Concursul Art Ist
Ediţia a II-a 2019-2020

MODEL SUBIECT
SECŢIUNEA „PRIMAR”
Clasele I-III
Partea I
1. Completaţi Imnul Naţional al României , adăugând cuvintele care lipsesc:
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră …………..de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de………….,
Şi că-n a noastre …………..păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de …………..
Priviţi, măreţe…………, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele………, cu focul vostru-n vine,
Viaţă-n libertate …………….." strigă toţi.
1px7=7 puncte
2. Identificaţi legenda şi completați spațiile libere cu termenii corespunzători din lista de mai jos::


Într-una dintre luptele lui …………………………….cu turcii , acesta a fost biruit şi s-a retras în
munţi. Aşa a ajuns în casa bătrânei Vrâncioaia. Aceasta şi-a dat seama că după îmbrăcăminte
musafirul ar fi chiar domnul Moldovei. Ea a mers la stână la cei……………fii ai săi, îndemnându-i să
strângă armata pentru a-l ajuta pe domnitor să se reîntoarcă la luptă. Au ………………bătălia
datorită feciorilor şi domnitorul le-a oferit acestora drept mulţumire………………………………………

Titlul legendei este…………………………………
Termeni: Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, 7, câștigat, 7 munți, pierdut, Povestea Vrancei.
1px4+3 puncte titlul legendei=7 puncte
3. Alege varianta corectă:
3.1.Un soldat de-al lui Ţepeş a fost eliberat de sultan pentru că :
a) era isteţ
b) era îndrăzneţ
c) s-a luptat bine
3.2.Cuza-Vodă se îmbrăca în straie ţărăneşti şi mergea în târg ca să :
a) îi prindă pe cei care înşelau
b) se simtă şi el ca un ţăran
c) audă ce vorbeau ceilalţi despre el
3.3.Pentru Decebal Dochia era: a)fiică
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b)soră
c)soţie
3.4. Pentru a nu fi dusă la Roma de către împăratul Traian, Dochia s-a transformat în:
a) pasăre
b) miel
c) stană de piatră

3.5.”Deşteaptă-te, române!”, Imnul National al României , este compus de :
a) Ciprian Porumbescu –muzică/ Andrei Muresanu -versuri
b) Andrei Muresanu –versuri/Anton Pann –muzică
c) Vasile Alecsandri- versuri/ Anton Pann- muzică
3.6.Ostaşul Dragomir a primit amintire de la fiica cea mică înainte să plece la luptă o batistă :
a) Albastră
b) Roşie
c) Albă
1x6= 6 puncte
II. Partea a doua
I.Găsiţi toate cuvintele care denumesc însemnele naţionale, chiar şi pe cele cu sens asemănător şi
enumeraţi-le pe spaţiul următor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1x7 puncte=7puncte
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2. Găseşte traseul potrivit pentru a ieşi din labirint, respectând săgeţile:
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13 puncte
III. Partea a III a
Reconstituiţi imaginea din piesele de puzzle primite şi identificaţi numele domnitorului………………

40 p imaginea completata+ 10 p recunoa;terea domnitorului=50 p
10p oficiu
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MODEL SUBIECT
SECŢIUNEA „primar –clasa a IV-a”
I.Recunoaşteţi imaginile:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
1x3=3p
II.Uniți imaginea cu numele conducătorului:

Decebal Avram Iancu Ștefan cel Mare Alexandru
Ioan Cuza

Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân Carol I
1x7=7p

III.Alege varianta corectă de răspuns:

