau mașini capabile să scoată corăbiile din apă 
și să le dea foc folosind un sistem de oglinzi. 

Eratostene din Ale andria și a adus contribuția în astronomie și 
geogra e. Plec nd de la ideea că Păm ntul este sferic  a calculat raza și circumferința acestuia. A 
creat o artă a lumii bazată pe cunoș nțele remii. n aritme că  a descoperit un procedeu de a găsi 
numerele prime  care ulterior a fost numit Ciurul lui Eratostene. 

n alt astronom  Aristar  folosind calcule matema ce  a determinat distanța de la Păm nt la 
oare și a fost primul care a a rmat că Păm ntul se în rte în urul oarelui. 

n domeniul medicinii  a a ut o contribuție de seamă ipocrate  considerat a  cel mai cunoscut 
medic al reciei An ce  considerat și părintele medicinii. A obser at manifestările bolilor și le a descris 
amănunțit. A scris lucrări despre medicina pre en ă  anatomia corpului omenesc  sistemul circulator.

i   Eu lid

n toate orașele importante  reprezentațiile teatrale erau organizate 
sub formă de concursuri drama ce  a eau loc o dată pe an și durau trei 
zile  mp în care erau prezentate trei tragedii și trei comedii. ei mai de 
seamă autori de tragedii au fost sc il  ofocle și uripide  iar cel mai 
important autor de comedii a fost Aristofan.

matema ca  astronomia și medicina  iar în perioada elenis că s
și geogra a. 

contribuția în astronomie  matema că și inginerie. A dez oltat geometria  

sub formă de concursuri drama ce  a eau loc o dată pe an și durau trei 
zile  mp în care erau prezentate trei tragedii și trei comedii. ei mai de 
seamă autori de tragedii au fost sc il  ofocle și uripide  iar cel mai 
important autor de comedii a fost Aristofan.

i   E il
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. ompletează pe caiet un tabel asemănător celui de mai os cu numele personalităților care 
și au adus o contri buție aloroasă în domeniul respec .

ra edie omedie Matema că i ică Astronomie eo ra e Medicină

. ealizați un proiect al clasei în care ecare dintre oi să își aleagă o personalitate a culturii 
greceș  din domeniul teatrului sau al ș inței și să o prezinte printr un a ș în care să includă informațiile 
cele mai importante. puneți a șele în clasă și realizați un tur al galeriei.

. „ uprafața Păm ntului este de fapt sferică și se prezintă plană numai pentru ederea oc ilor 
... . Pentru cei care străbat într ade ăr c mpii în nse  de pildă c mpiile babiloniene  sau pentru cei 

care cutreieră mările  toate obiectele din față și din spate  din st nga și din dreapta lor apar plane și nu 
prezintă nicio deosebire în raport cu corpurile cereș  nici în raport cu mișcarea și poziția oarelui și a 
altor astre față de noi  dar nu tot as el trebuie să se prezinte ele  adică mereu uniforme în fața oc ilor 
geogra lor.

trabon  Geografia
• Precizează ce susține autorul cu pri ire la forma Păm ntului.

. „ unoașterea noastră se întemeiază  spunea ipocrat  și pe caracteris cile ecărei 
persoane... pe substanțele administrate... pe datele atmosferice  geogra ce... pe obiceiurile  felul de 
iață  ocupațiile  rsta ecărui pacient... pe orbele lui  pe comportările  semni cația tăcerii lui  pe 

g ndurile  somnul  perioadele de insomnie  pe felul și mpul c nd isează... pe gesturile dezordonate 
ale m inilor... rebuie să e aminăm cu atenție toate aceste date și ceea ce rele ă ele.

O idiu rimba  Istoria culturii şi civilizaţiei  ol. 
• Precizează pe ce se baza cunoașterea bolilor în concepția lui ipocrat.

.

A A

P
ealizează o șă în care să prezinți una dintre personalitățile din domeniul ș ințelor din recia 

An că.

ama oa ă = femeie aparţinând unui trib războinic legendar, din care erau excluşi bărbaţii şi care, potrivit 
legendei, trăia pe malul asiatic al Mării Negre

a orelie  = lucrare de sculptură cu figuri scoase în relief pe un fond cu care fac corp comun
lo o e = ştiinţă formată din noţiuni şi idei despre lume şi viaţă

ra ă = distanţa de la centrul unui cerc până la orice punct de pe circumferinţă sau de la centrul unei sfere până 
la orice punct de pe suprafaţa ei 

a r = personaj din mitologia greco-romană, imaginat ca un monstru, cu corpul păros, cu coarne şi cu picioare 
de ţap

NA

ealizați un proiect de grup în care să prezentați opera unui sculptor grec  ales de oi  printr un a ș 
în care să includeți informații despre acesta locul și perioada în care a trăit  și opera lui. 
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ncă din secolul  î. r. s au desfășurat ceremonii  pic greceș  numite ocuri  organizate cu 
ocazia sărbătorilor religioase. le constau în procesiuni  sacri cii  urmate de concursuri atle ce  curse 
de care  spectacole și întreceri între muzicanți și recitatori. iecare polis a ea propriile ocuri  cu un 
număr diferit de probe  dar cele mai importante erau 
ocurile Panelenice  ținute la templele din elp i  ocurile 

din emeea  ocurile stmice  și ocurile Olimpice  care erau 
și cele mai ec i dintre toate. 

ocurile Olimpice organizate în Ol mpia  încep nd 
probabil cu secolul  î. r.  se țineau din patru în patru ani. 
a spectacole par cipau doar bărbații greci  oameni liberi  

în mp ce femeile nu erau admise nici ca spectatoare. in 
anul 776 î. r. a început să se țină e idența în ingătorilor. 

Probele spor e se desfășurau mp de cinci zile și  în 
acest mp  toate luptele dintre orașele greceș  încetau. 
Atleții și antrenorii lor se înscriau cu o lună înainte  se 
antrenau și a au regulile concursurilor. n prima zi  în fața 
statuii lui eus  ucătorii  antrenorii lor și udecătorii arbitri depuneau un urăm nt. 

Probele au suferit modi cări în mp. Acestea constau din concurs de alergare  lupte  pugilat și 
pancrațiu  pentatlon  întreceri ale oamenilor înarmați  cursele de care și călăria. n cea de a cincea zi  

în ingătorii erau premiați cu o cunună din ramuri de măslin 
sălba c. n cinstea lor  poeții compuneau ode și imnuri. 

l ma ediție a ocurilor a a ut loc în anul 392  ind 
interzise apoi de împăratul roman eodosius . 

n secolul  ocurile Olimpice au fost reîn iate la 
iniția a baronului Pierre de ouber n. n 1896  Atena 
a fost orașul gazdă al primei ediții moderne a ocurilor 
Olimpice  în semn de respect pentru ceea ce făcuseră grecii 
de a lungul at tor sute de ani. le se desfășoară și azi  de a 
lungul mpului ind întrerupte doar de cele două războaie 
mondiale.

ealizează o șă în care să compari probele olimpice din An c itate cu cele din zilele noastre  
referindu te la locul desfășurării  probele spor e  premierea spor ilor  simboluri olimpice.

NA
pa ra iu = probă atletică la vechii greci, constând în trântă şi pugilat
pe a lo  = probă combinată de atletism, la care participă aceiaşi sportivi, ea fiind alcătuită din cinci exerciţii 

diferite, clasamentul făcându-se prin totalizarea punctelor obţinute la fiecare probă; la vechii greci, proba 
de pentatlon consta din aruncarea discului, luptă, salt, alergări şi aruncare cu suliţa

pu ila  = luptă cu pumnii goi, asemănătoare boxului de azi

în ingătorii erau premiați cu o cunună din ramuri de măslin 
sălba c. n cinstea lor  poeții compuneau ode și imnuri. 

interzise apoi de împăratul roman eodosius . 

iniția a baronului Pierre de ouber n. n 1896  Atena 
a fost orașul gazdă al primei ediții moderne a ocurilor 
Olimpice  în semn de respect pentru ceea ce făcuseră grecii 
de
lungul mpului ind întrerupte doar de cele două războaie 

i   rarea  adio ul di   
l mpia  lo ul u de e de ă urau 

re erile por ve

i   ui ele emplului lui eu   
di  l mpia
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. ompletează  pe caiet  sc ema de mai os.

. ranscrie i completează enun urile cu termenii potri i i din lista de mai os.
 istă termeni  patru, elenistică, falangei, perşi, patru, teatrului, Peloponesiac, greci, Olympia, 

Hipocrate
 a  ăzboaiele Medice denumesc con ictele dintre  i  .
 b  ntre parta i Atena a a ut loc  în a doua umătate a secolul al lea î. r.  războiul  .
 c  ilip al lea a supus cetă ile grece  cu a utorul  macedonene.
 d  inteza dintre cultura greacă i cea orientală a generat cultura  .
 e  ărbătorile înc inate lui ion sos au stat la baza  grec.
 f  Părintele medicinii este considerat  .
 g  ocurile Olimpice erau organizate din  în  ani  în ora ul ... .

. ăspunde printr un scurt te t  de apro ima  10 r nduri  la următoarea întrebare  cum au 
contribuit cultura greacă și cultura elenis că la dez oltarea culturii uni ersale

. olosește informațiile din manual at t formatul părit  c t și cel digital  și realizează o 
prezentare pri ind contribuția lui ales din Milet în matema că.

E A A E

ă oaiele  
recilor

Cine?

nd

enumire

Unde?

e ce

E
ealizați un proiect pe șase ec ipe formate din 4  membri. Prima ec ipă îl a prezenta pe 

Ale andru Macedon  a doua ec ipă a prezenta epoca elenis că  a treia  teatrul și sculptura grecilor în 
An c itate  a patra  ș ințele grecilor an ci  a cincea  Acropola ateniană  a șasea  ocurile Olimpice.

Proiectele or  realizate pe postere pe care eți lipi imagini și eți nota succint informațiile cele 
mai reprezenta e pentru tema dată și termenii istorici speci ci. eți e pune aceste postere în clasă  
apoi eți face turul galeriei. n reprezentant al ec ipei a răm ne l ngă poster pentru a oferi informații 
suplimentare colegilor care fac turul galeriei  ceilalți se or plimba pe la celelalte postere și or nota  
pe o coală atașată ecăruia  întrebări sau obser ații legate de ceea ce au realizat colegii lor. a nal  se 
or trage c te a concluzii pri ind at t informațiile prezentate în postere  c t și modul în care a lucrat 
ecare ec ipă.

 Proiectul se a realiza cu o săptăm nă înainte  pentru a putea  prezentat în ora de recapitulare.

ale  di  ile
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. Alege ariantele corecte de răspuns.

 a  ăzboaiele Medice i ăzboiul Peloponesiac au 
a ut loc în

 A. secolul al lea î. r. . secolul al lea î. r.  
. secolul al lea d. r.

 b  parta i Atena au fost implicate în
 A. ăzboaiele Medice. . ăzboiul Peloponesiac. 

. ăzboaiele Medice i ăzboiul Peloponesiac.
 c  poca elenis că este denumită perioada dintre
 A. anul urcării pe tron a lui Ale andru Macedon i anul mor ii reginei leopatra.
 . ăzboaiele Medice i ăzboiul Peloponesiac.
 . anul mor ii lui Ale andru Macedon i cel al mor ii reginei leopatra.
 d  el mai important autor grec de comedii a fost
 A. sc il. . Aristofan. . uripide.
 e  Acropola ateniană include
 A. mai multe monumente. . un singur monument. . ocurile Olimpice.

. ranscrie enun urile i completează le.
istă de termeni  matema că  atenieni  zică  Macedonia  astronomie  per i  geogra e  medicină

 a  ătălia de la Maraton s a purtat între  i  .
 b  n secolul  î. r.   a unge o mare putere sub conducerea lui ilip al lea.
 c  recii an ci au a ut contribu ii în dez oltarea următoarelor in e      i  .

. ăspunde la întrebări.
 a  e a fost iga de la elos
 b  n ce parte a lumii dorea Ale andru Macedon să i e ndă imperiul
 c  ine a fost erodot
 d  ărei ci iliza ii îi apar in cinci dintre ele apte minuni ale lumii
 e  ume te un monument apar in nd reciei An ce inclus în patrimoniul O.

. ompară  în c te a enun uri  poli ca lui ilip al lea cu cea a ului său  Ale andru Macedon  
iden c nd cel pu in două asemănări i două deosebiri.

. crie un te t de 10 1  r nduri în care să e plici efectele pe care le a a ut cucerirea Asiei de 
către Ale andru Macedon  pornind de la te tul de mai os.

upă ce Asia a fost paci cată de Ale andru  a început acolo să e ci t pretu ndeni omer  iar 
copiii per ilor  ai susianilor locuitorii usei  i ai gedrosienilor locuitori ai edrosiei  recitau necontenit 
tragediile lui uripide i ale lui ofocle. ...

Ale andru însă este întemeietorul a peste aptezeci de cetă i care purtau numele său  pe care 
le a clădit el pentru neamurile barbare. ...

Aceste popoare nu s ar  îmbl nzit dacă nu ar  fost în inse. giptul nu ar a ea Ale andria  nici 
Mesopotamia eleucia  nici ogdiana Prop t asia  nici ndia ucefalia  nici aucazul cetă i grece  
a ezate în uru i.

Plutar  Despre soarta sau virtutea lui Alexandru

E A A E

le a dru a edo  mo ai  di  ompei

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 2 2 1 2 2 7

 punct din o ciu



Unitatea

LUMEA ROMAN| 

• Fondarea Romei – istorie [i legend\
• Statul roman: expansiunea [i dec\derea sa
• Recapitulare
• Evaluare
• Via]a cotidian\ `n lumea roman\
• Armata roman\ – studiu de caz
• Ora[ul roman [i monumentele publice – 
studiu de caz
• Ora[ul Pompei – studiu de caz
• Colosseumul [i gladiatorii – studiu de caz
• Zeii romanilor. Templele – studiu de caz
• Cre[tinismul – studiu de caz
• Recapitulare
• Evaluare 

5
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. N A EA ME   E  E EN

inuturile cele mai de nord ale taliei  cele de la poalele 
Alpilor  sunt niște c mpii care se în nd p nă în punctul cel mai 
înaintat al Mării Adria ce... Munții Apenini străbat talia în tot 
lungul ei  dar lasă  în același mp  și de o parte și de cealaltă ...  
loc pentru c mpii și dealuri dătătoare de minunate roade ...   
e cu ine  totodată  să pomenim ...  numărul însemnat al 

cursurilor de apă și al lacurilor din talia  mulțimea iz oarelor 
calde și reci cu însușiri dătătoare de sănătate ...  belșugul 
de mine ...  marele număr al materialelor de construcție ...  

rana ei îmbelșugată pentru oameni și dobitoace ...  .  
trabon  Geografia

• escoperă par cularitățile așezării geogra ce a taliei.

Marea Mediterană ...  desparte sau leagă 
cele trei părți ale umii ec i. n urul ei s au 
așezat în negurile mpurilor triburi  care fac parte 
din rase diferite  dar care formează un întreg 
istoric. ...  storia taliei este cea care urmează să 

e po es tă aici.  
eodor Mommsen  Istoria romană  ol. 

Pri ește arta din gura 1 și răspunde la 
cerințele de mai os  folosind și cunoș nțele 
din lecțiile anterioare.

. are sunt cele trei părți ale umii ec i

. are dintre acestea lipsește de pe arta 
din imagine

. e peninsule din Marea Mediterană 
obser i

.  um se mai numea sudul taliei

.  umește ec ii locuitori ai taliei.

i   e i ula ali ă  e olele  r

i   om ardia  re iu e di   
ord e ul aliei de a ă i
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N EME E EA ME
ntre etrusci și greci  în zona centrală a taliei trăiau 

italicii  neam de indo europeni  organizați în triburi  dintre 
care la nii și sabinii  așezați în a um  c mpia prin care 
curge r ul ibru. Aici  pe șapte coline a fost ridicată cetatea 

oma. omanii au împrumutat de la ecinii lor  etrusci și 
greci  mult mai a ansați  tot ceea ce au creat aceș a mai 
aloros și și au clădit în cele din urmă propria lor ci ilizație.

a și la alte popoare  anii de început ai istoriei romane 
sunt în ăluiți în legendă. el mai mare poet al romanilor  
ergiliu secolul  î. r.  a transpus legenda în ersuri și i a 

dat numele de Eneida. Așa a a uns ea p nă la noi.

E ea  u  upravie ui or al ă oiului roia  după o lu ă ălă orie pe mare  a a u   
a um  u de re e era a u  E ea  a lua o de o ie pe i a a e uia  avi ia  i  o oarea ei a 
lădi  ora ul avi ium  a iu  ul lui E ea  a ridi a  i el ora ul l a o a   are au ă u  
ei doi eme i  omulu  i emu  dar au o  a a do a i pe apele i rului  de ă re u iul lor  
l erior au o  ă i i i alăp a i de o lupoai ă  iar u  pă or i a l i  i i a lua   ri a lui  a 

ma uri a e au lădi  o e a e pe malul i rului  pe ap e oli e  omulu  a vă u  pe er mai mul i 
vul uri de  emu  i i a da  e ă ii umele de oma   urma u ei o ru ări  emu  a o  u i  
iar omulu  a răma  i ur re e  mpreu ă u eilal i lo ui ori ai omei   ău are de eve e  au 
ura  e ele a i ilor  a e pli ă le e da ormarea e ă ii oma i a poporului roma

n istoric roman M. . arro  secolul  î. r.  a stabilit că anul întemeierii omei ar  7 3 î. r.  
acceptat ca an legendar întruc t alte iz oare care să l con rme nu e istă. n toată istoria ei  oma 
an că a cunoscut trei mari perioade  egalitatea  epublica și mperiul. Prima a durat p nă în 09 î. r.  
cea de a doua  p nă în 27 î. r. și cea de a treia  p nă în 476 d. r. 

E A A EA
a început  oma a fost un oraș stat condus de un rege  un enat un sfat al bătr nilor  și Adunarea 

poporului. egele  ales de Adunare  era comandantul suprem al armatei  conducător religios și udecător  
puterile lui ind limitate de celelalte două ins tuții. n public apărea însoțit de lictori. enatorii  300 la 
număr  dețineau această funcție pe iață și eg eau la 
bunul mers al treburilor în cetate. Adunarea poporului  
în funcție de scopurile pentru care se întrunea  a ea trei 
denumiri diferite. ea mai importantă era Adunarea 
centuriilor  care se întrunea pe mpul lui Marte pentru 
otarea legilor  declararea războiului sau a păcii. n toată 

această perioadă  oma a cunoscut șapte regi  primii 
patru la ni și sabini  iar ul mii trei  etrusci. storicii au 
stabilit că oma a de enit un oraș stat puternic abia 
în mpul regilor etrusci  etruscii ind un popor foarte 
priceput la meșteșuguri  negoț  na igație și construirea 
de cetăți. i   r ă e ru ă  imera   

di  re o  ro

italicii  neam de indo europeni  organizați în triburi  dintre 
care la nii și sabinii  așezați în a um  c mpia prin care 
curge r ul ibru. Aici  pe șapte coline a fost ridicată cetatea 

greci  mult mai a ansați  tot ceea ce au creat aceș a mai 
aloros și și au clădit în cele din urmă propria lor ci ilizație.

sunt în ăluiți în legendă. el mai mare poet al romanilor  
ergiliu secolul  î. r.  a transpus legenda în ersuri și i a i   upoai a  u eul api oli  oma 

ro  e ru  e olul  r
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talia este una dintre peninsulele Mării Mediterane în care a fost clădit ora ul stat oma.
oma a fost întemeiată în anul 7 3 î. r. de regele legendar omulus i  p nă în anul 09 î. r.  a 

fost condusă de încă ase regi  a uta i de enat i o Adunarea a poporului.

NA
e urie = subdiviziune militară la romani, alcătuită din 100 luptători
lie  = membru inferior al unei familii romane care datora stăpânului o serie de servicii, aflându-se totodată 

sub autoritatea şi protecţia acestuia
a ie = mănunchi de nuiele de mesteacăn, legat cu o curea în jurul unei securi şi purtat de lictorii care însoţeau 

pe unii magistraţi romani
li or = (în Roma Antică) persoană care însoţea, în anumite ocazii, pe înalţii demnitari, mergând înaintea lor şi 

purtând fasciile

. onsideri că așezarea omei în centrul Peninsulei talice a cons tuit un a anta  sau un deza
anta  olosește și informația din citatul următor.

u fără mo  zeii și oamenii au ales acest loc pentru întemeierea orașului ...  un u iu at t de 
binefăcător  pe care se aduc roadele țărilor de la mi locul păm ntului și pe unde se fac apro izionări 
pe cale mari mă...

itus i ius  Ab urbe condita 
. tabilește aloarea de ade ăr/fals a enunțurilor de mai os și răspunde oral select ndu le doar 

pe cele ade ărate.
 a  Munții Apenini se a ă în nordul taliei.
 b  oma este situată pe r ul ibru.
 c  recii locuiau în număr mare în sudul taliei.
 d  truscii erau iscusiți meșteșugari  comercianți  na igatori și constructori de cetăți.
 e  oma a fost condusă de șapte regi  dintre care ul mii trei  sabini.

