OLIMPIADA LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
etapa raională/municipală, 08 februarie 2020, Clasa a X – a
Barem de evaluare
Item
Barem
1
Câte 1 punct pentru identificarea corecta a evenimentului/fenomenului/procesului
istoric.
Câte 1 punct pentru evenimentul/fenomenul/procesul istoric numit corect.
Variante de răspunsuri acceptate:
Sursa A: Jocurile Olimpice antice–eveniment istoric.
Sursa B: Jocurile Istmice -eveniment istoric.
Sursa C:Jocurile panelenice - eveniment istoric.
Notă: se admit toate răspunsurile corecte.

2

3 puncte pentru argumentarea opţiunii (sursa C) - argumentare adecvată şi coerentă, cu
exprimarea opiniei proprii şi formularea concluziei.
2.1. Câte 5 puncte pentru fiecare noţiune relaţionată corect cu statul, zona, sursă,
menționarea zeului și premiului.
Variante de răspuns:
N Noţiuni
r istorice
.

Ţara, zona Timpul
(ani,
geografică
decenii, secole)
sau orașul
unde
se
desfășurau

1 Jocuri
Olimpice

Grecia
Antică,
Olympia

2
Jocuri
Phytice

Grecia
Antică,
Delphi

Puncte
(9 p.)

2 p.
2 p.
2 p.

3 p.
(28p.)

Definiţie în
context istoric,
indicându-se zeul
cărui îi era dedicat
și
premiul acordat
învingătorului

776 î. Hr.-394, Unul dintre cele patru mari jocuri
Sec. VIII î.Hr- panelenice, menționat documentar
sec.IV
prima dată în 776 î.Hr., competiții
celebrate în onoarea lui Zeus.
Jocurile Olimpice aveau loc o data în
patru ani si durau cinci zile, dintre
care prima si ultima erau consacrate
ceremoniilor religioase si premierii;
celelalte erau rezervate competițiilor:
alergarea („ Nu căuta competiții mai
demne de un cântec/ Decât alergarea
olimpică”, „ Orsippus care a câștigat
în Olympia, alergând dezbrăcat”),
pugilatul, pancratiul, cursele de care
în hipodrom si pentatlonul. În
perioada desfășurării se instaura
„pacea
olimpică”.
Învingătorii
primeau o cunună din ramuri de
măslin sălbatic.
586 î.Hr.- 394, Unul dintre cele patru mari jocuri
Sec. VI î.Hr- panelenice, menționat prima dată în
sec.IV d. Hr.
586 î.Hr., celebrat în cinstea zeului
Apollo. Jocurile Phytice aveau loc o
data în patru ani. Competițiile

5p

5p

desfășurate - artistice: imnul zeului
Apollo, interpretarea la flautul și
chifar, competiții de teatru și dans,
concursuri de pictură și competițiile
atletice. Învingătorii primeau o
cunună de laur și mere.
3 Jocuri
Grecia
582 î.Hr.- 394, Unul dintre cele patru mari jocuri
Istmice
Antică,
Sec. VI î.Hr- panelenice, menționat documentar
Corint
sec. IV d. Hr.
prima dată în 582 î.Hr., celebrat în
onoarea lui Poseidon, în Corint.
Jocurile Istmice aveau loc o data în
doi ani, probabil în primăvara
fiecărui al doilea și al patrulea dintre
anii Olimpiadei. Întruneau competiții
sportive și competiții artistice:
„Muzicanții, care acum sunt numiți
nabliști, pandouriști și sambuciste,
сântă doar la instrumente vechi”.
Învingătorii primeau o cunună de
țelină sau pin, în care era împletită o
ramură de palmier.
4
Grecia
573 î. Hr.- 394, Jocurile Nemeice sunt unul dintre
Jocurile
Antică,
Sec. VI î.Hr- cele patru mari jocuri panelenice,
Nemeice
Nemeea
sec.IV d. Hr.
menționat documentar prima dată în
573 î.Hr, dedicat lui Zeus. Se
desfășurau un an înainte sau un an
după Jocurile Olimpice, o dată în 2
ani.
Programul
lor
includea
competiții gimnastice, ecvestre și
muzicale.
Disciplinele
sportive
includeau: alergarea pe stadion (180
m), boxul, tir cu arcul, lupta,
aruncarea discurilor, aruncarea cu
sulița și cursa de care. Învingătorii
primeau o cunună de țelină.
Nota: se admit toate răspunsurile corecte

5p.