1.Geto-dacii făceau parte din neamul:
a) tracilor;
b)grecilor;
c)germanilor;
2. Ștefan cel Mare a fost conducătorul:
a) Țării Românești b) Transilvaniei
c) Moldovei
3. Țara Românească a fost condusă de:
a) Alexandru cel Bun b) Iancu de Hunedoara

c) Mircea cel Bătrân

4. Întemeietorul Țării Românești a fost:
a) Dobrotici
b) Basarab I
c) Bogdan
5. Lupta de la Rovine a avut loc în timpul lui:
a) Mircea cel Bătrân
b) Ștefan cel Mare

c) Vlad Țepeș
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6. Cel care a unitpentru prima dată Ţările Române a fost:
a) Alexandru Ioan Cuza
b) Mihai - Viteazul
c) Gelu
7. Tributul însemna:
a) o înțelegere militară b) o sumă de bani plătită anual c) prada de război luată de
învingător
8.Mircea cel Bătrân s-a luptat cu sultanul turcilor:
a) Mahomed al II –lea
b) Baiazid
c) Pașa Hassan
9. Cetatea de scaun a Țării Românești a fost la :
a) Suceava
b) Iași
c) Târgoviște
10. În timpul cărui domnitor apare prima menționare în documente a Bucureștiului?
a) Mircea cel Bătrân
b) Vlad Țepeș
c) Ștefan cel Mare
1x10p=10p
Completează spațiile punctate:

IV.






Geții și dacii reprezintă un singur popor din marele neam al ... ... ... ... ... ... .... În izvoarele istorice
de origine ... ... ... ... ... ... ... apare sub numele de popor al geților iar în cele de origine ... ... ... ...
... ... ... ... ... .. .. poporul se numește dac. Țara lor se numea ... ... ... ... ... ... . Capitala Daciei era la
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dacii credeau în ... ... ... . Zeul suprem se numea ... ... ... ... ... ...
... .
Ştefan cel Mare a domnit în ...................................... între anii ................................... . El a luptat
împotriva .................................................................................... . Cea mai însemnată bătălie a fost
cea de la ............................, în anul ..............., unde Ştefan i-a învins pe turci. Este înmormântat la
........................., una dintre ctitoriile sale. Bătălia de la -Războieni s-a purtat în
anul…………………..
Mihai Viteazul a domnit între anii ........................... în .................................................. .
În 1599 armata lui Mihai Viteazul a intrat în Transilvania şi a câştigat bătălia de la ................... .
Fapta cea mai glorioasă a lui Mihai Viteazul a fost prima ............................ a celor trei
.................................... .............................. în anul 1600.
1x20-20p

V.Realizează corespondența.

Sarmizegetusa

Dragoș-Vodă

Manăstirea Putna

Basarab I

Bătălia de la Rovine

Roma

Vînătoarea zimbrului

Mihai Viteazul

Țara Românească

Vlad Ţepeş

Războiul din 101-102

Unirea de la 1859

Alexandru Ioan Cuza

Decebal

Călugăreni

Ștefan cel Mare

Columna lui Traian

Dacia

Posada

Mircea cel Batrân

1x10=10 p
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VI.Adevărat (A) sau fals (F)
Propoziţia
1.Alexandru cel Mare a fost regele Macedoniei.
2.Pe vremea lui Mircea cel Bătrân s-a construit podul peste Dunăre la Drobeta.
3. Dragoş a fost întemeietorul Transilvaniei
4. Molda era căţelusa lui Ştefan cel Mare.
5. Mircea cel Bătrân a câştigat bătălia de la Rovine.
6. Vlad Tepeş a fost domnitorul Ţării Româneşti
7. După fiecare bătălie Ştefan cel Mare construia o şcoală

A

8. Vlad Tepeş a realizat Unirea Moldovei cu Ţara Românească.
9. Carol I a fost primul rege al României.
10.Basarab I a fost întemeietorul Ţării Româneşti
1x10p=10p
VII.Precizati personajele sau evenimentele istorice:
1. CRAISORUL MUNTILOR, conducator al Revolutiei de la 1848 din Transilvania, mare
patriot roman (1824-1872)”
......................................................................
2. ,,A intarit UNIREA romanilor, a împroprietărit taranii, a elaborat legea învăţământului
primar si iubea dreptatea(1859-1866). “
.......................................................................
3. ,,A fost primul rege al Romaniei (1866-1914). A contribuit la modernizarea Romaniei., la cucerirea independentei noastre si la dezvoltarea culturii. “
..................................................
4x3=12p
VIII. STRĂMOŞII NOŞTRI/ rebus istoric
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Primul rege care a unit toate triburile daco- getice, din interiorul şi din afara
arcului Carpatic, întemeind un stat puternic şi independent.
2. Rege dac care şi-a început domnia în anul 87 d.Hr.
3. Capitala statului dac, situată în munţii Orăştiei.