. tabilește oral corespondența dintre termenii de la punctul A și cei de la punctul  form nd 
perec i corecte.

 A. lictor, centurie, Adunarea poporului, şapte coline   . legi, Roma, fascie, luptători
. ăspunde oral  complet nd enunțurile de mai os cu termenii corespunzători.
istă de termeni  M.T. Varro, Eneida, viaţă, Vergiliu, 300, întemeietorii Romei

a  Poetul roman ... a scris legenda ...  numită ... .
b  enatorii romani erau în număr de ... și dețineau această funcție pe ... .
c  storicul roman ... a stabilit anul legendar al întemeierii omei.

onsideri că așezarea omei în centrul Peninsulei talice a cons tuit un a anta  sau un deza

A A

 ...cei 300 de senatori erau de fapt capii celor 300 de gin i familii  din cele trei triburi care alcătuiau 
poporul roman  amnes la nii  i es sabinii  i uceres cei eni i ulterior în cetate  

 ...familiile romane erau foarte numeroase  reunind la un loc părin i  copii  nepo i  strănepo i  dar 
i un număr mare de clien i care  în sc imbul protec iei  le datorau patricienilor tot felul de ser icii

A  
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... după cum uma rege sabin care i a urmat lui omulus la tron  fusese creatorul ins tuțiilor 
religioase  tot așa er ius al doilea rege etrusc  este soco t de urmași fondatorul organizării de stat ... . 
Atunci a în ințat el  pe baza censului  clasele și centuriile ... . Pentru a putea cuprinde această mulțime 
80 000 de su ete  er ius ullius a găsit cu cale să mărească orașul. e aceea a adăugat încă două 

coline  uirinalul și iminalul. ...  otodată  el a încon urat orașul cu ziduri și șanțuri.  
itus i ius  Ab urbe condita

upă ce toți cetățenii s au str ns în for  rutus comandantul 
ca aleriei  în discursul ros t în fața poporului  a orbit  despre 

rania regelui însuși  despre suferințele și c inurile îndurate de 
poporul roman  silit să trudească în du oarea cumplită a canalului 
și a șanțurilor. ărbații romani  m ndri biruitori ai at tor noroade  
războinici cu faimă altădată  au a uns să e astăzi niște bieți muncitori 
cu ziua  niște amăr ți cioplitori în piatră.  ar uinius uperbus  
înspăim ntat de noua situație  se îndreptă spre oma  ca să înăbușe 
tulburările. ...  umai că a găsit porțile orașului ză or te  poporul îi 

otăr se e ilul. ...  upă regi  în comițiile centuriate ale poporului 
au fost aleși la c rma statului doi consuli ... .  

itus i ius  Ab urbe condita  espre răscoala din 09 î. r.

. are au fost mo ele răscoalei relatate de istoricul roman itus i ius

. u cine au fost înlocuiți regii la c rma statului roman

. a ce ins tuție a statului roman se referă e presia comițiile centuriate

. escrie  cu a utorul imaginii  ținuta unui înalt magistrat roman.

. e importanță au a ut regii etrusci în 
istoria omei

. are dintre realizările acestora se 
regăsesc în te tul alăturat

. e alți reformatori mai cunoș  din 
istoria altor popoare an ce

i   loa a ma ima  i emul roma  de 
dre are a apei  o rui  de e ru i  el mai 
ve i di  lume  are e e u io al i a ă i   

El a o  e e ar pe ru a u a ere ul 
mlă o  e i e  re oli e

i   u iu  i i iu  ra u  
o ul roma  e olul  r
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5 E A MAN
n mpul epublicii  consulii îndeplineau mandatul 

mp de un an. i au preluat toate atribuțiile regelui și 
erau a utați în conducerea treburilor publice de către 
alți magistrați  subordonați lor. n caz de prime die  se 
alegea un dictator cu un mandat limitat de șase luni. 

elelalte ins tuții  enatul și Adunarea poporului s au 
menținut.

ocietatea romană era împărțită în patricieni  
aristocrații care pro eneau din ec ile familii gen lice  
plebei și scla i. Multă reme  patricienii au fost singurii 
care s au bucurat de totalitatea drepturilor poli ce. 
Plebeii  pro eniți din r ndul liberților sau străinilor așezați 
la oma  nu erau considerați cetățeni. Pro t nd de rolul pe care l au dob ndit treptat în societate  
par cip nd la războaie și dorind să înlăture frec entele nedreptăți la care erau supuși de către patricieni  
plebeii s au ridicat la luptă. i s au retras pe Muntele acru probabil  colina A en n  și i au lăsat pe 
patricieni singuri în fața prime diilor. Această formă de luptă s a numit secesiune separare . ntre 494 î. r.  

și 287 î. r. au a ut loc mai multe secesiuni  plebeii obți
n nd mai înt i doi reprezentanți  apoi zece tribuni ai 
plebei  cu drept de eto și care se puteau opune consulilor  
legi scrise Legea celor XII table  și  treptat  drepturi egale 
cu ale celorlalți cetățeni.

ecolele  î. r. reprezintă totodată și peri oada în 
care romanii au reușit  printr o poli că de cucerire  să pună 
stăp nire pe întreaga peninsulă  apoi treptat pe întreg 
bazinul Mării Mediterane. ele mai grele lupte le au dus 
împotri a cartagi nezilor puni  pe care i au supus în urma a 
trei mari războaie. ictoriile obținute au dat un mare a nt 
legiunilor romane. P nă în secolul  î. r.  ele au transformat 

oma în stăp na unui imens teritoriu. 
umeroase bogății au luat drumul omei  însă treptat 

au început să apară și di cultățile. epublica nu a mai făcut 
față noilor realități. O nouă formă de conducere se impunea 
și aceasta a fost mperiul  în care puterea și controlul s au 
concentrat în m na unei singure persoane  împăratul. 

M E  MAN 
A cunoscut două perioade impor tante  Principatul sau perioada mpurie  care a început în 27 î. r.   

și ominatul sau perioada t rzie  în 284 d. r.
rincipatul. A fost inaugurat în remea lui Octa ianus care și a luat tulatura de mperator aesar 

Augustus 27 î. r.  14 d. r.  și care se a regăsi la toți împărații romani de aici încolo. Pentru a mulțumi 
at t pe senatori  c t și poporul  Augustus a păstrat toate magistraturile republicane  dar pe ma oritatea 
le a îndeplinit el  principele de enind primul om în stat princeps .

i   uria ulia  ediu al e a ului roma  
o rui  de uliu  e ar e olul  r

și 287 î. r. au a ut loc mai multe secesiuni  plebeii obți
n nd mai înt i doi reprezentanți  apoi zece tribuni ai 
plebei  cu drept de eto și care se puteau opune consulilor  
legi scrise 
cu ale celorlalți cetățeni.

care romanii au reușit  printr o poli că de cucerire  să pună 
stăp nire pe întreaga peninsulă  apoi treptat pe întreg 
bazinul Mării Mediterane. ele mai grele lupte le
împotri a cartagi
trei mari războaie. ictoriile obținute au dat un mare a nt 

i   rium ul roma  re o uire  
e eralii vi orio i pu eau i ra  oma 
 rium  u apro area e a ului  umai 

da ă  a erior  olda ii i au a lama  a 
impera ori  arul de rium  era ra  de 

pa ru ai al i  mpodo i  u ro eele 
ap ura e i urma  de o iali ă i i olda i 
ără arme  m ră a i  o ă i pur d 

oroa e de ori  
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i   E pa iu ea a ului roma  p ă  e olul  d r

onduc nd cu înțelepciune și abilitate  a instaurat în întreg mperiu pacea și  în iața romanilor  
ordinea. n nderea ma imă a statului a fost însă a nsă de către raian  împărat din dinas a Antoninilor  
în mpul căruia mperiul a cunoscut cea mai mare prosperitate. 

MAN A EA. n teritoriile nou cucerite  romanii au răsp ndit ci ilizația lor  limba la nă  legile  
modul de organizare și apărare  moneda dinarul  obiceiurile  credințele  precum și numeroasele 
realizări ale ingineriei și ar itecturii romane. nele popoare în inse au adoptat limba și obiceiurile 
romane  deci au cunoscut procesul de romanizare. actorii care au contribuit la romanizare au fost 
coloniș i  armata romană  dar și funcționarii care administrau aceste teritorii. Printre popoarele care 
s au romanizat se numără italicii  galii  ibericii și geto dacii. 

EA M E
mperiul oman a fost cel mai mare imperiu al An c ității  cea mai importantă putere poli că  

militară și economică din acele remuri. in secolul  d. r. însă  o lungă criză a pus stăp nire pe statul 
roman. a accentuarea ei au contribuit din plin atacurile din afară ale barbarilor germanici. Primii care 
au atacat mperiul au fost goții. n plus  apariția creș nismului și frăm ntările generate de noua religie au  
completat tabloul unei epoci pline de nesiguranță  dezorganizare a meșteșugurilor și comerțului  și de 
de alorizare a monedei.
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5 nii împărați  precum ioclețian și onstan n cel Mare  au 
încercat să reorganizeze mperiul as el înc t să se reinstaureze 
ordinea în stat  iar nanțele să poată  re igorate. 

ominatul. ioclețian este cel care a inaugurat ominatul  
284 476 . ub in uența Orientului  împăratul a de enit reprezen

tantul di inității pe păm nt  a nd puteri absolute dominatio = 
putere absolută . otodată  el a în ințat tetrar ia  o nouă metodă de 
gu ernare. Puterea era în m na a doi auguș  împăratul ind unul 
dintre ei  care a eau în subordinea lor doi cezari. iecare dintre ei 
administra o parte a mperiului. istemul a restabilit pentru un mp 
ordinea  dar după retragerea lui ioclețian au reînceput luptele 
pentru putere as el înc t  în mpul lui onstan n cel Mare  s a 
re enit la împăratul unic. onstan n a con nuat reformele lui 

ioclețian. A încercat să ușureze colectarea ta elor  a reorganizat 
armata și pro inciile  iar în 330 a ridicat orașul care i a purtat numele  

onstan nopol  de enit oua omă . 
n anul 39  împăratul eodosiu  din dorința de a e ita luptele 

pentru tron între cei doi i ai săi  a lăsat moștenire unuia Occidentul  
cu capitala la oma  și celuilalt  Orientul  cu capitala la onstan nopol.

eși intenția lui eodosiu nu a fost de a scinda mperiul în două state  ruptura a fost ine itabilă  iar 
unitatea nu s a mai refăcut niciodată. ele două imperii rezultate  mperiul oman de Apus și mperiul 

oman de ăsărit  au a ut însă un parcurs istoric diferit. n mp ce ăsăritul a mai dăinuit încă 1 000 
de ani  Apusul a căzut sub neîncetatele lo ituri ale populațiilor barbare. 

i   rupul a uar al e rar ilor  
e e ia  apro   d r

i   ul m ro ie 
o ver du l pe eodo iu  

pi ură pe p ă de ierre 
u le ra  

i   mpăra ul o a   
pre e d e ioarei aria u  model al 

o a opolului  de aliu al u ui mo ai  de 
la i rarea de ud ve  a ve ii a ili i a 

o a a ia op ia  di  o a opol
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n 476  talia  prin detronarea ul mului împărat 
din est  omulus Augustus  a trecut sub conducerea 
barbarului Odoacru  apoi a regelui ostrogoților  eodoric 
cel Mare. A luat as el sf rșit istoria de peste un mileniu 
a unei cetăți  oma  care  în epoca ei de glorie  i a făcut 
pe unii să o numească etatea ternă. ăderea mperiului 

oman de Apus ec i alează  în istoria uni ersală  cu 
sf rșitul epocii an ce. Pe ruinele acestuia se a naște o 
lume nouă.i   a edrala a o a di  

o a opol  o rui ă de mpăra ul 
u ia  e olul  a i mu eu  ra or

ma ă  mo ee a ul  ur ia

E 
ăscoala din 09 î. r. a marcat începutul epublicii  a cărei conducere era asigurată de doi 

consuli  enat i Adunarea poporului.
umeroasele războaie în care s a implicat armata romană au impus adoptarea unei alte forme 

de organizare  i anume imperiul. 
eritoriul a fost organizat în pro incii romane  iar unele dintre popoarele cucerite au fost 

romanizate.
n nderea statului  anar ia militară  luptele pentru putere i pătrunderea barbarilor în mperiu 

au condus la dezorganizarea ie ii poli ce i economice.
iocle ian i onstan n cel Mare au făcut eforturi de restabilire a ordinii i redresare a economiei.

n 39  mperiul oman s a împăr it în mod iremediabil în mperiul oman de Apus i mperiul 
oman de ăsărit.

n 476  mperiul oman de Apus a fost cucerit de barbari i as el a luat sf r it i epoca an că.

 ...la încoronarea împăra ilor de după raian  enatul roman a 
introdus urarea  ă i mai fericit dec t Augustus i mai bun dec t 
raian  
 ...s ndardul statului roman era reprezentat de o pa ură cu aripile 

desfăcute i o siglă con in nd literele P  n numele enatului 
i Poporului oman  precum în imaginea alăturată
 ...ora ul onstan nopol a fost construit pe locul unei ec i colonii grece  numită izan on  de la 

care  mai t rziu  mperiul oman de ăsărit î i a lua numele de mperiu izan n
 ...din anul 402  a enna a de enit capitala mperiului oman de Apus
 ...în unele regiuni  fron era mperiului oman era for cată printr un al de păm nt întărit cu 

lemn sau piatră  un an  de apărare i turnuri de pază

A  
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ve o = drept excepţional pe care îl are cineva de a se opune adoptării unei hotărâri sau legi

. ranscrie și completează pe caiet enunțurile. 
istă de termeni  tribunilor poporului, Legea celor XII table, se opună, 

patricienii
a  etățeni la oma erau  la început  doar ... .
b  Primele legi scrise din oma An că s au numit ... .
c  reptul de eto era un atribut al ... și îi permitea acestuia să ... 

oricărei legi.

. primă ți oral opinia în legătură cu mesa ul pe care poetul ergiliu  
care a trăit în mpul lui Augustus  a rut să l transmită prin următoarele 
ersuri.

omane  ia aminte  să stăp neș  popoarele sub puterea ta
ndeletnicirea ta a  să impui tuturor pacea
ă i cruți pe cei supuși și să i birui pe cei trufași.

Vergiliu, Eneida

. itește te tul și e primă ți oral opinia despre obiceiurile  caracterul 
romanilor și strategia lor militară. 

O profeție spunea că romanii or putea cuceri cetatea etruscă eii pe care ei o asediau de 10 ani  dacă 
or scurge toată apa din lacul Alban și cum romanii erau foarte supers țioși  au ținut cont de ea. 

Apa din lacul Alban fusese diri ată prin canale săpate de romani  către ogoare   comandantul 
menit să ducă la bun sf rșit această însărcinare  a fost M. urius amillus  care a fost numit dictator. 

 prin asprimea pedepselor  potri it disciplinei militare romane  el a făcut ca ostașii romani să nu se 
mai înspăim nte at t de rău de dușmani.  Apoi  a pus ostașii la treabă  pentru că ținta cea mai 
grea și cea mai importantă a lucrărilor era săparea unui tunel . unelul de sub păm nt era plin de 
ostași romani  aceș a  nă ălesc în incinta cetățuii. O parte pornesc în iureș asupra dușmanilor  
o altă parte sfarmă repede ză oarele și drugii de la porțile cetățuii  iar o a treia dă foc orașului .  

itus i ius  Ab urbe condita

. ompletează  pe caietul tău  a a cronologică de mai os cu e enimentele corespunzătoare datelor 
istorice.

. laborează c te un enunț corect din punct de edere istoric cu termenii următori  puni, imperiu, 
triumf.

A A

sec.  d. r. 330 d. r.  39  d. r. 476 d. r.

er iliu  poe  roma   mo ai  
u i  u i ia
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. mpăr i i ă în ec ipe de trei patru ele i i alege i ca lider pe 
unul dintre oi. ste de preferat ca ec ipele să e ec ilibrate din punct 
de edere al ni elului de cuno n e  iar liderii să e de acela i ni el.

iecare ec ipă î i a pregă  o ă cu întrebări legate de con inutul 
lec iilor în ă ate din această unitate i o ă cu răspunsurile pe care ei 
le au găsit.

emele mari pe care le e i acoperi prin întrebări i răspunsuri sunt 
următoarele

 întemeierea omei
 perioada regalită ii de la începutul istoriei omei
 republica romană
 mperiul oman
 procesul de romanizare
 prăbu irea mperiului oman.
iderul ecărei ec ipe a ci  întrebarea formulată i ecare ec ipă 

a da c te un răspuns. Profesorul a nota  la tablă sau pe o coală mare de r e  punctele ob inute 
indi idual i de ecare ec ipă i a inter eni pentru clari carea răspunsurilor  acolo unde este cazul.

a nal  se or trage concluziile i se or totaliza puncta ele.

. crie  pe caiet  de ni iile corespunzătoare no iunilor din rebusul de mai os.

. ompletează  pe caiet  o a ă cronologică pe care să marc ezi următoarele e enimente
  începutul perioadei t rzii a mperiului oman
  anii de domnie ai împăratului raian
  răscoala care a marcat sf r itul perioadei regalită ii în oma
  anii de domnie ai împăratului Octa ianus Augustus
  anul legendar al întemeierii omei.
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. ranscrie pe caiet cele două coloane i realizează coresponden a  

unind prin linii no iunile care au legătură între ele.

   A     

 popor roman    a um
 oma     război punic
 artagina    indo european
 cetă eni    popoare cucerite
 romanizare    patricieni
 mperiul oman de Apus
 

. ompletează  pe caiet  enun urile de mai os.
istă de termeni  secesiunea, Republică, barbar, etrusci

 Primii regi ai omei au fost la ni i sabini  iar ul mii trei au fost  .
 ăscoala din 09 î. r. a a ut ca efect trecerea la  .
 Pentru a c ga drepturi egale cu ale patricienilor  plebeii au adoptat ca formă de protest  .
 n 476  mperiul oman de Apus a fost cucerit de ... .
 upă marile cuceriri  în nderea mare a statului a impus ... .

. ăspunde la următoarele întrebări.
 a  are a fost rolul etruscilor în dez oltarea omei
 b  are a fost scopul în in ării tetrar iei de către iocle ian
 c  e factori au condus la dezorganizarea ie ii poli ce i economice a mperiului oman

. ealizează o scurtă caracterizare a inamicului împăratului raian de la nordul unării  a a cum 
reiese din te tul de mai os.

 Primele fapte militare ale lui raian au fost îndreptate împotri a dacilor  cei mai războinici 
dintre locuitorii de dincolo de unăre ... . Pe l ngă putere i d rzenie  ei nutreau un profund dispre  
pentru ia ă  născut dintr o neabătută con ingere în nemurirea i reîntruparea su etului. ecebal  
regele dacilor  se do edi a  un ri al demn de raian  nu se lăsa cuprins de deznăde de pentru soarta 
sa i a ării sale  p nă c nd  după mărturia du manilor săi  nu încerca tot ce se putea face prin ite ie i 
diploma ie.  

d ard ibbon  Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman

E A A E

o irea e eralului 
roma  ipio ri a ul 
 ar a i a   el de al 

oilea ă oi u i   
pi ură di  e olul 

 
ocumentează te i caută imagini suges e despre împăratul raian. ealizează apoi o ă de 

prezentare a acestuia în care să cuprinzi următoarele date  c nd a condus mperiul oman  originea lui  
poli ca pe care a promo at o  măsuri pe care le a luat pentru consolidarea i dez oltarea imperiului  
monumente construite din ordinul său.

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
2 0 2 0 1 0 2 0

 punct din o ciu
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ingura speranță a poporului roman în acele remuri de grea 
cumpănă un război cu sabinii  a fost . . incinnatus. Acesta își 
lucra micul său ogor de patru ugăre cca 2 30 a  situat dincolo 
de ibru . rimișii enatului roman l au găsit acolo  muncindu și 
cu ărnicie țarina  e că o săpa cu rlețul  e că o ara cu plugul. 