5p.

2.2. Răspunsul va fi apreciat cu:
2 puncte pentru plasarea corectă a evenimentului istoric / procesului istoric în timp şi spaţiu
2 puncte pentru demonstrarea cunoştinţelor anterioare
Câte 1 punct pentru prezentarea fiecărei probe
8p.
1 punct pentru utilizarea sursei
1 punct pentru expunerea logică
Jocurilor Istmice, care își iau începutul în sec. VI î.Hr., se defășurau o dată în 2 ani, vara,
în păduricea din apropierea Corintului, unde era amplasat templul lui Poseidon. Pe vremea
Jocurilor Istmice era proclamată „pace olimpică”. Jocurile Istmice conțineau probe de
gimnastică, competiții ecvestre, competiții poetice și concursuri de muzică. Competițiile
ecvestre erau organizate din curse cu care. Competițiile muzicale erau organizate pentru
diferiți instrumentiști: „Muzicanții, care acum sunt numiți nabliști, pandouriști și
sambuciști, сântă doar la instrumente vechi: atât la bar, cât și la barbiton”. Câștigătorii
erau decorați cu o cunună de țelină sau pin, în care era împletită o ramură de palmier.
Nota: se admit toate răspunsurile corecte

3

3.1.
Câte 1 punct pentru numirea corectă a fiecărei asemănări. (de exemplu, toate Jocurile
erau dedicate unui zeu)
2 puncte pentru argumentare/ explicare

(18 p)
3 p.
3 p.

Câte 1 punct pentru numirea corectă a fiecărei deosebiri. (de exemplu, doar la Delphi
aveau loc competițiile filosofilor- Cei șapte înțelepți)
2 puncte pentru argumentare/ explicare

3p.
3p

Nota: se admit toate răspunsurile corecte
3.2. Pentru formularea punctului de vedere:
1 punct pentru expunerea logică în formularea punctului de vedere.
1 puncte pentru plasarea corectă în timp şi spaţiu.
Câte 1 punct pentru o simplă constatare
Câte 1 punct pentru argumentarea fiecărei dovezi
Exemplu:
După părerea mea, Jocurile Panelenice din Grecia Antică (sec. VIII î. Hr.-sec.IV) au avut
o importanță deosebită, deoarece pe lângă dezvoltarea forței fizice și a curajului, aceste au
contribuit la întărirea coeziunii naționale elene, deoarece la ele era strict interzisă
participarea barbarilor. Pe durata Jocurilor Olimpice orice războaie încetau şi se derulau
armistiţii atent supervizate. Chiar şi în timpul Războiului Peloponesiac, inamicii încetau
acțiunile militare și se întreceau în competiţiile sportive.
Totodată, Jocurile Panelenice contribuiau la dezvoltarea comerțului, schimbului de mărfuri
și circulația ideilor culturale. De exemplu, Jocurile Phytice au adus venituri imense în
Delphi, datorită comerțului. În timpul Jocurilor se comercializau și se promovau bunuri de
artă, se cultiva interesul pentru muzică, poezie etc.
4

6 p.

(20 p)
4.1. Câte 1 punct pentru fiecare reformă identificată corect.
1 punct pentru determinarea corectă a esenței reformei.
D2. Reformele lui Constantin cel Mare
Monetară
Socială

Administrativă
Militară

A introdus o nouă monedă de aur, solidus, pentru a evita inflația.
Moneda a devenit standartul monetar pentru banii care au circulat în
Europa și Bizanț, timp de 30 de ani
A interzis curialilor să se mute dintr-un oraș în altul (decretele 316 și
325), a interzis meșteșugarilor să-și schimbe profesia (edictul 317) și
a interzis colonilor să-și părăsească locul (legea 332); îndatoririle lor
au devenit ereditare.
Se constituie 4 prefecturi, formate din 14 dioceze, ce întruneau 117
provincii.
Armata romană a fost reorganizată, astfel încât includea atât unități
mobile, cât și unități de garnizoană, pentru a putea asigura paza
punctelor strategice din interiorul imperiului, dar și de a răspunde
amenințărilor de la granite.