F
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4. Localitatea unde armata dacă a fost înfrântă de cea romană, în războiul din 101102 d.Hr.
5. Numele împăratului roman care a cucerit Dacia.
6. Localitate din Dobrogea unde Traian a pus să se ridice un monument funerar,
după o bătălie greu câştigată în faţa dacilor.
7. Arhitect din Damasc, după ale cărui planuri a fost construit podul de la Drobeta
Turnu-Severin.
8. Monument ridicat din ordinul lui Traian, în cinstea victoriei armatelor sale asupra
armatei dace condusă de Decebal.
9. Împăratul roman care a retras stăpânirea romană din Dacia în anul 271 d.Hr.

2x9 p=18p
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SECȚIUNEA GIMNAZIU
Subsecțiunea PREISTORIE ŞI ANTICHITATE
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Primul stat dac s-a format în sec. I î.Hr, sub conducerea lui:
a. Burebista
c. Comosicus
b. Decebal
d. Deceneu
3p.
2. Principalul zeu dac era:
a. Zeus
b. Gebeleizis

c. Zamolxe
d. Jupiter
3p.

3. La sfârşitul sec. III-lea, fosta provincie romană Dacia era locuită de:
a. daci
c. daco-romani
b. români
d. greci
3p.
4. În epoca neolitică are loc un eveniment important în evoluţia omenirii:
a. separarea agricultorilor de cresc. de animale
c. descoperirea focului
b. separarea agricultorilor de culegători
d. apariţia primelor credinţe religioase
3p.
II. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
,, Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceştia ticăloşiţi de
nesfârşitele războaie, i-a îndreptat prin abstinenţă şi sobrietate de ascultare de porunci, aşa încât în
câţiva ani a întemeiat o mare stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte a populaţiilor vecine, el şia luat ca ajutor pe Deceneu."
(Strabon)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi motivul pentru care Burebista apelează la ajutorul lui Deceneu.
2. Menţionaţi secolul în care Burebista a condus statul dac
3. Menţionaţi un alt rege care a condus statul dac în sec. I-II d.Hr
4. Prezentaţi politica externă a regelui Burebista.
20p.
III. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu informaţia corectă:
1. Taberele militare fortificate din provincia Dacia purtau numele de …………………………….
2. Guvernatorul provinciei Dacia avea rangul de …………………………………………………..
3. Procesul prin care dacii au preluat cultura materială şi spirituală romană se numeşte
……………………
4. Decebal este înfrânt pentru prima dată în anul 88 de generalul roman
………………………………….
16p.
IV. Rezolvați rebusul următor

42 p.
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Istoric și geograf grec care susține că ”…dacii au aceeași limbă cu geții…”
Piatra veche
Categorie socială la geto-daci formată din mari proprietari, preoți și conducători militari
Știința care studiază monedele
Istoricii antici Trogus Pompeius și Justinus menționează că în anul 339 î.Hr., pe vremea regelui
macedonean Filip II (tatăl lui Alexandru Cel Mare), domnea un foarte puternic rege get, numit
Rex ….
Zeul suprem la greci.
Imperiul implicat într-un conflict cu geții (514 î.Hr.).
Daci sau ….
A afirmat: ”Cei mai viteji și mai drepți dintre traci”.
Una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, și-a primit numele după satul cu același nume
din apropierea Iașiului.
Rege al geto-dacilor, întemeietor al primului stat dac.
Colonie grecească de la Marea Neagră, pe ale cărei ruine s-a ridicat orașul Constanța.
Știința auxiliară istoriei care studiază trecutul omenirii pe baza descoperirii și interpretării
vestigiilor, așezărilor, monumentelor etc.

Notă!
 Se acordă 10 p. din oficiu