. rimișii omei i au cerut apoi lui incinnatus să se îmbrace în 
togă  ca să audă  spre binele său și al patriei  însărcinarea pe care i o 
încredințează enatul roman ... . upă ce și șterse nădușeala de pe 
frunte și de pe piept și se scutură de colb  incinnatus apăru din nou  
de astă dată îmbrăcat în togă  atunci trimișii romani îl salutară ca pe 
un dictator.  

itus i ius  Ab urbe condita

Oric t de ac  ar  fost ato cel ătr n  ca om de stat  ca administrator  ca scriitor și ca speculant  
iața de familie era și a rămas centrul e istenței sale  este mai aloros  spunea el  de a  un bun soț dec t 

un mare senator. isciplina domes că era se eră. ...  n ce pri ește educația ului său  bătr nul soldat 
îl iniție el însuși în toate e ercițiile zice și îl în ăță să se lupte  să călărească  să înoate  să se bată cu sabia 
și să reziste la căldură și frig. ...  el însuși îl în ăță pe băiat ceea ce obișnuia să în ețe romanul  adică 
să ș e să scrie și să citească și să cunoască legile țării. ...  e obicei  el împărtășea aceeași m ncare cu 
scla ii săi și nu permitea ca aceasta să e mai scumpă de 30 de ași ... . n sc imb  el răm nea mult mp 
la masă  at t în oraș împreună cu to arășii săi de club  c t și la țară împreună cu proprietarii ecini ... . 
n felul acesta trăi bărbatul care a fost pri it de concetățenii săi și de urmași drept modelul eritabilului 

cetățean roman ... .  
eodor Mommsen  Istoria romană

. ine a fost ato cel ătr n

. are erau responsabilitățile unui soț și ale unui tată într o familie romană

. e educație primeau copiii  e obișnuia să în ețe un roman

. are erau distracțiile unui cetățean roman

. are era  conform te tului  ac itatea de bază a ec ilor 
romani

. e aină a îmbrăcat incinatus pentru a primi numirea 
o cială ca dictator

. escrie îmbrăcămintea persona elor din imagine.
i   amilia mpăra ului 

u u u  a orelie  ra a i  
e olul  r
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AM A  E MANE
n societatea romană  familia a ucat un rol primordial. Pe l ngă faptul 

că era foarte numeroasă  ea oferea membrilor ei o anumită poziție socială și 
asigura transmiterea alorilor morale. ărbatul cel mai în rstă era stăp nul 
absolut al familiei și al tuturor bunurilor acesteia. l lucra la c mp  mergea la 
război  aducea sacri cii zeilor  era preotul și udecătorul alor săi  a nd drept 
de iață și de moarte asupra soției și descendenților  clienților și scla ilor casei  
întruc t  conform legilor romane  toți aceș a erau considerați membri ai 
familiei  deși nu toți erau rude de s nge. Pentru menținerea numelui familiei  
tatăl obișnuia să în eze băieți. emeia  pe care scla ele o degre au de muncile 
obositoare  a ea ca principale sarcini să supra eg eze ser itorii  să se ocupe 
de creșterea copiilor și să toarcă l na. upunerea față de autoritatea părinților 
și a legilor  disciplina  ărnicia  tenacitatea  respectul față de cu ntul dat  zei 
și patrie au fost irtuți care au permis romanilor să se impună altor popoare. 

E A A 
e la rsta de 7 ani  copiii care nu erau instruiți în familie se str ngeau într un loc oarecare unde erau 

inițiați în ale ci tului și scrisului de către un pedagog  de cele mai multe ori de origine greacă  plă t de 
părinți. criau pe tăblițe cerate și socoteau cu abacul. e la 12 ani începeau aprofundarea grama cii la ne 
și greceș  studiind te te literare și istorice  puțină geogra e  matema că și muzică. a 17 ani  urmau de a 
ni elul superior  cel al în ățării retoricii  necesară ros rii discursurilor poli ce sau uridice. 

E 
n iața co diană  romanii respectau un calendar religios în care anumite zile erau dedicate enerării 

unor di inități sau e enimente. lterior  s au adăugat și zilele dedicate marilor ocuri . le constau în 
lupte cu animale sau între oameni  întreceri de cai sau care  precum și spectacole de teatru cu c ntăreți 
și dansatori. e țineau în ircus Ma imus  în noile am teatre construite la oma și erau organizate de 
către edili.

i   amilie roma ă

E 
ărbatul se bucura de autoritate deplină în familie i societate.
a coală sau în familie  copiii în ă au să scrie  să citească  să socotească  pu ină istorie  legile 

i retorică.
alorile pe care romanii î i întemeiau e isten a erau disciplina  respectul i delitatea fa ă de 

cu ntul dat.

NA
a a  = instrument cu bile folosit la efectuarea unor calcule aritmetice
re ori ă = arta de a vorbi frumos şi de a convinge un auditoriu
vir u e = trăsătură a caracterului, care îl face pe om mai bun, din punct de vedere moral

• crie un te t de ma imum 1  r nduri în care să descrii  regulile e istente în familia romană  
obiceiurile co diene ale romanilor  modul în care se desfășura educația acestora.

crie un te t de ma imum 1  r nduri în care să descrii  regulile e istente în familia romană  

A A E



STUDIU DE CAZ A MA A MAN

97

ea mai importantă îndatorire pentru cetățeanul roman era ser iciul 
militar. ncă din remurile de început  unitatea principală de luptă a fost 
legiunea  iar o subdi iziune a ei a fost centuria  condusă de un centurion. 

iecare își îndeplinea ser iciul militar în funcție de a ere cei mai săraci  ca 
infanterie ușoară  cei din clasa de mi loc  infanterie grea legionară  aristocrații  
în ca alerie . oldații făceau antrenamente dure  const nd în marșuri de c te 
3  m  fără popas  purt nd întreg ec ipamentul cort  arme  unelte  rană . 

isciplina era dras că  iar greșelile erau pedepsite aspru. upă o zi de marș se 
ridica tabăra militară numită castru  într un loc ales după reguli stricte. Aceasta 
putea  temporară sau permanentă. a fel de stricte erau regulile și în interior. 

e respectarea lor depindea securitatea soldaților  comunicarea e cientă și 
deplasarea rapidă și de aceea orice abatere se pedepsea aspru. a nalizarea 
stagiului militar  soldații de eneau eterani și se bucurau de apreciere din 
partea societății  erau împroprietăriți în pro incia pe care au apărat o în calitate 
de militari sau puteau alege o carieră administra ă.

ac ca militară romană s a bazat pe mobili
tatea și forța comba ă a pedestrașilor și pe o serie de in enții în domeniul 
armamentului. Armele erau folosite în mod succesi . Mai înt i era aruncată 
lancea care  odată în ptă în scutul ad ersarului  se îndoia și îl incomoda 
în mișcări. ra momentul anga ării luptei corp la corp și al u lizării sabiei 
scurte gladium . acă prima linie de pedestrași se înt mpla să e respinsă  
ea se putea retrage în spatele celei de a doua și împreună reluau atacul. 

ista și o a treia linie și  as el  posibilitatea regrupării primelor două. 
iecare linie cuprindea mici formațiuni de luptă dispuse sub forma unei 

table de șa  ceea ce le permitea o rapidă regrupare în teren. rupele de 
ca alerie  la r ndul lor  puteau ataca pe ancuri prin în ăluire. 

n atac se foloseau și mașini de luptă precum turnul de asediu  
berbecul  catapulta  iar mai t rziu  balista  onagrul  scorpionul . n mpul războaielor pentru 

cucerirea artaginei  romanii și au construit și prima otă militară alcătuită din pentere ase cu cinci 
r nduri de sle  dotate cu poduri mobile. Aceste poduri erau o in enție a romanilor care le a permis 
să lupte cu inamicii corp la corp ca și pe uscat.

e a lungul mpului  armata romană a e oluat  efec ele de militari au crescut  organizarea s a 
adaptat etapelor istorice  dintr o armată temporară a de enit una permanentă reforma lui Marius  
secolul  î. r. . fectele au fost însă nefaste  căci militarii au a uns să depindă de comandanții lor și i au 
urmat pe aceș a în luptele pentru putere. ăzboaiele ci ile  implicarea armatei în impunerea împăraților  
apoi barbarizarea treptată prin in ltrarea migratorilor în r ndul luptătorilor  dar și al comandanților 
au fost tot at ția factori care au contribuit la decăderea forței militare romane și implicit a statului. 
Aproape un mileniu însă  ea a fost un e emplu de disciplină  onoare  spirit de sacri ciu  in en itate 
în alegerea strategiilor  mobilitate  organizare e emplară și tenacitate în obținerea ictoriilor  ind cea 
mai e cientă armată a An c ității.

i   E ipame ul 
mili ar al u ui 

i a eri  roma  
re o uire

i   a ru roma  
re o uire

• ompară armata romană cu falanga macedoneană și completează o diagramă enn cu 
asemănările și deosebirile pe care le ai constatat.

ompară armata romană cu falanga macedoneană și completează o diagramă enn cu 
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N  ANE
ința de a construi un oraș au în ățat o romanii 

de la etrusci și s au inspirat totodată din minunata 
ar itectură greacă. oma a de enit  în numai c te a 
secole  modelul de urmat al oricărui centru urban din 
întreaga lume mediteraneană. orul  la început un loc 
mlăș nos  a fost transformat  prin priceperea etruscilor  
într un spațiu public în care s au putut construi temple  
sedii administra e și poli ce  bazilici  coloane come
mora e. Apoi  în mpul lui ezar și al unor împărați  
precum Augustus sau raian  oma s a îmbogățit cu 
noi forumuri în care s au ridicat noi biblioteci  temple  

am teatre  arcuri de triumf  statui  columne. Pentru că apa nu putea  adusă în ecare locuință  
statul roman s a preocupat să asigure un număr c t mai mare de f nt ni  apeducte  terme și toalete 
publice pentru menținerea stării de igienă a populației. n băile publice numite terme  romanii găseau 
și condiții pentru ac ități di erse de petrecere a mpului liber. Acestea își ofereau ser iciile tuturor 
categoriilor sociale și de aceea mai erau numite ilele săracilor . ele mai cunoscute erau ermele lui 

aracalla și cele ale lui ioclețian. 
n scurt mp însă  oma a de enit un oraș aglomerat și nu toate car erele erau lu oase. Pe străzile 

destul de înguste  pre ăzute cu rigole  locuitorii nu se s au să își arunce resturile mena ere. n aziile 
străine  spațiul insu cient dintre case și materialele de construcție ușor in amabile au făcut ca oma 
să e mistuită de c te a incendii  dar de ecare dată a renăscut și mai în oritoare  ceea ce i a atras și 
numele de etatea ternă.

 MAN
entrul poli c al omei se a a la picioarele apitoliului. 

nul dintre monumentele cele mai enerabile era uria unde 
se aduna îndeobște enatul. ...  n oma republicană  orul nu 
era menit numai ac ităților o ciale. l era totodată un centru 
comercial și un r nd dublu de pră ălii îl mărginea la nord și la 
sud. ...  l era stră bătut pe toată lungimea sa de către alea 
acră  pe care o urmau procesiunile ca să a ungă de la Marele 
irc spre apitoliu. Pierre rimal  Civilizaţia romană

să e mistuită de c te a incendii  dar de ecare dată a renăscut și mai în oritoare  ceea ce i a atras și 

de la etrusci și s au inspirat totodată din minunata 
ar itectură greacă. oma a de enit  în numai c te a 
secole  modelul de urmat al oricărui centru urban din 
întreaga lume mediteraneană. orul  la început un loc 

într un spațiu public în care s au putut construi temple  
sedii administra e și poli ce  bazilici  coloane come

i   a eo ul di  oma  emplu 
dedi a  u uror ei ă ilor roma e ma e ă

i   a ili a lui a e iu

. e repere urbane importante descoperi în te tul de mai sus și gura 2

. ompară apitoliul și orul roman cu elemente urbane din istoria reciei An ce. Menționează 
o asemănare.

. Pornind de la informațiile din lecție și de la citatul de mai os  e primă ți opinia referitoare la 
necesitățile de u lizare a apei în oma An că și la modul în care ele au fost rezol ate.

 Apa ce se aduce la oma prin conducte este în așa mare can tate  înc t ade ărate r uri de apă 
străbat orașul și canalele lui  as el că ecare casă are cisterne colectoare  conducte și f nt ni din belșug...  

trabon  Geografia, VI
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Orașul Pompei  situat în olful apoli  pe 
țărmul es c al Peninsulei talice  a fost inițial o 
colonie doriană din secolul  î. r. n anul 80 î. r. 
a de enit colonie romană  sub numele de ornelia 

enera Pompei. 
storia orașului a luat sf rșit în ziua de 24 

august a anului 79 d. r. c nd o erupție a ulcanului 
ezu iu din apropiere l a acoperit în întregime. 

O mărturie din acea epocă ni s a păstrat într o 
scrisoare a lui Pliniu cel năr  nepotul lui Pliniu cel 

ătr n  acesta din urmă ind una dintre miile de 
ic me ale dezastrului. 

Peste secole  ar eologii  cu surprindere și în orare  au scos la lumina zilei străzi și case și toate 
u litățile de care se putea bucura un oraș în perioada de apogeu a statului roman. e pot edea astăzi  
în Pompei  ilele cu numeroase încăperi  toate desc iz ndu se spre interior  spre încăperea principală 
numită atrium  cu spărtură în acoperiș și bazin pentru colectarea apei de ploaie  în pardoseală. au găsit 
și grădinile interioare cu promenada lor  împodobite cu statui  straturi de ori și f nt ni arteziene. e pot 

admira frescele de pe pereții încăperilor  mozaicurile  
dar și sistemul tradițional roman de încălzire prin 
pardoseală sau pereții caselor. nii locuitori mai bogați 
a eau și propriile băi. Ma oritatea însă frec entau 
băile publice  dar și sala de sport. entrul orașului 
era reprezentat de orul roman  o piață de 142 de 
metri pe 38  din care se făcea intrarea în temple  iar 
partea nordică era mărginită de apitoliu. n zilele 
marilor ocuri se putea merge la teatrul mic  de 1 000  
de locuri  sau la cel mare  de  000 de locuri. e mai 
pot edea în acest muzeu în aer liber piețe și ateliere 
meșteșugăreș  brutăriile și pră ăliile din care se 
puteau procura di erse mărfuri  dar se putea ser i și 

m ncare caldă. Azi  Pompeiul este do ada pentru o iață prosperă și lipsită de gri i a locuitorilor unei 
bogate colonii romane  curmată drama c de un cumplit cataclism.

i   ra er provo a  de vul a ul e uviu

admira frescele de pe pereții încăperilor  mozaicurile  
dar și sistemul tradițional roman de încălzire prin 
pardoseală sau pereții caselor. nii locuitori mai bogați 
a eau și propriile băi. Ma oritatea însă frec entau 
băile publice  dar și sala de sport. entrul orașului 
era reprezentat de orul roman  o piață de 142 de 
metri pe 38  din care se făcea intrarea în temple  iar 
partea nordică era mărginită de apitoliu. n zilele 
marilor ocuri se putea merge la teatrul mic  de 1 000 
de locuri  sau la cel mare  de  000 de locuri. e mai 
pot edea în acest muzeu în aer liber piețe și ateliere 
meșteșugăreș  brutăriile și pră ăliile din care se i   radă di  a ul ompei

• ealizează  la alegere  descrierea  prin desen și te t a unei terme  unui apeduct sau unei basilici 
romane.

A A E

NA
apedu  = construcţie prevăzută cu instalaţii pentru transportul apei
ri olă = amenajare specială, sub forma unui şanţ, făcută de-a lungul străzilor, în marginea acestora, având rolul 

de a colecta apele superficiale şi de a le dirija la un punct de descărcare
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• Pornind de la te tul studiului și citatul de mai os  scrie un eseu ma im 20 de r nduri  imagin n  
du ți că ai izitat oloseumul și redă c te a aspecte care te au impresionat mai mult. olosește internetul 
pentru a a a mai multe despre gladiatori. 

itus  pentru inaugurarea am teatrului și a băilor care i poartă numele a oferit spectacole 
remarcabile. Au fost ridicate cu macaralele în arenă și au luptat unele împotri a altora  patru elefanți  
precum și numeroase animale erbi ore sau carni ore. ...  Mulți bărbați au luptat pe cont propriu sau 
în grupuri  în lupte terestre sau na ale. ...  u asemenea pri eliș  s au delectat spectatorii mp de o 
sută de zile.

assius io  Istoria romană  espre inaugurarea olosseumului de către împăratul itus

A A E

olosseumul a fost cel mai mare am teatru din lumea ro
mană. onstrucția lui a început în mpul împăratului espasian 
și a fost inaugurat  în anul 80 d. r. de către împăratul itus. a 
inaugurare  serbările au ținut 100 de zile  edilii oferind roma
nilor nători  lupte de animale și gladiatori  curse de care și 
bătălii na ale. l a fost ridicat pe locul unei grădini în care e ista 
o statuie imensă a împăratului ero  denumită olossus  de la 
care a primit și numele. apacitatea lui era de 0 000 de locuri și 
dispunea de un sistem foarte e cient de acces și e acuare a spec
tatorilor  precum și de un acoperiș retractabil din p nze de in.

Primele lupte de gladiatori au a ut loc la oma în 264 î. r. 
omanii au îndrăgit aceste manifestări i ele au de enit  treptat  

parte a ocurilor publice. acă la început par cipau la acest ritual trei cupluri de gladiatori  în mp 
s a a uns la sute de as el de luptători. u to i gladiatorii din arenă erau însă luptători profesioni  

ind folosi i în acest scop i condamna ii la moarte  dar i prizonierii de război. istau însă i luptători 
profesioni  care se dedicau acestei ac ită i în mod oluntar. i se anga au într o coală specială  

depuneau urăm ntul în fa a conducătorului ei  apoi începeau 
pregă rea sub supra eg erea celor mai e perimenta i luptători. n 
func ie de performan e  gladiatorii primeau diferite grade. atorită 
antrenamentului de care dispuneau  gladiatorii erau solicita i să lupte 
i în armata romană  iar publicul îi pri ea ca pe ni te eroi. n func ie de 

costume i armament  e istau mai multe categorii de gladiatori  de la cei 
u or ec ipa i  cu o cască cu izieră  scut i sabie  la cei dota i cu o plasă 
plumbuită i furcă sau la cei greu ec ipa i cu plato ă  cască  scut  sabie 
i pumnal. istau  de asemenea  gladiatori acoperi i în întregime cu o 

protec ie metalică  dar i luptători de pe un car tras de cai. iciodată 
însă nu luptau doi gladiatori de aceea i categorie. u tot acest succes 
pe care îl a eau la publicul format mai ales din plebea urbană  ezar 
a reu it să limiteze numărul de gladiatori pe care putea să l de ină 

un par cular  mai ales că  pe mpul său  mai era încă proaspătă amin rea răscoalei gladiatorilor din  
anii 73 71 î. r.  condu i de partacus.

depuneau urăm ntul în fa a conducătorului ei  apoi începeau 

func ie de performan e  gladiatorii primeau diferite grade. atorită 
antrenamentului de care dispuneau  gladiatorii erau solicita i să lupte 
i în armata romană  iar publicul îi pri ea ca pe ni te eroi. n func ie de 

costume i armament  e istau mai multe categorii de gladiatori  de la cei 

i pumnal. istau  de asemenea  gladiatori acoperi i în întregime cu o 

însă nu luptau doi gladiatori de aceea i categorie. u tot acest succes 

i   ladia ori  are ă

i   up ă de ladia ori 
re o uire
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E  MAN
Panteonul roman s a cristalizat în mp și a a ut în cele din urmă aceeași componență ca și cel 

grecesc  adică zei principali  zei secundari  du uri și personi cări. n perioada mperiului au pătruns și 
unele zeități orientale  precum zeița egipteană sis sau zeul persan al oarelui  Mit ras.

n iața romanilor  ca și la celelalte popoare an ce  religia a ucat un rol foarte important. Ac itățile 
lor co diene  e ele casnice sau poli ce  începeau cu di erse ritualuri religioase și sf rșeau asemenea. 
Aceste prac ci a eau menirea de a menține în familie și în cetate pacea zeilor  singura cale de a 
obține belșugul și buna r nduială. redința lor era una politeistă  iar zeitățile  numeroase. Multe 
dintre ele au fost împrumutate de la popoare ecine  cele mai multe de la greci. e pot dis nge c te a 
ec i di inități precum aunus  protector al păstorilor  il anus  o di initate a pădurilor și c mpiilor  
uirinus  aturnus  esta  anus și alții. Pe de altă parte  ecare casă și ecare familie a ea protectorii 

săi  un fel de spirite ale strămoșilor sau protectoare ale căminului. Acestora  stăp nul casei le aducea 
zilnic ofrande  rimituri de m ncare sau picături de in presărate deasupra focului eșnic iu din micul 
altar ce e ista în ecare casă. a zeități principale însă  
romanii au împrumutat în întregime zeii greci  ecăruia 
atribuindu i se un corespondent roman.