4.2. Dominatul - o formă de guvernare din perioada Imperiului Roman, introdusă de
împăratul Dioclețian (284-305), care a înlocuit Principatul și care include perioada
tetrarhiei.
4.3 Câte 1 punct pentru fiecare personalitate identificată corect.
1 punct pentru determinarea corectă a statului, ţării, zonei geografice
1 punct pentru identificarea corectă a perioadei istorice

8p.

2p.

Câte 1 punct pentru fiecare dovadă ce arată importanța fiecărei personalități identificate.
Personalitatea
Ţara sau
Perioada
Importanța personalității
zona
istorică
geografică
(ani,
la care se
decenii,
referă
secole)
D1.Împăratul
Imperiul
284-305,
1.
Diocletian
Roman
Sec.III-IV
2.
D2. Împăratul
Imperiul
306-337,
1.
Constantin cel
Roman
Sec.IV
2.
Mare

10p.

Notă: Se admit toate răspunsurile corecte.
5

6

5.1. Câte
1 punct pentru identificarea evenimentului/ fenomenului sau procesului
1 punct pentru numirea evenimentului/ fenomenului sau procesului
1 punct pentru determinarea cauzei
5.2. Câte
1 punct pentru identificarea evenimentului/ fenomenului sau procesului
1 punct pentru numirea evenimentului/ fenomenului sau procesului
1 punct pentru determinarea consecinţei
5.3. 2 puncte pentru formularea corectă a relaţiei de cauzalitate/ interdependenţă.
5.4. 2 puncte pentru plasarea corectă a evenimentelor/fenomenelor/ proceselor expuse în
timpul istoric (cel puţin două date cronologice utilizate corect şi adecvat).
Câte 1 punct pentru încadrarea personalităţilor istorice, care şi-au adus aportul la
evenimentele/ procesele descrise (două personalităţi istorice).
Câte 1 punct pentru încadrarea fiecărui stat (două state)
Câte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate proceselor descrise
(utilizarea a cel puţin două noţiuni istorice).
2 puncte pentru argumentarea relaţiei de cauzalitate stabilită.
2 puncte pentru stabilirea consecinţelor imediate şi de lungă durată (câte 1 punct pentru
fiecare)
2 puncte pentru formularea concluziei.
Notă: Se admit toate răspunsurile corecte.
A. Câte 1 punct pentru expunerea logică a evenimentelor
2 puncte pentru orientarea în spaţiu şi timp în abordarea subiectului
1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/ adecvate evenimentelor descrise
(utilizarea a cel puţin 2 noţiuni istorice).
1 punct pentru fiecare dată cronologică corect utilizată ( minimum 2 date cronologice)
1 punct pentru fiecare personalitate istorică încadrată corect (minimum 2)
2 puncte pentru evidenţierea şi argumentarea fiecărei relaţii de cauzalitate (minim 2)
B. Câte: 1 punct pentru prezentarea epocii şi a spaţiului istoric
1 punct pentru reflectarea subiectului abordat prin prisma de la naţional la universal
1 punct pentru prezentarea contextului intern

(22p.)
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
2 p.
2 p.

2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
2p.
(40p.)
1 p.
2 p.
2 p.

2 p.
2 p.
4 p.

1p.
1p.

1 punct pentru prezentarea contextului extern
Câte 1 punct pentru stabilirea şi argumentarea cauzelor interne ale
proceselor/fenomenelor/evenimentelor (cel puţin 2)
Câte 1 punct pentru stabilirea şi argumentarea cauzelor externe ale
proceselor/fenomenelor/evenimentelor (cel puţin 2)
Câte 1 punct pentru evidenţierea fiecărei asemănări (minimum două)
Câte 1 punct pentru argumentarea fiecărei asemănări
Câte 1 punct pentru evidenţierea fiecărui aspect distincte (minimum două)
Câte 1 punct pentru argumentarea fiecărui aspect distinct
1 punct pentru stabilirea şi argumentarea consecinţelor imediate (cel puţin 2)
1 punct pentru stabilirea şi argumentarea consecinţelor de lungă durată (cel puţin 2)
2 puncte pentru formularea şi argumentarea punctului de vedere propriu
2 puncte pentru formularea şi argumentarea concluziei.

1p.
1p.
2 p.
2 p.
2p.
2p.
2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
2p.

C. 3 puncte pentru respectarea structurii textului şi volumului.
Total: 137

3 p.
puncte