EM E E MAN
e mpuriu  la oma  pe colina apitoliu  cea mai 

mică dintre toate  a fost ridicat un templu dedicat celor 
trei zeități romane  upiter  unona  Miner a. nd oma 
a a uns să domine lumea  a transmis modelul său urban 
tuturor orașelor din mperiu.

olul preoților era pe măsura importanței acordate 
credințelor religioase. i erau organizați în colegii  iar 

ecare colegiu a ea o ierar ie și atribuții speci ce. As el erau estalele  care eg eau la menținerea 
focului eșnic iu în oma  sau augurii  cei care descrifrau semnele bune sau rele arătate de zei prin 
zborul și țipătul păsărilor sau prin fulgere  și peste toți aceș a e ista un preot care se îngri ea de cultul 
lui anus.

i   emplele api oli e di  ei la  u i ia  
dedi a e riadei a re  upi er  u o a  

i erva e olul  d r

i   ei  
mi olo ia rea ă  
i roma ă

i   emplele api oli e di  ei la  u i ia  

• tudiază imaginea de mai os și  cu a utorul manualului digital  spune ce zeitate romană cores
punde ecărei zeități greceș .
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n secolul  d. r.  romanii s au confruntat cu o e ndere a 
monoteismului  în arianta lui creș nă primii monoteiș  pe care 
i au cunoscut ind e reii . Apariția creș nismului a fost generată 
de predicarea de către isus din azaret a în ățăturilor ale și apoi 
de cruci carea Acestuia și răsp ndirea ulterioară a cu ntului 
lui umnezeu prin intermediul apostolilor. ele patru ang elii 
propo ăduite de apostoli  alături de alte c te a scrieri  au format 
Noul Testament pe care noua religie s a întemeiat. a a atras tot 
mai mulți adepți  ceea ce a îngri orat autoritățile romane  întruc t 
creș nii refuzau să se înc ine în templele romane și considerau ca 
false toate celelalte di inități. n plus  propo ăduind iubirea față 
de umnezeu și față de oameni și încura nd pe credincioși să se dăruiască necondiționat acesteia  
creș nismul intra în contradicție cu principiile de gu ernare ale unui stat ce presupunea dominarea 
prin forță. e aceea  unii împărați i au în ino ățit pe creș ni pentru toate relele care se înt mplau în 
mperiu molime  incendii  secete și permanentele nă ăliri ale populații migratoare  și au recurs de 

nenumărate ori la prigonirea și c iar la uciderea lor. Pentru să rșirea ritualului religios  creș nii s au 
ăzut ne oiți să se înt lnească în ascuns  în catacombe galerii subterane . 

n anul 313 însă  împăratul onstan n cel Mare  a cărui mamă  împărăteasa lena  îmbrățișase 
noua credință  a semnat dictul de la Milan prin care creș  nismul a de enit religie acceptată în mperiu  
alături de toate celelalte. in acest moment a fost posibilă organizarea o cială a creș nismului în 
episcopii  conduse de epis copi. 

Mai t rziu  împăratul eodosiu cel Mare a dat dictul de la essalonic 380  prin care se stabilea că  
oate popoarele trebuie să se ralieze credinței transmise romanilor de apostolul Petru   adică f na 

reime a atălui  a iului și a f ntului pirit  așa cum cerea rezul de la iceea din 32 . l a fost întărit 
de alte două edicte ulterioare  creș nismul de e nind as el unica religie a mperiului  toate celelalte 
credințe  consi derate păg ne  ind interzise. e la romani  creș nismul s a răsp ndit și la popoarele 
barbare.

i   ă li ă u o ve e i rip ie 
re ă  e ele a o  u  im ol 

re  di  vremurile de epu  ale 
a e ei reli ii

i   i e mor uare  a a om a  ali  oma   
e olele    ea a are o ar i e ură u era ă 

ra dioa ă e e de pe o lu ime de  m  i lu d 
rip e  are erau morm a e rupurile re ilor  ăli de 
ru ă iu e  re e i i rip ii u im oluri ale re i mului 

ve i  E e oar e u o u ă i pe ru ă a adăpo  
rămă i ele păm e  ale papilor epi opilor de oma

• primă oral opinia ta despre importanța apariției creș nismului în mperiul oman.

A A E



. Organizați ă pentru a prezenta  sub forma unei ori de lotus  tema.
Alegeți 8 colegi dintre oi. Aceș a își or stabili cele 8 teme secundare pe care oi a trebui să 

le detaliați și își or alege membrii grupului de lucru. oți ele ii trebuie să facă parte dintr un grup. 
imeni nu răm ne în afara grupurilor  nimeni nu face parte din două grupuri. iecare dintre cei 8 colegi 

împreună cu grupul ales a lucra la detalierea temei secundare stabilite  folosind următoarele criterii
 caracteris ci
 a anta e/deza anta e
 istoric dacă este cazul  cum ar  de e emplu  orașul Pompei
 in uența asupra ieții cetățenilor.

. a  nterpretează  în c te a enunțuri  te tul de mai os  referindu te la toleranță. 
 b  plică importanța toleranței în zilele noastre.
  ă acordăm creș nilor și tuturor celorlalți posibilitatea unei libere alegeri a cul ării religiei 

pe care și o doresc  as el înc t orice di initate sau putere cerească ar  aceea să ne poată  de folos și 
nouă  și tuturor celor care se găsesc sub puterea noastră.  

usebiu de ezareea  Istoria bisericească

. escrie  într un te t de 10 1  r nduri  iața unei familii romane  referindu te îndeosebi la 
organizarea familiei și preocupările membrilor acesteia.
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. Alege ariantele corecte.

a  Patricienii preferau  
A. agricultura. . negoțul. . meseriile.
b  nt nile  apeductele  termele și toaletele publice au fost construite în oma pentru menținerea  
A. aerului curat. . stării bune a agriculturii. . stării de igienă a populației.
c  nitatea principală de luptă speci că armatei romane era  
A. centuria. . legiunea. . falanga.
d  n urma războaielor ci ile  a barbarizării armatei și a altor 

factori  forța militară romană și cea a statului au  
A. decăzut. . crescut. . rămas la fel.
e  reș nismul a pătruns în mperiul oman în  
A. secolul al lea. . secolul  d. r. . secolul  î. r.

. tabilește aloarea de ade ăr a următoarelor enunțuri și 
transcrie le pe caiet  pe cele ade ărate așa cum sunt  pe cele false 
transform ndu le în enunțuri ade ărate.

a  opiii erau instruiți  de la rsta de 7 ani  în familie sau de un 
pedagog.

b  ea mai importantă îndatorire a cetățeanului roman era 
ser iciul militar.

c  oate car erele omei erau lu oase.

d  Orașul Pompei a fost distrus de erupția ulcanului tna.

e  el mai mare am teatru din lumea romană a fost olosseumul.

. plică importanța apeductelor pentru populația mperiului oman.

. primă ți opinia despre luptele cu gladiatorii  în 2 3 enunțuri  și argumentează.

. olosește citatul de mai os pentru a e plica  în ma imum 1  r nduri  efectele războiului asupra 
populației romane.

Pe de altă parte  nu lipseau indi izi de o ambiție stupidă care cumpărau arme împodobite  cai 
frumoși  unii c iar și eselă lu oasă și alte s mulente ale plăcerilor  ca și cum ar  fost lucruri necesare 
pentru campanie. ei înțelepți erau preocupați de stabilirea păcii și de soarta statului  ... . ar marea 
masă a poporului  care  din cauza imensității imperiului  nu se preocupă de problemele poli ce  
începea să resimtă nenorocirile războiului  deoarece toate fondurile erau canalizate în sectorul militar 
și prețurile alimentelor creșteau.  

acitus  Istorii

E A A E

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
2 0 1 1 2 2 0

 punct din o ciu

 la o ă di  ale  ompo e ă  
a e ipame ului mili ar roma
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Unitatea

GETO-DACII

• Ge]ii [i dacii. R@nduieli, obiceiuri, 
credin]e
• Burebista [i Decebal. R\zboaiele  
daco-romane
• Recapitulare
• Evaluare 
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itește te tul următor și răspunde  pe caiet  la cerințe.
nainte de a sosi la stru unăre  primul popor pe care îl supuse arius împăratul perșilor  au fost 

geții  care cred că sunt nemuritori  căci tracii  se predaseră lui arius fără luptă  iar geții  otăr ndu se 
la o împotri ire îndărătnică  au fost supuși îndată  cu toate că sunt cei mai drepți și mai ite i dintre traci.

Herodot, Istorii 

n mileniile  î. r.  dinspre Asia au sosit triburile indo europene  care s au așezat și în sud estul 
uropei  cre nd noi familii de popoare  printre care tracii. riburile tracice locuiau pe un teritoriu foarte 

în ns cuprins între Marea gee în sud  și arpații Păduroși în nord  care era separat de unăre în două 
mari părți. As el  în funcție de zona în care locuiau  tracii s au împărțit în două categorii  tracii sud dunăreni 
și nord dunăreni. racii de la nord de unăre sunt strămoșii noștri  geto dacii. i au fost numiți geţi de către 
iz oarele istorice greceș  și daci de către cele romane. Astăzi  noi îi numim geto daci pentru a e idenția 
faptul că a em de a face cu un singur popor pentru care e istă două denumiri.

Prima ș re scrisă despre geto daci o a em de la erodot  care a relatat despre campania împăratului 
persan arius contra sciților din nordul Mării eagre. n drumul lui spre aceș a  arius s a luptat cu geții 
din obrogea  pe care i a în ins. enimentele s au petrecut  cel mai probabil  în anul 14 î. r. ncep nd 
cu secolul  î. r.  ș rile despre geto daci s au înmulțit. e pildă  în anul 339 î. r.  sciții conduși de Ateas 
au in adat obrogea și au fost respinși de către geți. nsuși Ale andru cel Mare  înainte de a pleca la război 
împotri a mperiului Persan  a întreprins o scurtă e pediție contra geto dacilor  în anul 33  î. r. isima  
unul dintre generalii acestuia  s a luptat în două r nduri 300 î. r. și 292 î. r.  cu romic etes  liderul unei 
uniuni tribale geto dace. eto dacii au ieșit ictorioși  oferind as el e emple de ite ie și de cumpătare.

. are a fost primul popor supus de către arius în această campanie

. um se considerau geții

. e părere are erodot despre aceș a

. onform te tului  rezultă că geții și tracii sunt popoare diferite  e ce

i   oi ul de la 
o o e e

i   ră ară 
e o da ă

i   upa de la  
oroi a are

i   a ri a de la 
armi e e u a e ia



107

Geto-dacii

E 
enirea triburilor indo europene a dus la apari ia familiei de popoare trace.
amura nord dunăreană a acestei familii de popoare este reprezentată de geto daci.

Prima re despre geto daci o a em de la istoricul erodot.

NA
amilie de popoare = grup de popoare înrudite din punct de vedere lingvistic, religios etc.

i do europe i = populaţii sosite din Asia la începutul epocii bronzului, care au asimilat populaţiile din Europa

. itește te tul și răspunde  pe caiet  la cerințe.
istă și o altă împărțire a țării  o împărțire mai ec e  așa că unii se numesc daci  alții geți. eți se 

numesc cei din ăsărit  care sunt la mare  iar numele de daci se dă populațiilor de la Apus  care locuiesc 
alături de germani și spre iz oarele strului.  eții și dacii orbesc aceeași limbă.  

trabon  Geografia
a  umește teritoriul în care locuiau geții  respec  dacii.
b  e spune trabon despre limba geților și a dacilor
c  a ce concluzie ne conduce informația despre limba geților și a dacilor

. ranscrie  pe caiet  cele două coloane de mai os și asociază litera din dreptul ecărei persoane 
cu cea din dreptul e enimentului potri it.

A. ciții in adează obrogea și sunt în inși de geți 339 î. r.  a. romic etes
. Prima ș re scrisă despre geto daci    b. Ale andru cel Mare
. pediția contra geto dacilor 33  î. r.     c. erodot
. nfr ngerea lui isima  292 î. r.      d. Ateas

A A

 ...războinicii traci au fost amin i de omer  în epopeea Iliada  drept alia i ai roiei
 ...tracii sud dunăreni au a uns pe r nd sub domina ia a trei mari imperii  persan  macedonean i 

roman

A  

z oarele istorice ne oferă tabloul lumii geto dace  ci ilizație cu un 
caracter predominant rural. Principa lele îndeletniciri ale geto dacilor erau 
agricultura și păstoritul. u toate acestea  comerțul și meșteșugăritul nu 
le erau deloc străine. Ar eologii au descoperit numeroase obiecte din 

er sau aur realizate de către meșterii geto daci cu o măiestrie demnă de 
toată admirația. eto dacii au progresat din punct de edere spiritual prin 
contactele cu lumea greacă. Acestea au fost ușurate de prezența celor trei 
colonii greceș  din obrogea. e la greci au preluat metode de prelucrare a 
ceramicii și erului  moneda  dar și scrisul. 

eto dacii erau organizați în triburi  care adeseori se uneau pentru a crea uniuni tribale  cum e cazul 
celei conduse de romic etes. n fruntea unui trib se găsea un rege. ocietatea geto dacă era împărțită în 
clase sociale  nobilii tarabostes  și oamenii de r nd coma . eligia uca un rol central în iețile geto dacilor  
fapt con rmat de multe surse an ce. ident  religia geto dacă era politeistă  iar zeul suprem se numea 
amol is. onform lui erodot  geto dacii se credeau nemuritori și făceau c iar și sacri cii umane.

i   o il da  i  
om de r d da
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eto dacii au ridicat  încep nd cu secolul  î. r.  cetă i impresionante în zona Mun ilor Oră e  
din ud. unedoara. Printre acestea se numărau i cele de la armizegetusa egia  oste  sau 

lidaru. idurile acestor fortăre e au fost construite după un procedeu special numit de către 
arheologi murus dacicus  adică zidul dacic  în limba la nă. 

• Pri e te imaginile de mai sus  documentează te pe internet  apoi prezintă  pe caiet  ele
mentele componente ale unui murus dacicus.

A A EA A EN E

E E M  N M

. E A  E E A . A E E A MANE

itește te tul următor și răspunde  pe caiet  la cerințe.
A ung nd în fruntea neamului său  care era isto it de războaie dese  urebista  

bărbat get  l a înălțat at t de mult prin e erciții  abținere de la in și ascultare față de 
porunci  înc t  în c ți a ani  a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare 
parte din populațiile ecine. a încă a a uns să e temut și de romani.

trabon  Geografia

. are era mo ul slăbiciunii geto dacilor

. ine a înălțat neamul geto dacilor

. e a făurit urebista

. ine a a uns să se teamă de geto daci

i   e a ea lidaru

ure i a
 r

i   uru  da i u   armi e e u a e ia

n secolul  î. r.  societatea geto dacă s a maturizat i a trecut la o nouă formă de organizare poli că  
regatul  sub conducerea lui urebista 82 44 î. r. . riburile geto dace se confruntau cu două prime dii 
e terne  cel ii i romanii. ingura modalitate prin care puteau să înfrunte aceste prime dii era unirea. 
A utat de marele preot eceneu  urebista a întemeiat un regat care se în ndea de la isa est  p nă 
dincolo de istru est  i de la arpa ii Păduro i nord  p nă la Mun ii alcani sud  supun nd c iar i 
coloniile grece  din obrogea i reu ind să înlăture prime dia reprezentată de triburile cel ce.
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n anii 49 și 48 î. r.  în statul roman a a ut loc războiul 
ci il dintre aesar și Pompei. urebista a rut să l a ute pe 
cel din urmă  indcă intuia că acesta a  în ingător și i a  
recunoscător pentru a utorul acordat. nsă a utorul făgăduit 
de urebista nu a a uns la mp pentru a lua parte la bătălie. 

aesar a plănuit o e pediție de pedepsire a geto dacilor  dar a 
eșuat în a și duce planul la bun sf rșit  deoarece a fost asasinat  
în anul 44 î. r. n același an  se pare  a murit și urebista  în 

mpul unei răscoale.
upă moartea regelui dac  regatul s a destrămat în mai 

multe state. nsă cel mai important dintre acestea a rămas cel 
din interiorul arcului carpa c din ransil ania  la conducerea 
căruia a a uns ecebal 87 106 . egatul cuprindea ransil ania  anatul  Oltenia și  probabil  părți din 
Muntenia  Moldo a și rișana. u toate că era mai mic  regatul lui ecebal era mult mai puternic din 
punct de edere militar.

n anul 97  Marcus lpius raianus  un e celent general roman  a fost adoptat de împăratul er a  
care nu a ea urmași  și asociat la tron. n anul următor  raian a de enit împărat și a decis să cucerească 

acia pentru a înlătura o prime die la adresa imperiului  a e nde fron erele statului roman și  mai 
ales  pentru a și însuși comorile geto dacilor.

acia a fost cucerită în urma a două războaie desfășurate în anii 101 102 și 10 106. n primul 
război  romanii au c ș gat bătăliile de la apae și Adamclisi și au impus dacilor o pace grea  în anul 
102. Pentru a și duce armatele mai ușor în acia  raian a ridicat în dreptul așezării robeta un pod 
din piatră peste unăre  cu a utorul ar itectului sirian Apolodor din amasc. n al doilea război  a fost 
cucerită capitala armizegetusa egia  după un lung asediu.

n anul 106  acia a de enit pro incie romană. ăzboaiele daco romane au fost ilustrate  din 
porunca lui raian  pe o columnă ridicată în forul din oma. storicii consideră acest monument minunat 
cer catul de naștere al poporului rom n . Pe de altă parte  fabuloasele comori ale regilor geto daci 

au fost găsite de către romani.

i   ropaeum raia i  mo ume ul 
roma  de la dam li i  ude ul 

o a a

E 
Primul stat geto dac a fost creat de către regele urebista 82 44 î. r. .

ecebal a de enit regele dacilor în anul 87 d. r.
mpăratul raian a cucerit acia prin două războaie grele  transform nd o în pro incie romană.

• itește te tul următor și răspunde  pe caiet  la cerințe.
ar ecebal  ăz nd că reședința sa  că țara sa întreagă este în m inile în ingătorului și că el însuși 

este în prime die de a  prins  s a sinucis și capul său a fost adus la oma. As el  acia a fost prefăcută 
în pro incie romană și raian a colonizat în ea mai multe orașe. au găsit și comorile lui ecebal cu 
toate că fuseseră ascunse sub r ul arge a trei  care uda reședința regală armizegetusa egia .  

io assius  Istoria romană
a  n ce situație se găsea ecebal și care a fost soluția aleasă de el
b  e s a înt mplat cu acia după moartea lui ecebal
c  nde au fost descoperite comorile acestuia

A A E
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. ucra i în ec ipe de 4  colegi. ompleta i  pe o coală A4  o sc emă asemănătoare celei de mai 

os  pornind de la no iunea centrală.

. Argumentează  printr un te t de umătate de pagină de caiet  supranumele dat olumnei lui 
raian  cer catul de na tere al poporului rom n .

. oc de rol  pe ec ipe. mpăr i i ă pe ec ipe de  colegi. iecare a a ea un rol  regele 
urebista  preotul eceneu  împăratul raian  regele ecebal  Apolodor din amasc. Purta i dialoguri 

între oi  respect nd ordinea cronologică a personalită ilor i e enimentelor. iecare ele  a prezenta 
personalitatea al cărei rol îl oacă  speci c nd anii de domnie  statul condus  luptele duse sau rolul i 
contribu ia pe care le a a ut în ia a dacilor.

Prezenta i dialogurile în fa a clasei i ota i cel mai bun actor pentru ecare rol.

E A A E

Alege i un fragment dintr un  citat 
adec at no iunii date. Pute i folosi te tele 

din manual sau altele găsite de oi.

ealiza i un desen suges   
pentru no iunea centrală.

E A

ormula i o întrebare referitoare la 
no iunea centrală despre ce nu ă este 
clar  despre ce re i să aprofunda i etc. .

crie i o de ni ie proprie  
a no iunii date.

. tabile te aloarea de ade ăr a următoarelor enun uri  transcriind pe caiet 
numai enun urile ade ărate.

a  eto dacii apar ineau neamului tracilor.
b  n secolul  î. r.  isima  a luptat împotri a lui romic etes.
c  Preotul care i a fost alături lui urebista era amol is.
d  ecebal a fost regele aciei după urebista.
e  arabostes erau oamenii de r nd  iar coma  nobilii.

. ăspunde  pe caiet  la următoarele întrebări.
a  e popoare reprezentau un pericol pentru daci
b  um se numea zeul suprem în care credeau geto dacii
c  nd s au desfă urat cele două războaie daco romane dintre raian i ecebal

. plică importan a istorică a olumnei lui raian.

. Argumentează  prin păreri personale  gestul lui ecebal de a se sinucide atunci c nd a pierdut 
războiul cu romanii condu i de împăratul raian.

E A A E

e e al
 d r

 
ocumentează te i realizează o compara ie între statul dac condus de urebista i cel condus de 

ecebal. e po i referi la a ezare  în ndere  capitală  alian e  războaie etc.

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 0 1 0 3 3

 punct din o ciu
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CIVILIZA}IA ISLAMIC|
• Apari]ia Islamului [i expansiunea  
lui militar\
• Cultura Islamului
• Recapitulare
• Evaluare 
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. Pornind de la te t  scrie în caiet  condi iile geogra ce în care trăiau arabii  zonele mai bogate i 
ora ele lor importante  ocupa iile speci ce acestor centre.

. plică oral de ce emenul era numit i Arabia ericită.

Peninsula Arabică  datorită climei sale calde i secetoase  este acoperită  pe cea mai mare 
suprafa ă  de în nse de erturi nisipoase  unde pe alocuri cre te o egeta ie săracă. ondi ii mai 
bune se găsesc numai în regiunile emen i ed az  de pe coastele de sud est i est ale peninsulei. 

n emen  unde ploile sunt mai frec ente  se prac ca o agricultură  grădinărie i pomicultură 
rela  dez oltate  cul ndu se cereale  orez  pomi fruc feri  îndeosebi curmali i plante aroma ce 
i se cre teau animale. e aceea  încă din An c itate  emenul era numit Arabia ericită. n ed az  

de i condi iile naturale sunt mai pu in prielnice dec t în emen  au în orit două importante a ezări  
Mecca i at rib numită ulterior Medina  centre comerciale apărute pe drumurile de nego ...  

. . Pinter  .M. iplic  Prelegeri de istorie medie universală

Arabii erau beduini ai de ertului  organiza i în triburi conduse 
de eici sau emiri  care î i alegeau din r ndul lor  în caz de prime die  
un conducător militar. ocietatea era structurată în grupuri sociale  
aristocra ii  oamenii de r nd agricultori  crescători de animale  
me te ugari  negustori  cămătari  i scla i.

A A A  N EA AM
riburile erau politeiste  iar centrul lor religios era Mecca  

oraș al templului aaba. Aici  principalul obiect de cult era o piatră 
neagră  despre care tradiția spune că a fost adusă de un înger  din 

rădinile aiului. 
n secolul  Ma omed  un om simplu din popor  a început să predice  la Mecca  o nouă religie  

monoteistă. a le cerea arabilor credință și supunere islam  neabătută față de Alla  renunțare la 
toate celelalte di i nități  compasiune față de cei sărmani și renunțarea la scla ie.

A A EA A EN E

E E M  N M

tudiază arta și răspunde oral.
. e informații îți sunt cunoscute 

din lecțiile anterioare
. umele cărei mări lipsește de pe 
artă
. Arabia este  

a  o insulă. 
b  un istm. 
c  sau o peninsulă.

i   ar a e i ulei ra i e

i   emplul aa a di  e a   
lo ul de peleri a  al mu ulma ilor
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Alungat din Mecca  s a refugiat în at rib  unde a fost recunoscut ca 
Profet i a sc imbat numele ora ului în Medina  adică Ora ul Profetului. uga 
lui Ma omed din Mecca  numită egira  a cons tuit momentul de început 
al erei islamice 16 iulie 622 . Ma omed a de nit apoi cei cinci st lpi ai noii 
religii  mărturisirea în public a credin ei  rugăciunea ros tă de cinci ori pe 
zi  cu fa a la Mecca  milostenia fa ă de săraci  postul în luna amadanului i 
pelerina ul la Mecca  cel pu in o dată în ia ă. 

ni i prin noua religie  arabii au întemeiat un puternic stat  apoi 
un ade ărat imperiu  numit Marele alifat Arab. onducătorii erau 

cali i  adică loc iitorii Profetului. i au redactat 
oranul  cartea sf ntă a islamului i ea  p nă 

în ziua de astăzi  se cite te în mosc ei. u mpul  sub in uen a turcilor care 
au nă ălit în teritoriile arabe  conducătorii statului i au luat denumirea de 
sultani. nderea stăp nirii arabe a fost fa orizată de înscrierea în oran a 
îndemnului de a lupta pentru islam d i adul sau războiul sf nt  as el înc t  
noua religie s a impus i prin for a armelor. n nderea ma imă a imperiului 
arab se leagă de numele califului abasid  arun al a id  otarele in nd din 
Pun ab nord estul ndiei  p nă în Peninsula berică pania de astăzi . Au 
fost opri i în uropa de către francii lui arol Martel  în 732  în ătălia de la 
ours Poi ers .

i   e ira

i   a i ă di  ora

E 
slamul este o religie monoteistă creată de profetul Ma omed i presupune credin a în Alla .
artea sf ntă a islamului este oranul.
redin a islamică a stat la baza formării Marelui alifat Arab.

NA
edui  = care aparţine unei populaţii nomade din Arabia şi din Africa de Nord 
ali  = locţiitor sau urmaş al Profetului 

pro e  = predicator religios, trimis al unei divinităţi pe pământ şi ales de aceasta să transmită cuvântul divin

. itește cu atenție următorul te t și răspunde  pe caiet  la cerințe.
uptați pentru calea lui Alla  împotri a celor care se luptă cu oi  însă să nu începeți oi con ictul  

căci Alla  nu i iubește pe cei nedrepți.  er iți ă pentru calea lui Alla  și nu ă aruncați cu m inile 
oastre în pieire  ci faceți bine. Alla  îi iubește doar pe cei buni.

Coranul, Sura apitolul   ersetele 186 și 191
a  mpotri a cui trebuie să lupte musulmanul
b  ine trebuie să înceapă lupta
c  e trebuie să facă un musulman  e ce

. ormulează enunțuri cu sens istoric în care să foloseș  următorii termeni  beduin, Ramadan, 
djihad, sultan și moschee.

A A
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Arabii sunt creatorii unei di erse i remarcabile culturi materiale i 
spirituale care  odată pătrunsă în uropa  a re italizat ci iliza ia acesteia  
într o epocă în care cu greu î i re enea de pe urma distrugerilor pro ocate 
de barbari. mpun nd o religie unică într un spa iu at t de ast  arabii 
au înlesnit comunicarea între popoare i as el dez oltarea agriculturii  
me te ugurilor  nego ului  dar i a in ei  loso ei  literaturii  artei. 
Ora e importante au fost Mecca  Medina  erusalim  centre spirituale  
i amasc  agdad  airo  ordoba  oledo  centre me te ugăre  i 

comerciale. n agricultură s au remarcat prin folosirea sistemelor de 
iriga ii  rota ia culturilor i răsp ndirea unor plante i pomi fruc feri 
citrice  orez  bumbac  tres e de za ăr . rau buni me te ugari în domenii 

precum armureria săbiile de oledo  esutul muselina  confec ionarea 
co oarelor persane  fabricarea r ei  a o elului  a za ărului ra nat etc. 

i   o eea ro e ului   
e   e ă i re o rui ă de a 

lu ul mpului edi a

i   omul ii   
e   eru alim

. A AM

. te dintre aceste elemente se regăsesc în imaginea 
alăturată

. Prin ce se deosebe te sau se aseamănă ar itectura 
arabă de cea greco romană cunoscută de ne

Prezen a arabilor în Peninsula berică pania de 
astăzi  este pusă în e iden ă de o serie de construc ii 
celebre  printre care i Palatul Al ambra din ranada 

castelul ro u  sau Mosc eea din ordoba. Palatul 
Al ambra a fost apreciat de a lungul mpului datorită 
ornamentelor speci ce s lului arab  numite arabescuri  
sau a gra ioaselor arcuri în formă de potcoa ă.

A A EA A EN E

E E M  N M

. escrie ar itectura celor două 
lăcașuri de cult islamice.

. e deosebiri se pot obser a 
între cele două imagini.

i   ala ul l am ra di  ra ada pa ia  
i ara e urile ale e olele 

i   e i ea  u apă
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. Ordonează informațiile lecției într un tabel in tulat Principalele realizări ale lumii islamice  
a nd în edere contribuțiile în domeniul ar itecturii  ș inței  te nologiilor  loso ei  artei.

. Anul 622 d. . reprezintă primul an al cronologiei musulmane  egira. A nd în edere 
acest fapt  calculează anul în care se a ă astăzi lumea islamică. aută informații de spri in cu 
a utorul internetului.

. ți sunt cu siguranță cunoscute persona e precum inbad mari
narul sau e erezada  din po es rile arabe O mie şi una de nopţi, din 
perioada marelui calif arun al așid. umește un alt persona  pe care 
ți l poți amin  cu a utorul imaginii alăturate.

Printre contribu iile importante la dez oltarea culturii spirituale pot 
 amin te cele ale loso lor A icenna i A erroes  ale matema cianului 

Al orezmi  părintele algebrei  i ale e ploratorului bn a uta. Multe 
dintre descoperirile lor in i ce i te nice s au răsp ndit în uropa  
moara de apă i de nt  arborele co t  perfec ionarea astrolabului i 
a busolei  dis larea  ceasul cu apă  len la  camera obscură  alambicul  
grădinile botanice. ot arabilor le datorăm în in area primelor 
spitale în care saloanele erau specializate pe categorii de boli sau 
dez oltarea o almologiei  farmacologiei i c irurgiei. n agdad  capitala 

alifatului e ista o pres gioasă asă a in elor  ca i o importantă 
bibliotecă. n azia mongolilor 12 8  a distrus însă agdadul i a a 
pus capăt epocii de aur a slamului. 

a 

a utorul internetului.

i   vi e a  lo o  i medi  
ara  e olul 

i   ampă

E 
ultura islamică s a remarcat prin importante realizări în domeniul agriculturii  me te ugurilor 

dar i a in ei  loso ei  literaturii  artei.
oate aceste cuno n e s au răsp ndit apoi în uropa  contribuind la progresul popoarelor 

europene.

NA
ara e  = ornament specific decoraţiei arabe, care constă din combinaţii de linii şi motive geometrice, florale 

(stilizate) sau litere caligrafiate
o almolo ie = ramură a medicinii care se ocupă cu bolile ochiului

. Ordonează informațiile lecției într un tabel in tulat Principalele realizări ale lumii islamice  

A A

 ...maroc inăria i muselina esătură nă de bumbac sau de mătase  au primit aceste denumiri de 
la cunoscutele centre me te ugăre  arabe  Maroc i Mosul

 ...numele str mtorii ibraltar ine de la numele conducătorului arab  ari  cel care a denumit 
st nca din acest loc  ebel al aric Muntele ari

A  
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• ompletează  pe caiet  cadranele  speci c nd
 1. ce anume ți a plăcut în mod deosebit din ci ilizația și cultura islamică
 2. aspecte din ci ilizația și cultura lumii islamice cu care nu eș  de acord dacă e istă  argu

ment nd
 3. aspecte care nu îți sunt încă su cient de clare  pe care ai dori să le aprofundezi sau pentru 

care ai dori să mai auzi o dată e plicația profesorului dacă e istă
 4. informațiile cu care ai rămas după parcurgerea acestei unități.

E A A E

. Alege termenii corec i care completează enun urile.
 a  Ma omed a început să predice o nouă religie la ... .   Mecca/Medina
 b  uga lui Ma omed din Mecca se nume te ... .   hegira/djihad
 c  artea sf ntă a slamului este ... .     Ramadanul/Coranul
 d  Arabii erau  la origine  ... ai de ertului.    bediuni/califi

. ăspunde la cerin e
 a  are sunt cei cinci st lpi ai religiei musulmane
 b  e sunt cali i
 c  ume te trei domenii în care cultura islamică i a adus contribu ia.
 d  e reprezintă o mosc ee

. plică importan a unei in en ii speci ce culturii islamice care se folose te i azi.

E A A E

1. Am admirat 2. ezaprob

3. am în eles 4. Am în ă at

tem 1 2 3
uncta  

ma im
2 4 3

 punct din o ciu
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. crie  pe caiet  principalele regate barbare.

. den că pe artă  cu a utorul atlasului  regiunile în care s au cons tuit aceste regate.

. are dintre ele nu a fost cucerit

. n ce ară s a transformat regatul franc

tudiază tabelul cu informa iile despre regatele barbare i răspunde la cerin e.
e atul Anul creării ocali are ondator Anul dispari iei

Vizigot 418 pania i sudul ran ei eodoric 711  cucerit de arabi
Vandal 429 ordul Africii enseric 34  cucerit de bizan ni

Burgund 443 ud estul ran ei undioc 63  cucerit de franci
ranc 481 estul i nordul ran ei lo is

Ostrogot 493 talia i estul Peninsulei alcanice eodoric 4  cucerit de bizan ni

A A EA A EN E

E E M  N M

. MA EA A E  E ENE

tudiază cu atenție arta alăturată 
și răspunde la cerințe.

. ăsește insulele slanda  ritania  
icilia și reta.
. umește principalele mări din 

urul uropei.
. tabilește  pe caiet  limitele geo

gra ce ale uropei Occidentale de 
est  entrale și Orientale de est .
. numeră  pe caiet  popoarele 
uropei  țin nd cont de numele 

statelor.

A E E E MAN E
Popoarele germanice sunt împărțite în două mari grupe  cea nordică și cea sudică. n grupa nordică 

ori scandina ă a em următoarele națiuni  islandezii  nor egienii  suedezii și danezii. n grupa sudică găsim  
englezii  olandezii  amanzii și germanii. riburile germanice au luat cu asalt teritoriul mperiului oman în 
secolele . nd pe r nd  suebii  izigoții  ostrogoții  andalii  francii și anglo sa onii au efuit și au cucerit 
zone aparțin nd acestuia. n anul 410  izigoții conduși de Alaric au cucerit oma  pe care au efuit o  iar în 
4  andalii conduși de enseric au prădat și ei etatea ternă. 

i   ar a a elor europe e de a i

A A

A

EN  M

ANEMA A

N A
E MAN A

AN A
E E A

E A
AN A

MA EA  
AN E

AN A

AN A

AN A

A A

A
A A

A
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E N A
E N A
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MA E AN A
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E
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M. Nea ră

M. Nordului

EAN   
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M. M
editerană

M. 
al

că
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AN

A

E
A

N
E

A

A NA

M N A

M. aspică
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omanii au fost incapabili să și apere imperiul  iar barbarii au 
pro tat de acest fapt pentru a crea o serie de regate. izigoții și francii 
au contribuit la formarea popoarelor spaniol și francez. Anglo sa onii  
în sc imb  s au așezat în ritania  unde au creat c te a regate de mici 
dimensiuni. Mai t rziu  peste aceste regate s au suprapus i ingii  
originari din Peninsula candina ă. Poporul englez a rezultat prin 
unirea populațiilor britone  anglo sa one și i inge. 

A E E MAN E
Popoarele romanice sau neola ne sunt  portug ezii  spaniolii  

francezii  italienii și rom nii. Primele patru sunt localizate în uropa 
de est și ud est  iar rom nii în estul uropei. tnogeneza acestor 
popoare a cunoscut aceleași etape. Populațiile locale au fost cucerite de către romani  apoi romanizate  
iar peste acestea s au așezat barbarii  germanicii în est și sla ii în est. olul cel mai important a re enit 
romanizării  proces prin care populațiile cucerite au preluat limba și cultura la nă. n uropa Occidentală  
limbile romanice au cunoscut o serie de dialecte  diferite de limba o cială orbită. 

Procesul de formare a popoarelor romanice s a înc eiat  se pare  în secolele . urăm ntul de 
la trasbourg  din anul 842  al regelui francilor arol cel Pleșu  a fost considerat primul document scris în 
limba franceză. Pornind de la acest fapt  putem considera că erau de a formate și celelalte popoare și limbi 
romanice.

Elemente ortu e ii paniolii rance ii talienii om nii
uceri i usitanii el berii Galii talicii eto dacii

uceritori omanii omanii omanii omanii omanii
Migratori uebii izigo ii rancii ongobarzii la ii

i   opula iile are au par ipa  la e o e e a popoarelor roma i e

A E E A E
z oarele istorice an ce orbesc despre triburile sla e  care locuiau între Marea eagră și Marea al că. 

reptat  acestea s au deplasat spre est și sud. n a doua umătate a secolului  sla ii au pătruns în spațiul 
carpato danubiano pon c  iar încep nd cu anul 602 în Peninsula alcanică.

i s au împărțit în trei categorii  sla ii de est  rușii  belarușii și ucrainenii  primul stat important creat 
de aceș a a fost usia ie eană  sla ii de sud  bulgarii  s rbii  croații și slo enii  primul stat semni ca  a 
fost cel bulgar  creat de Asparu  681  sla ii de est  ce ii  slo acii și polonezii  ce ii au creat statul lui amo  
secolul  slo acii au cons tuit Mora ia Mare secolul  iar primele cnezate poloneze au apărut în 

secolele .
A E E N E

riburile no ugrice au apărut în nordul uropei  între Marea al că și Munții rali. Astăzi  în uropa e istă 
patru popoare no ugrice  laponii  nlandezii  estonienii și mag iarii. aponii locuiesc în or egia  uedia  
inlanda  dar și în usia. inlandezii au fost supuși de către suedezi și au adoptat creș nismul pe această cale. 
stonienii s au așezat în estul Mării al ce la începutul mileniului . i ei au fost supuși de către ecini.

Mag iarii s au așezat în mpia Panoniei sub conducerea lui Arpad  în anul 896. Aceș  migratori s au 
sedentarizat treptat și au asimilat populația romanică din Panonia care trăia alături de sla i. As el  s a 
cons tuit poporul mag iar. n anul 1000  regele a  s a creș nat  lu ndu și numele de tefan. 

i   e eri  e ui d oma   
pi ură de arl riullov
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n uropa se găsesc patru mari grupuri de popoare  germanice  romanice  sla e i no ugrice.
Acestea s au cons tuit  în mare  în a doua umătate a mileniului .

om nii apar in grupului de popoare romanice neola ne .

NA
e a  = formă de organizare politică condusă de un cneaz, specifică slavilor şi românilor din perioada medievală

re are = proces prin care o populaţie îmbrăţişează religia creştină 
e o e e ă = proces de formare a unui popor şi a limbii sale
ede ari are = adoptarea de către o populaţie migratoare a stilului de viaţă sedentar

. itește cu atenție te tul și răspunde la cerințe.
i a fost numit Arpad ducele ngariei  și după cetatea  ungu  toți soldații săi s au numit unguari  

după limba străinilor și numirea aceasta dăinuiește în toată lumea p nă în prezent.  ucele Arpad  
trimiț ndu și oș rile  a ocupat tot păm ntul dintre isa și udrug a uent al isei  împreună cu toți 
locuitorii săi.  i după ce au stat aici mai multe zile  ducele și ai săi  ăz nd rodnicia păm ntului și 
bogăția în tot felul de animale și mulțimea de peș  din u iile isa și udrug  le a plăcut țara ducelui 
Arpad și alor săi mai mult dec t se poate spune.

Anon mus  Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor
a  otează  pe caiet  felul în care au a uns mag iarii să e numiți unguri.
b  escrie  pe caiet  modul în care mag iarii au luat în stăp nire Panonia.
c  escoperă mo ul care i a determinat pe mag iari să răm nă în această regiune.

. ompletează următoarele enunțuri cu informația istorică potri ită.
a  oma a fost prădată de izigoți în anul  și de andali în anul  .
b  om nii sunt un popor de origine  a at în  .
c  ulgarii sunt un neam de origine  . i au întemeiat un stat în anul  .
d  ategoria sla ilor de est este compusă din ruși   și  .
e  ngurii s au creș nat în mpul regelui a  care și a luat numele  .

A A

i   arol el le uv 
e u ia   a a  

 e ioare

i   edierea omei 
de ă re vi i o i
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. nde a fost descoperit donariul i ce semni ca ie are

. ine a fost baronul amuel on ru ent al

. elatează care este importan a donariului pentru istoria cre nismului rom nesc.

. Ai înt lnit reodată simbolul cre n con inut de acest donariu în picturile din biserici

tudiază cu aten ie te tul i imaginea i răspunde la cerin e.
onariul de la iertan a fost descoperit în 177  l ngă localitatea 

iertan ud. ibiu . Obiectul o  a făcut parte din colec iile baronului 
amuel on ru ent al  gu ernator al ransil aniei în inter alul 1777

1787. onariul a fost pus în aloare de abia după al oilea ăzboi Mondial. 
nscrip ia go eno ius otum posui  Eu, Zenovius, am pus acest dar.  

do ede te faptul că daco romanii au rămas la nordul unării  după ce 
acia a încetat să mai e pro incie romană. otodată  probează ec imea 

cre nismului pe plaiurile rom ne  indcă datează din secolul .  
itera P înscrisă într un cerc între patru raze este un cunoscut simbol 

cre n care face trimitere la isus ristos.

Poporul rom n  de origine romanică  s a format în partea de sud est a uropei. Procesul de formare 
s a derulat pe parcursul mai multor secole. n anul 106  acia a de enit pro incie romană. A de inut 
acest statut p nă în anul 271  c nd împăratul Aurelian a decis s o abandoneze  indcă apărarea sa era 
tot mai di cilă i cos sitoare  iar atacurile barbare  tot mai dese.

n cei 16  de ani de stăp nire romană  dacii au fost romaniza i. eea ce înseamnă că au preluat 
limba i cultura la nă. omanizarea s a realizat prin intermediul mai multor factori  dar cel mai 
important este reprezentat de coloni i adu i din întreg mperiul oman. As el  în anul 271 putem 
orbi de o nouă popula ie  daco romanii. 

A A EA A EN E

E E M  N M

adrian  a retras armatele din Asiria  Mesopotamia și Armenia și a decis ca ufratul să e fron era 
es că a  imperiului. Atunci c nd a decis să procedeze la fel și în cazul aciei  prietenii l au con ins să 

se răzg ndească  indcă mulți cetățeni romani ar  fost lăsați în m inile barbarilor  deoarece raian  
după ce a cucerit acia  a adus un mare număr de coloniș  din întreaga lume romană  pentru a popula 
pro incia.

utropius  Scurtă istorie a Imperiului Roman
ăspunde la următoarele întrebări.
. e a făcut împăratul adrian cu pro inciile cucerite în Asia de către raian
. e ce crezi că a decis ca u iul ufrat să e fron era es că a imperiului
. are a fost argumentul prin care l au con ins prietenii să nu renunțe la pro incia acia
. e importanță crezi că are pentru poporul rom n informația a adus un mare număr de 

coloniș  din întreaga lume romană

i   o ariul de la ier a

. E N ENE A M NEA
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rămas pe loc  fapt demonstrat de numeroase iz oare istorice i descoperiri 
ar eologice  printre care i onariul de la iertan. 

n a doua umătate a secolului  pe teritoriul fostei pro incii romane 
acia s au a ezat triburile sla e. n anul 602  ma oritatea sla ilor au trecut  

la sud de unăre  în mperiul izan n  iar cei răma i la nord de unăre 
au par cipat la etnogeneza rom nească  ind asimila i în masa popula iei 
daco romane. storicii consideră că etnogeneza rom nească s a înc eiat în 
secolele . e a în secolul  în ransil ania  se găseau două oie odate 
rom no sla e  conduse de lad i Menumorut  i un ducat  condus de elu  
după cum ne infor mează cronica mag iară Gesta Hungarorum.

tnogeneza rom nească s a derulat în paralel cu îmbră i area de către 
strămo ii no tri a religiei cre ne. eci putem spune că poporul rom n s a 
născut cre n. 

om nii orbesc o limbă de origine la nă indcă circa 6  din cu intele care o compun sunt de 
origine la nă. rama ca limbii rom ne o copiază pe cea a limbii la ne  iar fondul principal de cu inte 
este în propor ie de 80  de origine la nă.

E 
Poporul rom n este de origine la nă  fapt do edit  mai ales  de limba sa.
a baza procesului de formare a poporului rom n stă romanizarea dacilor.

Asimilarea sla ilor de către daco romani a înc eiat procesul de formare a poporului rom n.
n secolele  poporul rom n era o realitate istorică.

NA
a imilare = proces prin care o populaţie preia limba şi cultura altei populaţii 
do ariu = obiect votiv (obiect religios care exprimă o promisiune solemnă)
voievoda  = formă de organizare politică medievală, specifică românilor, slavilor, dar şi maghiarilor

• itește cu atenție te tul de mai os și răspunde la cerințe.
i  după ce a sosit  i a orbit multe domnului său despre bunătatea acelei țări ransil ania  că 

păm ntul acela este udat de cele mai bune r uri  că din nisipul lor se culege aur  că aurul din acea țară 
este cel mai bun aur  că de acolo se scoate sare și materii sărate și că locuitorii din acea țară sunt cei 
mai ne oiași oameni din toată lumea. iindcă sunt rom ni și sla i care nu au alte arme dec t arcuri și 
săgeți și ducele lor elu e puțin statornic și n are ostași buni împre urul său.

Anon mus  Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor
a  numeră  pe caiet  bogățiile ransil aniei.
b  Precizează  pe baza te tului  care erau locuitorii ransil aniei.
c  crie  pe caiet  numele conducătorului rom nilor și sla ilor din ransil ania.
d  are erau armele locuitorilor ransil aniei
e  e spune acest iz or istoric despre forța militară a statului condus de elu

A A E

i   ra me  di   
e a u arorum
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u o dată  regatul ceresc pro tă de pe urma celui lumesc  c nd cei ce se a ă în r ndurile 
isericii se abat de la credin ă i disciplină  sunt sfăr ma i prin asprimea principilor. Principii 

acestei lumi trebuie să e că umnezeu le a cere socoteală în pri in a isericii  încredin ată lor 
de umnezeu pentru a o prote a.

sidor din e illa  Sententiae

n secolul  a început să circule un document numit ona ia lui 
onstan n cel Mare. Probabil  el a fost făurit în secolul precedent. Prin 

acest act  împăratul onstan n cel Mare oferea papei conducerea omei 
i a păr ii es ce din mperiul oman. u a utorul său  papii i au sus inut 

preten ia de a conduce religios i poli c uropa de est. 
n secolul  orenzo alla  preot catolic  a do edit fără pu n ă de 

tăgadă că actul este un fals.

. nd a apărut documentul i ce preciza el

. um s au folosit conducătorii isericii atolice de acesta

. ine i c nd a do edit că este orba de un fals

A A EA A EN E
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. umește cele două regate.

. ine pedepsește greșelile slu itorilor isericii

. ui or da socoteală principii acestei lumi  are e rolul principilor

ncep nd cu secolul al lea  treptat  lumea cre nă a a uns să e di izată 
între două centre de putere  papa  cu re edin a la oma  i patriar ul  cu 
re edin a la onstan onopol. el dint i conducea biserica occidentală cato
lică  în mp ce patriar ul controla biserica răsăriteană ortodo ă . n acela i 

mp  popoarele uropei au îmbră i at cre nismul. e pildă  bulgarii în anul 
864  ru ii în 988  iar ungurii în anul 1000. As el  spre sf r itul mileniului   
putem orbi cu ade ărat despre uropa cre nă.

E A A . Papa nu dorea să e doar un lider spiritual  ci i 
poli c. Papalitatea considera că biserica  dar i regii i împăra ii trebuie să 
i se supună. Preten ia de înt ietate asupra lumii cre ne a dus la Marea 

c ismă  din 10 4  iar dorin a de a ordona i su eranilor a pro ocat lungul 
con ict pentru în es rea episcopilor  purtat împotri a mperiului omano

erman. Acesta a apărut prin încoronarea lui O o  în 962  ca împărat. oul 
imperiu cuprindea at t teritorii germane  c t i italiene. 

i   o  

i   ore o alla  preo  
a oli  di  e olul 

. E A E N  N M EN  
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• itește cu atenție acest te t și răspunde cerințelor
ladimir și a adunat oamenii și pe mai marii orașului ie  și le a grăit as el  Ascultați  bulgarii 

au enit cer ndu mi să accept religia lor. Apoi au enit germanii preamărind credința lor  și după ei au 
enit e reii. n nal au sosit și grecii  care au cri cat toate celelalte credințe lăud nd o pe a lor  și au 
orbit pe larg spun nd istoria întregii lumi de la începuturi. Au orbit în mod iscusit și era o plăcere 

să i asculți. i au propo ăduit e istența unei alte lumi. Oricine a accepta religia lor  după ce a muri  
a în ia în umea de Apoi și a trăi pentru eternitate. ar oricine a crede altce a a arde în ăcări 
eșnice  în cealaltă iață.  

Cronica vremurilor trecute usia ie eană  sec.  d. .

a  crie  pe caiet  numele conducătorului usiei ie ene.
b  numeră  pe caiet  popoarele care au încercat con er rea rușilor ie eni.
c  pre care religie înclina ladimir
d  u ce argument au încercat grecii să l con ingă pe ladimir

A A E

ncă din secolul  papa a a uns să aibă o dublă 
pozi ie. ra  pe de o parte  urma ul f ntului Petru  iar pe 
de altă parte  ef de stat. tatul papal  creat cu a utorul 
francilor  a e istat p nă în 1870  c nd oma a de enit 
capitala taliei. eci papa a ea o libertate de mi care 
care i permitea să emită preten ii de suprema ie at t 
asupra bisericii  c t i asupra împăratului. earta pri ind 
în es rea episcopilor a izbucnit indcă papa considera că 
ace a îi datorează doar lui ascultare  în mp ce împăratul 
credea că lui trebuie să i se supună episcopii. n cele din 
urmă  s a a uns la un compromis  iar episcopii ascultau i 
de papă  i de împărat.

E A . Patriar ul  în sc imb  era subordonat împăratului de la onstan nopol. l 
era conducătorul bisericii din ăsărit  dar nu a ea aspira iile papei. u a ea puterea poli că i spirituală 
pentru a emite preten ii de suprema ie. e a a în dispută cu papa  pentru a conduce cre nătatea  dar  
după a ansul musulmanilor în lumea bizan nă  pozi ia sa a de enit i mai ubredă. As el  lupta pentru 
supra ie uire a înlocuit lupta pentru înt ietate în lumea cre nă.

i   a ili a ul e ru di  oma

NA
ve re = acţiune prin care i se oferă unei persoane o anumită autoritate

E 
iserica cre nă era condusă de papa de la oma i patriar ul de la onstan nopol.
ot mai multe popoare europene s au cre nat  precum bulgarii  ru ii sau ungurii.
in secolul  papa era ef de stat.
on ictul dintre papă i Patriar  a dus la Marea c ismă  din anul 10 4.
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e la onstan n cel Mare la eodosius  cel Mare  cre nismul a 
triumfat în cadrul mperiului oman  dar prăbu irea mperiului oman de 
Apus  în anul 476  părea să pună în pericol cre nismul occidental i  de ce nu  
iitorul cre nismului în uropa. Pentru a i do edi italitatea  cre nismul 

trebuia să i atragă de partea sa pe barbarii care au împ nzit estul uropei 
cu o salbă de regate  care  cu e cep ia celui franc  au a ut o e isten ă scurtă. 

re narea lui lo is  regele francilor  gra ie in uen ei so iei sale lo lda  a 
fost un fapt de o importan ă deosebită pentru cre nătate. 

re narea lui lo is i se datorează în mare măsură i lui emi  episcop de 
eims. lo is a con ocat primul conciliu franc la Orl ans  în 11. a scurt mp 

după aceea a murit i a fost îngropat în bazilica n ilor Apostoli  construită la 
porunca sa. Mul i barbari acceptaseră arianismul  o ariantă a cre nismului 
pe care papa o respingea  dar gestul lui lo is a făcut ca estul uropei să e 
c gat de către catolici. iserica francilor a ea un caracter etnic  na ional  

ind departe de caracterul uni ersal al cre nismului mpuriu. Acest p de apropiere fa ă de cre nism a 
de enit pic pentru popoarele uropei. 

inas a Mero ingiană creată de lo is a întărit cre nismul  dar în secolul  biserica francă a 
cunoscut o criză serioasă. inas a creată de arol Martel i Pepin cel curt  prin înlăturarea mero

ingienilor  a cunoscut apogeul în mpul lui arol cel Mare 768 814  ul 
celui din urmă. Această dinas e a re italizat statul franc  cultura  dar i 
cre nismul. Prin dese războaie  arol a e ns imperiul i a răsp ndit 
cre nismul. Oriunde a ungeau armatele sale  a ungea i cre nismul. 

e aceea  domnia sa era esen ială pentru biserică. arol a fost încoronat 
împărat în ziua de răciun a anului 800 de către papă. in 476  în uropa 
Occidentală nu a mai e istat un purtător al acestui tlu. mpăratul s a 
încon urat de în ă a i precum Alcuin sau gin ard. n mpul său  iserica 
era a ezată pe reguli stricte i au fost în in ate coli pe l ngă episcopii. 
mperiul ridicat cu trudă de către arol cel Mare s a destrămat în mpul 

urma ilor săi  în anul 843  prin tratatul de la erdun.

• itește cu atenție te tul de mai os și răspunde la cerințe.
egina i a cerut lui emi  episcop de eims  să discute cu lo is în secret  pentru a i face cunoscut 

regelui cu ntul omnului. ...  ar regele a zis  e ascult cu plăcere  preas nte părinte  dar mai e o 
problemă  supușii mei nu se or îndura să și abandoneze zeii  dar oi merge să le orbesc așa cum mi ai 
orbit tu . Apoi  s a înt lnit cu supușii săi și toți oameni au strigat într un glas  O  rege pios  respingem 

zeii muritori și suntem gata să l urmăm pe nemuritorul umnezeu despre care propo ăduiește emi . 
oate acestea au fost comunicate episcopului care a fost foarte înc ntat.  

rigore din ours  Istoria francilor
a  e la cine a plecat ideea creș nării lui lo is
b  umește persoana care l a con er t pe regele francilor la creș nism.
c  e au respins francii  conform cronicarului rigore din ours

A A E

i   oro area lui  
arol el are 

i   o e ul re elui ra  
lovi  
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n anul 39  după moartea împăratului eodosius  cel Mare  
mperiul oman a fost împăr it între ii acestuia  Arcadius i onorius. 
el dint i a primit ăsăritul  cu capitala la onstan nopol  iar cel de al  

doilea  Apusul  cu capitala la a enna. mperiul oman de Apus 
a dispărut în anul 476  în mp ce mperiul oman de ăsărit a 
supra ie uit p nă în anul 14 3  c nd a fost cucerit de către turcii 
otomani. 

ncep nd cu secolul  mperiul oman de ăsărit s a grecizat 
într o foarte mare măsură. As el  istoricii au numit acest stat mperiul 

izan n  indcă era mai mult grec dec t roman. onstan nopolul 
a fost construit peste o colonie greacă numită zan on  de unde 
i numele de izan . nsă locuitorii acestui stat l au numit mereu mperiul oman  iar ei s au denumit 

romani sau romei  iar patria lor omania. 
Perioada de ma imă în orire a mperiului izan n a fost a nsă în mpul împăratului us nian  

27 6 . Acesta a pus ordine în legisla ie  a apărat fron erele i a încercat să refacă unitatea mperiului 
oman. n mpul său  generalii arses i elizarie au recucerit nordul Africii  talia i sudul paniei. in 

ordinul său a fost construită catedrala f nta o a din onstan nopol azi mosc ee transformată în 
muzeu  o bi uterie a ar itecturii bizan ne.

n secolele care au urmat  mperiul izan n a luptat din răsputeri 
pentru a supra ie ui. A respins cu mari sacri cii atacurile per ilor  
sla ilor  a arilor  arabilor  aregilor i ale turcilor selgiucizi. n nal  
în anul 1204  onstan nopolul a căzut în m inile crucia ilor. A fost 
recucerit în 1261 pentru a  luat în stăp nire în mod de ni  de 
sultanul otoman Ma omed al lea uceritorul 29 mai 14 3 .

izan ul a ucat un rol e traordinar de important în cadrul lumii 
cre ne. onstan nopoul a de enit A oua omă i a fost  mp de 
mai multe secole  centrul cre nătă ii. n secolul  fra ii iril i 
Metodiu au contribuit decisi  la cre narea sla ilor. i au tradus Biblia 
în limba sla ă i au creat un alfabet nou  folosit i astăzi în lumea 
sla ă. Acest alfabet numit c irilic  cunoscut ini ial ca glagoli c  a ea la 
bază alfabetul grec. n 988  ladimir  conducătorul usiei ie ene  s a 
cre nat la insisten ele bizan nilor. 

ela iile cu oma i papalitatea au fost  în general  tensionate. 
Aceste tensiuni au condus la Marea c ismă din anul 10 4  care 

con nuă să di izeze cre nătatea între catolici i ortodoc i. 
onstan nopolul a fost supus de a lungul remii mai multor asedii  cel din 14 3 sold ndu se cu 

cucerirea lui de către turci i dispari ia mperiului izan n.

i   u ia  mo ai  di  a ili a 
a  i ale  ave a

i   rarea ul a ului 
a omed u eri orul  

o a opol

 
ealizează o ă de persona  conducător poli c  militar  om de cultură sau personalitate religioasă  

care a fost important pentru istoria mperiului izan n  speci c nd ce contribu ii deosebite a a ut 
pentru domeniul în care ac a.
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• tudiază cu aten ie imaginile 
alăturate i scrie  pe caiet  care erau 
ac ită ile ăranilor în ul Mediu.

A  oameni buni  lucrurile nu merg deloc bine în Anglia  i nici nu or merge p nă c nd nu 
om  cu to ii egali  p nă c nd nu or mai e ista ărani sau nobili  p nă c nd nu om  cu to ii uni i 
i nimeni nu a  mai presus de semenul său. e am făcut de merităm să m inu i în erbie  u 

a em to i acela i tată i aceea i mamă  Adam i a  Prin urmare  pot ei pre nde că sunt stăp nii 
no tri  au ei dreptul să ne oblige să muncim în bene ciul lor  i sunt în e m nta i în ca fea i 
blănuri  în mp ce noi suntem îmbrăca i în zdren e. i au inuri  mirodenii i p ine gustoasă  iar 
noi de abia a em după ce bea apă. i uzuresc în case frumoase  iar noi a em parte de durere i 
muncă  de ploaie i nt pe c mp. ra ie muncii noastre  proprietă ile lor în oresc. e numesc robi 
i ne bat dacă nu suntem dornici să i ser im. u a em rege căruia să ne pl ngem  care să ne audă i  

care să ne facă dreptate.
Cronica lui Jean Froissart  espre răscoala lui at ler secolul  

ăspunde  pe caiet  la următoarele cerin e.
. are a fost cauza răscoalei
. um trăiau nobilii  ar ăranii

A A EA A EN E
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A E . ocietatea medie ală a ea un caracter rural. Ma oritatea popula iei trăia în sate 
încon urate de c mpuri agricole. Acestea se formau pe l ngă castelele seniorilor sau pe l ngă biserici. 

iserica i seniorul erau cele două surse de autoritate în satul medie al. e cele mai multe ori  micile 
a ezări rurale apar ineau unuia sau mai multor seniori. Popula ia era redusă  fapt pentru care nobilii 
nu renun au u or la for a de muncă. e cele mai multe ori  copiii erbilor pă eau pe urmele părin ilor 
lor  lucr nd pe domeniul nobilului pe un păm nt care nu le apar inea. ăranii liberi erau destul de 
pu ini. nsă unii dintre ace a trăiau bine în compara ie cu erbii  a eau c iar i slu itori  precum i case 
ce a mai confortabile. 

N E  E MEN A E  E N E. ocuitorii satelor din ul Mediu trăiau în case modeste  
construite din lemn  piatră i păm nt  acoperite cu paie. eseori  a eau o singură cameră  în care î i 
duceau e isten a două sau trei genera ii. 
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u rare erau cazurile în care animalele împăr eau casa cu proprietarii lor. esigur  mobilierul  
în cazul în care e ista  era rudimentar. mbrăcămintea era sărăcăcioasă  ind confec ionată din piei 
i blănuri sau  în cel mai fericit caz  din p nză de in sau c nepă. itmul ie ii în satul medie al era 

dictat de ano mpuri i de sărbători. Pe l ngă acestea  mai erau sărbători i di er i s n i locali. Aproape 
ecare regiune era sub protec ia unui sf nt.

A MEN A A era compusă mai ales din cereale. e consumau gr u  secară i o ăz din care se făceau 
tot felul de erturi. P inea era o raritate în cazul ăranilor erbi. Acestor cereale li se alăturau orezul  
fasolea i mazărea. Mesele celor boga i i puternici erau alcătuite în special din carne  sosuri sau fructe 
coapte. inul era consumat în mod frec ent de nobili  în mp ce oamenii simpli beau cidru sau bere.

E N A. Animalele i uneltele erau cele mai de pre  bunuri ale unui ăran. oii sau caii erau 
foarte importan i  deoarece cu a utorul lor se lucra ogorul. Ma oritatea ăranilor nu a eau ite i erau 
ne oi i să le înc irieze. Plugul u or  cu care se brăzda c mpul de două
trei ori  a fost înlocuit de plugul greu  care tăia c mpul o singură dată. 

rapa  apărută după anul 1000  îngropa semin ele semănate. Morile  
puse în mi care de apă sau de nt  apar ineau stăp nilor dome niului 
sau ăranilor liberi. 

ia a omului medie al a fost puternic in uen ată de di erse 
cataclisme. ăzboiului aproape permanent i s au adăugat foametea 
i epidemiile. ecoltele slabe duceau la lungi perioade de foamete  

precum marea foamete dintre anii 131 1317. iuma pro oca cele 
mai multe epidemii. ste cazul Marii epidemii de ciumă din perioada 
1348 13 2 despre care istoricii spun că ar  ucis o treime din popula ia 

uropei. Aceasta era o boală contagioasă transmisă prin parazi i de la 
rozătoare la om.

E 
ea mai mare parte a popula iei din ul Mediu locuia în mediul rural.
atele erau mici i depindeau în mod frec ent de unul sau mai mul i nobili.
asele oamenilor simpli erau sărăcăcioase  iar alimenta ia era compusă din cereale.
ăzboaiele  foametea i epidemiile au făcut numeroase ic me în ul Mediu.

• itește cu atenție te tul și răspunde  pe caiet  la cerințe.
pun  așadar  că se împliniseră 1348 de ani de la prea rodnica întrupare a iului lui umnezeu  

c nd în cins ta și măreața cetate a lorenței  mai m ndră ca oricare alta dintre cetățile taliei  s a 
încuibat ciuma cea ucigătoare.  mpotri a ei se do ediră nepu ncioase și înțelepciunea  și 
pre ederea omenească.  ar indcă nici acestea toate  nici rugăciunile smerite  ce nu numai o dată  
ci de nenumărate ori s au înălțat la omnul de către e la ioși  prin procesiuni  sau al el  nu se arătară 
de folos  către începutul primă erii sus amin tului ăleat  boliștea prinse a și ădi în c ip cu totul 
uimitor și groaznic la edere semnele ei cumplite.

io anni occaccio  Decameronul
a  n ce an a izbucnit epidemia
b  espre ce oraș orbește autorul
c  um au încercat locuitorii să în ingă boala

A A E

i   area epidemie de iumă
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f r itul An c ită ii a sc imbat total rela iile sociale i economice din 
uropa Apuseană. A erea se baza aproape complet pe stăp nirea asupra 

păm ntului. ăzboiul a de enit principala preocupare a nobilimii. ăranii 
au fost transforma i în erbi ărani dependen i  i au luat locul scla ilor în 
cadrul economiei. 

obilimea era împăr ită în două categorii  seniori suzerani  i asali. 
Primii de ineau o mare suprafa ă de păm nt  ora e sau poduri. in eniturile 
lor erau în stare să între ină o mică armată care să le apere a utul. asalii  
în sc imb  a eau mai pu ine proprietă i i nu i puteau asigura protec ia 
prin mi loace proprii. i a eau ne oie de a utor i de aceea depuneau un 
urăm nt omagiu  asalic fa ă de un senior. egăturile asalice e istau i 

între state  nu doar între nobili. ntruc t aceste legături se bazau pe feudă  
a apărut termenul de societate feudală prin care era desemnată societatea 
medie ală din uropa Occidentală.

Păm ntul stăp nit de un nobil alcătuia ceea ce numim domeniu feudal. n centrul acestuia se 
găsea castelul nobilului. iserica i casele ăranilor gra itau în urul re edin ei nobiliare care era i loc 
de refugiu pentru întreaga popula ie a domeniului în cazul unui atac. ea mai mare parte din terenul 
arabil cons tuia rezer a seniorului  iar restul era împăr it în loturi oferite ăranilor. Pădurile  pă unile 
i ele teiele  precum i moara erau folosite în comun  dar cu respectarea suprema iei nobilului. 
omeniul feudal  putem spune  era aproape ca un mic stat  indcă nici măcar trimi ii regelui nu puteau 

intra pe un domeniu fără acordul seniorului. Pe de altă parte  impozitele datorate regelui de către 
ărani erau str nse tot de nobil  care era i autoritatea uridică supremă de pe domeniu.

ei mai mul i ărani au fost transforma i în erbi. eea ce înseamnă că depindeau de nobili pentru 
a i c ga e isten a. n sc imbul păm ntului primit de la nobil  ăranul oferea renta în bani  muncă 
sau produse. Munca se desfă ura pe rezer a seniorului  iar produsele pro eneau din recolta ăranului. 

erbii trebuiau să dea a zecea sau a noua parte din recoltă. u mpul  nobilii au impus interdic ia 
părăsirii domeniului nobiliar de către ărani. Abuzurile nobililor au generat numeroase răscoale 
ărăne  de a lungul ului Mediu. ele mai cunoscute dintre acestea au fost ac ueria ran a  13 8  
i ăscoala condusă de at ler Anglia  1381 . ire te  au e istat i ărani liberi  dar numărul lor a 

scăzut constant din cauza nobililor care îi transformau în erbi.
eoarece păm ntul era esen ial pentru traiul omului medie al  mo tenirea sa a fost strict 

reglementată. n cazul nobililor  doar primul născut de se  masculin mo tenea a erea familiei. Această 
regulă permitea unei familii nobiliare să i păstreze statutul i puterea. ăr mi area domeniului între 
copii ar  dus la decăderea familiei.

u i pe dome iul eudal

• maginile de mai os simbolizează principalele categorii sociale din ul Mediu. Alături sunt 
numite aceste categorii. ealizează  pe caiet  corespondența dintre litere și cifre.

A A E

1. ăbii

a. ăran

2. iserică 3. eceră

b. Preot

c. obil
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ispari ia mperiului oman de Apus a dus la decăderea ie ii urbane pentru c te a secole  în 
estul uropei. ncep nd cu secolul  se poate constata o re italizare a ora elor pe fondul dez oltării 

rela iilor economice.
Ora ele medie ale  denumite comune sau burguri  erau  

ca i satele  dependente de un senior. le erau compuse din  
pia a centrală  primărie  catedrală  ziduri de apărare i casele 
locuitorilor. esele războaie au obligat ora ele să se încon oare 
de ziduri. Principalele ocupa ii ale oră enilor erau negustoria  
me te ugăritul i agricultura. Pentru a i prote a interesele  
me te ugarii în in au asocia ii numite bresle  de pildă  breasla 

erarilor ori a esătorilor. oar membrii unei bresle puteau 
prac ca o anumită meserie. 

ez oltarea ora elor a coincis cu eliberarea acestora prin 
răscumpărare sau luptă. ot mai multe ora e au ob inut a a

numita artă de pri ilegii din partea seniorilor  care le garanta autonomia. ncălcarea acesteia era 
ce a obi nuit  ceea ce i a determinat pe oră eni să se re olte împotri a stăp nilor i  de ce nu  să i 
dob ndească libertatea. upă secolul  numeroase ora e italiene sau germane au de enit libere. 

ruciadele au contribuit în mare măsură la eliberarea ora elor indcă seniorii a eau ne oie de bani 
pentru a lupta contra musulmanilor. As el  ora ele prospere au reu it să i răscumpere libertatea. 

Pentru a se apăra  ora ele formau ade ărate alian e  cum a fost iga ansea că cons tuită în 
secolul . Aceasta cuprindea multe dintre ora ele germane de la Marea ordului sau Marea al că  
precum bec  amburg sau iel. nele ora e italiene  în sc imb  au de enit ade ărate for e poli ce  
economice i militare. ene ia  eno a sau Pisa au dominat cu otele lor Marea Mediterană.

ene ia  de pildă  s a a at p nă în secolul  sub domina ia bizan nilor. A reu it să se elibereze 
de enind unul dintre cele mai prospere ora e din uropa. ursa bogă iei ene ienilor a fost comer ul 
cu Orientul. e acolo se aduceau pre ioasele mirodenii piper  scor i oară  cui oare etc.  care costau 
foarte mult în uropa. omer ul a impus construirea unei ote impresionante  cucerirea unor teritorii  
dar i ridicarea unor colonii  inclusi  în zona Mării egre. eci ene ia a creat un eritabil imperiu.

r  medieval

• itește cu atenție te tul și răspunde  pe caiet  la cerințe.
el mai celebru enețian a fost  fără îndoială  Marco Polo  mare negustor și renumit e plorator. 

amilia Polo făcea comerț în Orient și a a uns p nă în ina. n 1271  Marco Polo pleacă împreună 
cu tatăl său spre ina. A ung la des nație după o călătorie de mai bine de trei ani. inezii se a au 
în acele remuri sub stăp nirea mperiului Mongol. Marco răm ne la curtea conducătorului mongol  

ubilai an  mp de 1  ani  după care se îndreaptă spre casă unde a a uns abia în 129 . A scris Cartea 
minunilor lumii în care po estește uimitoarele sale peripeții.

a  e unde pro enea familia lui Marco Polo  u ce se ocupa ea
b  nde a plecat Marco Polo în 1271  nd a a uns acolo
c  a curtea cui a rămas el reme de 1  ani
d  e unde cunoaștem noi a enturile acestui enețian

A A E
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n a doua umătate a mileniului  anar ia era în multe păr i ale uropei o realitate  iar oamenii au 
căutat modalită i de a o depă i. ea mai la îndem nă a fost rela ia per sonală  iar rela ia dintre seniori i 
asali era o legătură personală  care nu reprezenta o crea ie a statului  ci o consecin ă a lipsei unui stat 

puternic. e aceea  în ul Mediu  oamenii au căutat căi de a i asigura protec ia. ela ia senior asal 
era calea pe care au considerat o cea mai potri ită.

MA  A A
ela ia dintre senior i asal se stabilea de comun acord. ecesitatea îl făcea pe 

un nobil să de ină asalul unui senior. iitorul asal se înfă i a în fa a iitorului senior 
cu capul descoperit i fără reo armă asupra sa. ngenunc ea în fa a seniorului  
depun ndu i m inile împreunate în palmele acestuia. upă aceea  rostea un scurt 
urăm nt de credin ă. n mare  acesta era ritualul depunerii omagiului asalic. a 
nal  asalul primea un obiect care simboliza feuda primită. el mai adesea  era 
orba de un bulgăre de păm nt. Prin această legătură  seniorul î i mărea puterea  

iar asalul căpăta protec ie i prosperitate prin primirea feudei.
radițiile medie ale stabileau clar drepturile și obligațiile ambelor părți  la fel 

ca în cazul unui contract din zilele noastre. asalul dădea sfat și a utor. n caz de 
ne oie  asalul enea împreună cu ca alerii săi în spri inul seniorului. ăzboiul era 
în ul Mediu o stare semipermanentă. n aceste lupte  ca aleria uca rolul esențial. 
narmarea și pregă rea unui ca aler implica mari c eltuieli. Armura  sabia  lancea  

scutul și calul erau destule de scumpe. oar nobilii își permiteau să întrețină ca aleri pe l ngă castelele 
lor. esigur  pentru a a ea c t mai mulți ca aleri la îndem nă  erau necesare relațiile asalice. u 
spri inul asalilor  seniorul putea să str ngă o mică armată de ca aleri. 

A E . otodată  seniorul dispunea de un castel 
pentru protecția sa și a oamenilor săi. Acesta era compus 
din ziduri de piatră și un turn central numit don on. Multe 
castele a eau poduri mobile  care se puteau ridica în caz 
de prime die  dar și șanțuri de apărare umplute cu apă. 

e obicei  castelul era ridicat într o zonă înaltă  greu 
accesibilă inamicului. atapulta a fost principala armă de 
atac a asediatorilor p nă în secolul  c nd au apărut 
primele tunuri.

A A E  depindeau de nobili pentru ec ipament  
dar și pentru rană sau simbrie. ncep nd cu secolul  

doar ii nobililor puteau de eni ca aleri. in moment ce doar primul u moștenea tlul și a erea 
familiei  ceilalți i îmbrățișau meseria armelor. nătoarea și turnirurile erau modalități prin care 
ca alerii se antrenau și își demonstrau măiestria. a alerii ictorioși primeau premii și se acopereau de 
glorie. urnirul era o ade ărată sărbătoare  care atrăgea deopotri ă oameni simpli  ca aleri  domnițe  
dar și regi. estul de des e istau ic me în r ndul par cipanților la turniruri  deși lăncile nu a eau rf 
ascuțit. a alerii se întreceau și  nu de puține ori  își găseau aleasa cu care se căsătoreau. esigur  după 
ce primeau binecu ntarea seniorului. 

i   rmură 
medievală

i   a el medieval
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Orice ca aler trebuia să respecte un cod al onoarei. ă i apere pe cei 
slabi  să lupte contra răului  să e drept  indiferent de consecințe  să obțină 
o ictorie doar prin luptă dreaptă  să e del p nă la moarte stăp nului său  
să nu mintă niciodată și să respecte în ățăturile creș ne. u alte cu inte  
ca alerul trebuia să e un soldat al lui ristos. n mod e ident  acest cod al 
onoarei era rar respectat  după cum ne indică iz oarele istorice medie ale. 

l era mai mult un ideal dec t o realitate.

NA
do o  = turnul din centrul unui castel medieval; este ultimul refugiu al apărătorilor castelului, dar şi punct de 

observaţie
a apul ă = armă medievală care arunca pietre de mari dimensiuni, cu ajutorul căreia se distrugeau zidurile 

castelelor 
armură = îmbrăcăminte din metal folosită de cavalerii medievali pentru a se proteja de loviturile inamicului

. itește cu atenție următorul te t și răspunde  pe caiet  la cerințe.
u oi in ada în niciun fel bisericile. u oi asalta pe cleric și pe călugărul care nu poartă armele 

acestor remuri.  u oi lua niciun bou  nicio acă  niciun porc.  u oi pune m na nici pe țăran  
nici pe țărancă  nici pe negustori  nu le oi lua banii  nu i oi obliga să se răscumpere și nu i oi biciui 
pentru a le lua pro iziile.  u oi distruge și nici nu oi incendia casele.  u oi tăia  nu oi scoate 
din păm nt  nici nu oi culege iile altuia sub prete t de război.  u oi ataca pe nobilele doamne  
nici pe cei care le însoțesc.

Jurământul de pace de la Beauvais
a  e pre ede acest te t referitor la clerici
b  onform acestui te t  cum se apro izionau armatele medie ale
c  e ce tratament a eau parte țăranii  negustorii și doamnele din ul Mediu
d  e soartă a eau bunurile oamenilor simpli  în caz de război

. n imagini se găsesc elementele principale ale unui castel medie al. ub acestea sunt numite 
respec ele elemente. ealizează  pe caiet  coresponden a între litere i cifre.

A A

a  zid de apărare b  turn de obser a ie c  pod de acces d  poartă de acces
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• itește cu atenție următorul te t și răspunde  pe caiet  la cerințe.
nul dintre ca alerii noștri  pe nume et old  s a urcat pe zidurile orașului erusalim  și nu mult 

după aceea apărătorii au luat o la fugă. Oamenii noștri i au urmărit pentru a i ucide p nă la emplul 
lui olomon  unde măcelul a fost așa de mare înc t s ngele le a ungea p nă la glezne.  upă aceea  
soldații s au răsp ndit prin tot orașul pun nd m na pe aur și argint  pe cai și cat ri  efuind casele pline 
de felurite bunătățuri.

Gesta francorum aptele francilor  secolul 
a  e ca aler a a uns mai înt i pe zidurile orașului
b  um au reacționat apărătorii
c  are a fost efectul acestei reacții
d  e au făcut cruciații după ce au cucerit erusalimul

Papalitatea a încercat să i rea rme pozi ia superioară în Occident  
i nu numai  prin îndemnul papei rban al lea 1088 1099  de a se 

realiza o cruciadă contra musulmanilor. izan nii au cerut a utorul 
statelor cre ne apusene  iar papa a ăzut ocazia perfectă pentru a i 
întări autoritatea. n plus  el a cerut ca alerilor să elibereze ara f ntă 
azi srael . Prima cruciadă 1096 1099  a dus la cucerirea erusalimului 
i la crearea unor mici state la ne în Orient. egatul erusalimului era 

cel mai important dintre acestea. n 1187  crucia ii au fost în in i în 
ătălia de la a n de către musulmanii condu i de aladin. upă 

această ictorie  erusalimul a trecut în m inile lui aladin. 
uccesele lumii islamice au declan at ruciada a a 1189 1192  

la care au luat parte împăratul german rederic  regele francez ilip 
al lea i regele Angliei  ic ard  supranumit nimă de eu . Această 
cruciadă a e uat în recucerirea erusalimului. ruciada a a însă a sf r it prin a cuceri onstan nopolul. 

rucia ii au creat mperiul a n de ăsărit  distrus de bizan ni în 1261. n 1228  împăratul rederic al lea  
a reu it să ob ină erusalimul de la sarazini printr un tratat. As el  el a do edit că e istă i alte solu ii 
dec t războiul. n 1244  etatea f ntă a fost cucerită i de astată de către sarazini. poca cruciadelor 
s a înc eiat în 1291  c nd musulmanii au luat în stăp nire ora ul Accra  ul ma posesiune cruciată din  
ara f ntă. 

n total au fost opt cruciade. nsă de i orbim despre războaie  care au produs distrugeri i suferin e  
trebuie precizate i c te a aspecte pozi e ale cruciadelor  orezul  pepenele  caisul i lăm iul au fost 
aduse în uropa de către crucia i  arcul fr nt a fost  de asemenea  inspirat de ar itectura orientală  iar 
moara de nt a fost descoperită de europeni tot în Orient.
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i   ediul o a opolului  
de ă re ru ia i ru iada a a  

A A E
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A E A E. Pe tot parcursul ului Mediu  ia a spirituală 
i culturală a fost dominată de iserică. ărturarii erau oameni ai 
isericii  forma i în s nul acesteia. olul central ucat de iserică în 
ia a societă ii medie ale reiese i din numărul mare de biserici i 

catedrale construite. a sf r itul secolului  în ran a  a apărut o nouă 
modalitate de construire a lăca elor de cult  s lul go c.  s a spus s l 
go c pentru că  ini ial  oamenii l au considerat un s l barbar  iar go ii 
au fost o popula ie barbară. atedralele go ce precum otre ame 
din Paris  estminster Abbe  din ondra sau omul din ln sunt 
impunătoare  bogate în sculpturi i coloane  iar ferestrele largi sunt 
pre ăzute cu itralii. idurile au st lpi e teriori de sus inere numi i 
contrafor i. easupra intrării 
principale se a ă o fereastră 
circulară numită rozetă. Arcul 

fr nt este cel mai cunoscut element al acestui s l.
lul go c și a disputat înt ietatea în uropa Occidentală 

cu s lul romanic. Acesta a fost inspirat de către ar itectura 
romană caracterizată prin e istența clădirilor de înălțimi medii  
cu ziduri masi e  coloane groase și arcuri curbe. erestrele sunt 
de dimensiuni mici. Prin urmare  bisericile realizate în acest s l 
nu sunt foarte luminoase.

N E . reptat  orașele medie ale dob ndesc un important rol cultural prin dez oltarea 
uni ersităților  școli în care se oferă o educație superioară. Acestea iau a nt încep nd cu secolul .  

ele mai ec i uni ersități sunt cele din ologna 1088  Peninsula talică  Paris 11 0  ranța  O ford 
1167  Anglia  alamanca 1218  pania  ori Pado a 1222  Peninsula talică . n cadrul lor se studiau 

cele șapte arte liberale  grama ca  retorica  logica  aritme ca  astronomia  muzica și geometria. 
Acestora li s a alăturat și teologia.

ducația medie ală se baza pe studiul ibliei și pe memorat. Autoritatea profesorului era de 
necontestat. u mpul au început să e studiate operele autorilor an ci  Platon  Aristotel  uclid sau 

itru ius. Pentru a împăca ș ința an că cu în ățăturile religiei creș ne  a apărut scolas ca. Acest 
termen pro ine din cu ntul grecesc schole  care înseamnă școală. el mai cunoscut susținător al 
metodei scolas ce a fost Pierre Abelard 1079 1142  autor al nu mai puțin celebrei lucrări Etica. 

i   omul di  l

i   a edrala o re ame

• apodopere ale s lurilor go c și romanic se găsesc și în 
om nia. ste orba despre iserica eagră din rașo  și atedrala 
f. Mi ail din Alba ulia. olosind informațiile din lecție  dar și din 

mediul on line unde se a ă numeroase fotogra i și descrieri ale 
celor două clădiri  încearcă să iden ci cărui s l aparțin acestea. 

crie pe caiet rezultatul cercetărilor tale.

A A E
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. ite te cu aten ie te tul  apoi rezol ă cerin ele.
Protestul ăranilor împotri a sistemului feudal a luat forme diferite  fuga de mari propor ii 

în mpul primei cruciade  de pe păm nturile seniorilor  mi cări ere ce mis ce i răscoale directe  
organizate. e multe ori  ăranii erau spri ini i de sărăcimea ora elor  de ser itorime  de simpli 
muncitori  de mici me te ugari cu ucenicii i cu calfele lor  de mici negustori  sau c iar de membrii cei 
mai săraci ai clerului.

O idiu rimba  Istoria culturii şi civilizaţiei  ol. 
  ranscrie într un tabel asemănător celui de mai os  în coloana st ngă  te tul dat.
  n coloana din dreapta  folose te următoarele semne pentru a marca ni elul de în elegere a 

te tului.
  semnul  bifă   con inutul con rmă cuno n ele sau opiniile tale
  semnul  minus   con inutul te tului in rmă opiniile tale sau ceea ce ai
  semnul  plus   informa ia ci tă este nouă
  semnul  semnul întrebării   consideri că un anumit aspect este tratat confuz sau e istă 

un anumit aspect despre care ai dori să a i mai multe informa ii.

E EMNE

. ucra i n perec i. 
  iscută cu colegul de bancă i face i sc imb de opinii pri ind semnele adăugate te tului.
  Prezenta i colegilor rezultatele discu iei oastre i trage i concluziile.

. e rol a ucat cre nismul în cadrul societă ii medie ale  Argumentează pro i contra.
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E
ocumentează te i prezintă una dintre uni ersită ile de astăzi care datează din perioada 

medie ală.
e a pregă  cu o săptăm nă înainte.
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8
. Alege arianta corectă de răspuns pentru ecare dintre enun urile de mai os.

 A. ele patru grupe de popoare europene sunt
 a  romanice  sla e  germanice  no ugrice.
 b  romanice  sla e  no ugrice  occidentale.
 c  sla e  romanice  germanice  cre ne.
 . urăm ntul omagiul asalic  era depus de
 a  senior în fa a regelui.
 b  senior în fa a asalului.
 c  asal în fa a seniorului.
 . ocietatea medie ală era alcătuită din
 a  ărani  preo i i nobili. b  ărani  ca aleri i nobili. c  ărani  seniori i asali.

. ompară  folosind diagrama enn  a tudinea papei conducător al isericii atolice  i cea a 
patriar ului reprezentant al isericii Ortodo e  fa ă de ia a isericii i cea poli că din ul Mediu.

. plică  în c te a enun uri  în ce a constat procesul de romanizare.

. Prezintă pe scurt a anta ele i deza anta ele cruciadelor.

. ealizează o listă de re endicări pe care ăranii medie ali ar  putut să o folosească în răscoalele 
lor  raport ndu te la condi iile lor de trai i situa ia socială.

E A A E

eosebiri

PAPA PA A

eosebiriAsemănări

tem 1 2 3 4
uncta  

ma im
1 0 1 0 2 2 2

 punct din o ciu
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ntruc t udo ic  de care ne aducem aminte cu e la ie  a plecat dintre noi fără să aibă urmași  a 
trebuit să alegem  după o matură c ibzuință  pe cine a care să ocupe tronul  pentru ca statul să nu se 
scufunde ca o corabie fără pilot.  Alegeți l  deci  pe ducele ugo apet  pe care l recomandă faptele 
sale  noblețea sa  dar și priceperea sa militară. eți găsi în persoana sa un apărător al țării și al intereselor 
oastre. ă a  de otat ca un tată. ine a apelat reodată la el fără să e a utat  are este acela care  

smuls de l ngă cei dragi  nu le a fost înapoiat prin gri a sa
ic er  Istoria Franţei  espre alegerea lui ugo apet  

ca rege al ranței secolul 

• tudiază cu atenție arta de mai os și scrie  pe caiet  principalele state europene din secolul .

ăspunde la următoarele întrebări.
. e rege a decedat fără să aibă urmași
. in ce mo  trebuia ales un alt rege
. e a stat la baza acestei decizii
. e calități îl recomandau pe ugo apet pentru această funcție

i   ar a Europei  e olul 
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n anul 843  imperiul lui arol cel Mare s a destrămat 

în trei state. Partea es că a de enit  în mp  regatul 
ranței. P nă în anul 987  la tronul ranței s au succedat  

în general  regi din dinas a carolingiană. udo ic al lea 
936 987  a murit fără a a ea urmași la tron. Acest fapt a 

dus la alegerea unui succesor în persoana lui ugo apet  
care a pus bazele unei noi dinas i  cea capețiană  a ată la 
conducerea ranței p nă în secolul . 

P nă la ocuparea tronului de către ilip al lea August 
1180 1223  ranța a cunoscut o perioadă de anar ie  

c nd puterea regelui s a redus treptat  iar cea a nobililor 
a crescut. ilip al lea a concentrat puterea din m inile 
feudalilor în m inile sale  proces numit centralizare. n 
fapt  el a mărit domeniul regal cu teritorii aparțin nd domeniilor nobililor. As el  regele a de enit cel mai 
important nobil  al regatului. Procesul a con nuat și în mpul succesorilor săi. ilip al lea cel rumos 
128 1314  a creat  în 1302  Adunarea tărilor enerale  organism menit să l a ute în luarea deciziilor 

foarte importante. Aceasta era alcătuită din reprezentanți ai clerului  nobilimii și orașelor.
Aceste progrese au fost stopate în mpul ăzboiului de 100 de Ani 1337 14 3  con ict în care 

s au înfruntat Anglia și ranța. rancezii au suferit trei grele înfr ngeri la r c  1346  Poi ers 13 6  și 
Azincourt 141 . n nal  inspirați de oana dArc  francezii au obținut ictoria asupra englezilor. egele 

arol al lea 1422 1461  a refăcut puterea regală  ridic nd ranța la rangul marilor state europene 
occidentale.

AN A
Micile regate engleze au fost uni cate pe cale militară de abia în secolul . n anul 1016  Anglia este 

cucerită de către danezii conduși de regele nut cel Mare. nglezii reușesc să se elibereze  dar în 1066 
regele arold al lea este în ins de il elm de ormandia în ătălia de la as ngs. ucerirea normandă 

a făcut ca regalitatea din Anglia să se consolideze. reptat  războaiele ci ile 
au slăbit regatul englez. n 121  regele oan ără de ară 1299 1216  a 
fost obligat de către nobili să semneze Magna Charta Libertatum Marea 
cartă a libertăților  document care garanta drepturile acestora. n 126  a 
fost creat Parlamentul  organism similar cu Adunarea tărilor enerale din 
ranța.

n ăzboiul de 100 de Ani purtat împotri a ranței  englezii au folosit 
tac ci și arme noi arcul lung sau ar leria  ceea ce le a adus un șir 
impresionant de ictorii. nsă  în cele din urmă  au fost în inși. nfr ngerea 
a creat gra e probleme interne care au dus la ăzboiul celor ouă oze 
14 148  un război ci il. au înfruntat asa de ancaster a nd pe 

blazon un tranda r roșu  și asa de or  a nd pe blazon un tranda r alb . 
n cele din urmă  războiul s a înc eiat cu fondarea dinas ei udor de către 

regele enric al lea 148 1 09  care a pus bazele statului centralizat 
englez.

a făcut ca regalitatea din Anglia să se consolideze. reptat  războaiele ci ile 
au slăbit regatul englez. n 121  regele oan ără de ară 1299 1216  a 
fost obligat de către nobili să semneze 
cartă a libertăților  document care garanta drepturile acestora. n 126  a 
fost creat Parlamentul  organism similar cu Adunarea tărilor enerale din 

tac ci și arme noi arcul lung sau ar leria  ceea ce le a adus un șir 
impresionant de ictorii. nsă  în cele din urmă  au fost în inși. nfr ngerea 
a creat gra e probleme interne care au dus la ăzboiul celor ouă oze 
14 148  un război ci il. 

blazon un tranda r roșu  și asa de or  a nd pe blazon un tranda r alb . 
n cele din urmă  războiul s a înc eiat cu fondarea dinas ei udor de către 

i   ă ălia de la r  

i   oa a d r  la  
a ediul rl a ului
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M E  MAN E MAN
Partea es că a imperiului lui arol cel Mare a de enit un regat 

german. ub conducerea lui O o  936 973  acest stat s a transformat 
în f ntul mperiu oman. O o  a fost încoronat împărat în anul 962  
de către papă  dar imperiul său era german  iar pentru a nu  confun
dat cu mperiul oman i se spunea f ntul mperiu oman de ațiune 

ermană sau  pur și simplu  mperiul omano erman. 
Acest imperiu a a ut fundații șubrede de la bun început. obilii 

a eau mai multă autoritate dec t împăratul  care era ne oit să asculte 
de sfaturile acestora. tatul era e trem de fragmentat  indcă nobilii își 
creaseră mici regiuni autonome  în care se comportau precum su e
ranii. Procesul de centralizare nu e ista în mperiul omano erman  
dar nici în talia asupra căreia împărații germani încearcau să și impună 
autoritatea. n plus  di erse orașe care desfășurau un comerț în oritor în 
zonele dintre Marea ordului și Marea al că nu oiau să recunoască 
autoritatea imperială. c imbările dinas ce erau frec ente  ceea ce a accentuat instabilitatea.

rederic al lea 1220 12 0  a adus sub stăp nirea sa întreaga talie și a încercat să se impună și 
în spațiul german  dar fără succes. upă moartea sa  împărații romano germani nu mai a eau dec t o 
autoritate formală  iar din 13 6 erau aleși de către șapte electori  conform ulei de Aur. in secolul  
mperiul omano erman încetează să mai oace un rol important în istoria uropei Occidentale.

E 
ugo apet a creat dinas a cape iană  în 987.
ilip al lea August a concentrat puterea în m inile regelui.
ran a a c gat ăzboiul de 100 de Ani purtat contra Angliei 1337 14 3 .

Anglia a fost cucerită de către il elm de ormandia  în 1066.
oan ără de ară a semnat Magna arta ibertatum 121 .
enric al lea a c gat ăzboiul celor ouă oze i a centralizat statul englez.

mperiul omano erman a fost creat de către O o  care a de enit împărat în anul 962 d. r.
tatul a rămas făr mi at pe tot parcursul ului Mediu  i mult după aceea.

i   ala ro ului de la  
a e  u de au o  oro a i 
arol el are i o al lea

• Art. 39. iciun om liber nu a  reținut sau înc is  deposedat de bunurile sale sau e ilat  
ori pre udiciat în orice fel  nici nu om întreprinde nimic împotri a sa  cu e cepția cazului în care se 

otărăște al el printr o dreaptă udecată făcută de egalii săi sau de către legile țării.
Art. 40. u om inde  nu om refuza și nu om înt rzia nimănui dreptatea și us ția.
Art. 4 . om numi udecători  conetabili  șeri  sau e ecutori udecătoreș  numai persoane care 

cunosc legea și or s o apere.
Magna Charta Libertatum  ocument semnat la presiunile nobililor  

de către regele Angliei  oan ără de ară
a  e ce drepturi se bucura un om liber
b  um se putea realiza înc iderea sau reținerea unui om liber
c  e anume nu se putea inde  refuza sau înt rzia
d  e fel de udecători trebuia să numească regele

Art. 39. iciun om liber nu a  reținut sau înc is  deposedat de bunurile sale sau e ilat  

A A E
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AN AN A. oie odatele rom neș  din ransil ania au a uns sub 
stăp  nirea regatului ungar în secolele . As el  ransil ania a de enit 
un oie odat în cadrul acestuia  care se bucura de o oarecarea autonomie. 
nsă regii ngariei doreau să ia în stăp nire toată lumea rom nească. eci 

e pansionismul mag iar s a orientat și spre teritoriile situate la sud și est de 
munții arpați. 

A A M NEA . a sud  între arpați și unăre  după cum ne 
informează Diploma cavalerilor Ioaniţi  se a au cinci formațiuni statale 
rom neș  oie odatele lui ito oi și eneslau  cnezatele lui oan și arcaș și 

anatul de e erin. Aceste formațiuni statale s au unit  unde a între 1291 și 
1324 alcătuind statul medie al ara om nească. ntemeierea acestui stat 
s a făcut și cu contribuția rom nilor transil ăneni  după cum ne informează 
tradiția istorică. Aceasta orbește despre descălecatul  lui egru odă din 
ăgăraș  care a a ut loc în 1291. n document emis de regele ngariei arol obert de An ou orbește  în 

anul 1324  despre asarab  oie odul nostru al ării om neș . 
asarab  a obținut independența ării om neș  față de ngaria în urma ictoriei de la Posada 9 12 

noiembrie 1330 . n 13 9  domnitorul icolae Ale andru a creat Mitropolia ortodo ă a ării om neș  cu 
sediul la urtea de Argeș. Prima capitală a țării a fost mpulung  iar ulterior urtea de Argeș. Mircea cel 

ătr n 1386 1418  a mutat capitala ării om neș  la r o i te  în 1396  pentru ca  în 1714  ucureș ul 
să preia statutul de capitală. 

M A. i la est de arpați au e istat formațiuni statale rom neș  însă a em mai puține 
ș ri despre acestea. n 1347  oie odul maramureșan ragoș a descălecat  la est de arpați pun nd 
bazele  din ordinul regelui mag iar udo ic  de An ou  unei mărci de apărare contra tătarilor. n 1363  
are loc descălecatul  lui ogdan  tot un oie od rom n din Maramureș. Acesta îi în inge pe urmașii lui 

ragoș și întemeiază ara Moldo ei. tatul se întărește sub conducerea lui Petru  Mușat 137 1391  
care a întemeiat  la ucea a  Mitropolia ortodo ă a Moldo ei 1386  recunoscută de Patriar ia de la 

onstan nopol  în 1401. ot el a mutat și capitala țării de la iret la ucea a  probabil  în 1388. apitala 
Moldo ei  p nă în 1 6  ucea a nu a fost niciodată capturată pe calea armelor.

ele două state s au întărit prin crearea și consolidarea ins tuțiilor lor. ele mai importante dintre 
acestea au fost  omnia  fatul omnesc și iserica. omnul era stăp nul suprem al țării  conducător 
al armatei Mare oie od  putea declara război și înc eia pace  conducea administrația și udeca 
procesele cele mai importante. fatul omnesc  compus din cei mai de seamă boieri  îl asista în luarea 
deciziilor capitale. iserica era condusă de mitropolit  care era subordonat domnului  și a ea un rol 
spiritual.

e la sf rșitul secolului  ările om ne s au confruntat cu pericolul reprezentat de mperiul 
Otoman. ara om nească din 1420  și Moldo a din 14 6  au plă t tribut otomanilor în sc imbul 
păcii. Așadar  cele două state rom neș  au recunoscut dominația otomană  care se a accentua treptat.

EA. inutul dintre unăre și Marea eagră s a dez oltat sub conducerea lui obro ci și 
alica  iar din 1388 a intrat în componența ării om neș . A fost cucerită de turcii otomani și a fost 

sub stăp nirea lor p nă în 1878.

a ara   re ă

ealizează o ă în care să prezin i un conducător rom n medie al anii de domnie  realizări  bătălii .
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A nd în edere faptul că populația ma oritară a 
ransil aniei era de origine rom nă  regalitatea mag iară  

a încura at așezarea în această regiune și a altor populații.  
n acest fel  regiunea a de enit un spațiu mul cultural. 

ecuii  o populație de origine turcică  sosiți împreună cu 
mag iarii din Asia  au contribuit la cucerirea ransil aniei  
iar  în nal  s au stabilit în sud estul oie odatului. celenți 
războinici  secuii au primit o largă autonomie din partea 
regilor ngariei. e multe ori au par cipat la luptele purtate 
de domnii Moldo ei și ării om neș  împotri a turcilor. e 
pildă  în 147  la ătălia de la aslui  în care tefan cel Mare a 

obținut o strălucită ictorie contra turcilor  au par cipat circa  000 de secui  care l au a utat pe domnul 
Moldo ei.

n secolele  regii ngariei au c emat coloniș  germani pentru a se așeza în ransil ania. 
Aceș a au poposit în special în regiunile în care astăzi se găsesc orașele ibiu  rașo  și istrița. Aceș  
coloniș  germani sunt cunoscuți sub denumirea de sași. n 1224  acestora li se garantează autonomia pe 
baza unei diplome emise de regele Andrei al lea. Multe dintre orașele ransil aniei au fost întemeiate 
de către sași. Orașele mai sus amin te sunt cele mai importante dintre acestea.

A , oraș întemeiat de coloniș i sași  a fost atestat documentar în anul 1288. n acest oraș 
trăiau laolaltă sași  unguri  secui și rom ni. rașo ul s a dez oltat e trem de mult grație negustorilor 
săi  care au primit în repetate r nduri pri ilegii comerciale din partea domnilor din Moldo a și ara 

om nească. e al el  primul te t în limba rom nă  scris de eacșu din mpulung  a fost adresat 
udelui rașo ului 1 21 . Acest fapt demonstrează str nsele legături dintre brașo eni și ările om ne.

, în sc imb  a fost în mpul stăp nirii romane o așezare urbană denumită apoca  care a 
a uns la rangul de colonie. n secolul  era atestată documentar așezarea astrum lus  de unde pro ine  
probabil  numele de lu . Orașul a a ut mult de suferit de pe urma in aziei mongole din 1241 conduse de 

atu an. Prin urmare  repopularea orașului s a făcut cu coloniș  sași  în a doua umătate a secolului .  
angul de oraș  ca și carta de pri ilegii au fost obținute în mpul regelui arol obert de An ou. n 
mpul ăscoalei de la ob lna 1437 1438  locuitorii lu ului s au alăturat răsculaților. Acest fapt a 

dus la retragerea rangului și a pri ilegiilor  locuitorii săi ind declarați țărani. repturile pierdute au fost 
recuperate mult mai t rziu.

ransil aniei era de origine rom nă  regalitatea mag iară 
a încura at așezarea în această regiune și a altor populații. 
n acest fel  regiunea a de enit un spațiu mul cultural. 

iar  în nal  s au stabilit în sud estul oie

de domnii Moldo ei și ării om neș  împotri a turcilor. e 
i eri a ea ră  ra ov

• nsă oința noastră desă rșită este de a nu face nimic rău împotri a oastră  ba c iar oim 
să nu ne despărțim niciodată de oi  după cum am spus și am urat  oim să ă m frate și prieten 
credincios. Pe de o parte este faptul că am oprit aici acel sol turc  p nă c nd ă om da de ș re  pe de 
altă parte  trebuie să luați aminte că atunci c nd un om sau un domn este puternic și tare  poate face 
pace cum rea  dar  c nd este fără putere  unul mai tare a eni asupra lui și a face cu el ce a oi.

Fragment dintr‑o scrisoare trimisă de Vlad Ţepeş braşovenilor (1456)
a  e relații dorea să aibă lad epeș cu brașo enii
b  are era situația unui domn tare  ar a unui domn slab
d  um sugerează te tul că pot de eni tari brașo enii și domnul ării om neș

A A E
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• Proces istoric
 ransforma i sala de clasă în tribunal i desfă ura i un proces istoric. esemna i prin tragere la 

sor i sau altă modalitate pe care o e i stabili de comun acord  următoarele persona e
 . judecătorul  acesta a da erdictul la nal după ce a analiza  împreună cu ura ii  declara iile 

celor două păr i
 . 3 avocaţi ai apărării  ace a or aduce argumente în fa oarea importan ei perioadei 

medie ale  referindu se la procesele istorice care au marcat perioada de început i e enimentele 
istorice care au a ut impact pozi  asupra istoriei lumii  la personalită ile marcante ale perioadei  la 
a anta ele organizării societă ii medie ale  la contribu ia culturală a acestei perioade

 . 3 avocaţi ai acuzării  ace a î i or orienta aten ia asupra aspectelor nega e din perioada 
medie ală  subliniind erorile poli ce  deza anta ele modului de organizare a societă ii medie ale  
e enimentele istorice care au afectat ia a oamenilor  fenomene nedorite de pul epidemiilor etc.

 . 5 juraţi  ace a or pune în balan ă argumentele celor două păr i  acuzarea i apărarea 
 i or decide  după o scurtă deliberare cu udecătorul  dacă poca Medie ală a fost una bene că 

pentru omenire sau nu
 . 3 reprezentanţi ai presei  ace a or a ea rolul de obser atori cu sarcina de a urmări 

corec tudinea procesului  mpul alocat ecărei păr i  luarea în considerare a tuturor informa iilor 
e iculate i de o parte  i de cealaltă  argumentele aduse de ura i i udecător pentru decizia nală

 . pu licul societatea ci ilă  acesta  ca i presa  are rol de obser ator  dar  mai mult  a trebui 
să completeze cele spuse de apărare i acuzare cu e emple  informa ii omise i să oteze  la nal  
decizia ur ii.

E A A E

. Alege arianta corectă de răspuns pentru ecare dintre enun urile de mai os.
A. tatele medie ale occidentale au fost
a  ran a  ara om nească i mperiul omano erman. b  ran a  Anglia i Moldo a. c  ran a  

Anglia i mperiul omano erman.
. ran a c gă împotri a Angliei

a  ăzboiul celor ouă oze. b  ăzboiul de 100 de Ani. c  ătălia de la Posada.
. Magna Charta Libertatum a fost semnată de

a  oan ără de ară. b  ugo apet. c  asarab .
. ăspunde  pe caiet  la următoarele întrebări.

a  e parte a imperiului lui arol cel Mare a de enit regatul ran ei
b  e con ict a afectat progresele făcute de ran a în mpul lui ilip al lea i al succesorilor săi
c  e document a fost obligat să semneze oan ără de ară
d  e ce era fragmentat mperiul omano erman
e  u ce pericol s au confruntat ările om ne
f  nd au început să plătească tribut ara om nească i Moldo a către mperiul Otoman

. plică  printr un scurt te t  cum se re ectă astăzi di ersitatea culturală a ransil aniei din 
perspec a e enimentelor istorice.

E A A E

tem 1 2 3
uncta  

ma im
1 0 3 4 0

 punct din o ciu
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. Prezintă  într o artă conceptuală ca cea de mai os  ci ilizația geto dacilor.

. crie un te t de apro ima  1  r nduri în care să prezin i ia a din epoca medie ală.

eosebiri eosebiriAsemănări

E A A E NA

. NE M  olosi i o minge i uca i ă  P   A   O A
 Primul ele  care a primi mingea a formula o întrebare i a arunca mingea unui coleg. Acesta 

a răspunde la întrebare  a formula o altă întrebare i a arunca mingea mai departe  altui coleg.  
ocul a con nua p nă ce to i ele ii au primit mingea.

 eguli
 respecta i  în formularea întrebărilor  ordinea cronologică a e enimentelor i proceselor istorice
 formula i întrebări clare care pot primi răspunsuri scurte i e acte
 încerca i să acoperi i toate informa iile istorice pe care le a i a at pe parcursul anului.
. ume te cele trei puri de iz oare istorice redate în imaginile de mai os.

eto daci

redin e  o iceiuri tatul dac ă oaie

. E A E E. rupa i ă în func ie de op iunea pentru teoria crea ionistă sau cea a e olu iei 
speciilor. Alege i ă c te trei reprezentan i i organiza i o dezbatere prin care să încerca i să con inge i 
auditoriul prin argumente solide  de teoria pe care o sus ine i. olosi i cuno n ele însu ite la orele 
de storie i la cele de duca ie socială.

. ăspunde  printr un te t de apro ima  1  r nduri  la întrebarea  cum a in uen at mediul 
natural ia a oamenilor din diferite epoci istorice

. ealizează o sc emă ideală a claselor sociale folosind informa iile dob ndite despre organiza-
rea socială în diferite ci iliza ii i perioade istorice.

. olose te diagrama enn pentru a compara ci iliza iile greacă i romană.

ume te cele trei puri de iz oare istorice redate în imaginile de mai os.

 rupa i ă în func ie de op iunea pentru teoria crea ionistă sau cea a e olu iei 
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. Pri e te imaginile i nume te trei aspecte esen iale din e olu ia omului preistoric. peci că  

pentru ecare  cum a in uen at ia a omului.

. Prezintă  într un te t de cel pu in 1  r nduri  organizarea societă ii din An c itate p nă în ul 
Mediu  în diferite ci iliza ii. Punctează asemănările i deosebirile.

. are este importan a culturii i ci iliza iei Orientului An c pentru cultura întregii omeniri

. maginează i că e  călător în recia An că. Po este te prietenilor  într o scrisoare  despre 
procesul de colonizare.

. Marc ează  pe o a ă a mpului  e enimentele prezentate în imaginile de mai os.

. aracterizează l pe ecebal.

. plică  pe scurt  legătura dintre Ma omed i credin a islamică.

. maginează i un dialog între un senior i un asal  din care să reiasă rela iile care se stabileau 
între ace a.

. pune  pe scurt  care au fost a anta ele i deza anta ele cruciadelor.

tem 1 2 3 4 6 7 8 9
uncta  

ma im
2 1 10 1 2 10 10 1 10

 puncte din o ciu
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