
Plan recapitulare 

Lucrare scrisă la istorie, Semestrul al II-lea 

Clasa a IX-a 

 

1. Lumea medievală- manual p. 62-73 

a) Satul medieval 

- Componența unui domeniu feudal 

- Viața cotidiană 

- Tehnica agrară 

b) Orașul medieval 

- Componența orașului medieval 

- Viața cotidiană 

- Universitățile medievale 

c) Structuri sociale medievale  

 

 

2. Formarea statelor medievale românești: Țara Românească, Moldova, Voievodatul 

Transilvaniei manual p.94-97 

- Izvoare istorice 

- Etapele formării statelor medievale românești 

- Consolidarea statelor medievale românești 

- Organizarea administrativ-teritorială a voievodatului Transilvaniei 

- Asemănări/diferențe între procesul de constituire a statelor medievale 

românești 

 

 

 

 

MODEL 1. Subiecte lucrare scrisă 

 

 Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.  

Din oficiu se acordă 10 de  puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:..................(0,25px8=20 de puncte) 

 

1. Aratru -folosit în sudul Europei: 

a.      plug de lemn             b. Plug de fier            c. secerătoare 

2.    Scaunul a fost o organizare administrativ-teritorială din:                                                 

a. Țara Românească          b. Transilvania            c. Moldova 

 

3. Principele Mercurius este atestat în : 

a. Țara Românească          b.   Moldova              c. Transilvania  

 

4.Principele Leustachius este atestat în : 

a. Țara Românească          b.   Moldova              c. Transilvania  

5. Termenul descălecat descriere procesul de: 

a. întemeiere a unui stat          b.destrămare a unui stat            c. consolidare a unui stat 

6. Relațiile feudo-vasalice sunt specifice : 

a.evului mediu                        b.antichității                              c.epocii contemporane 

7. Transilvania a fsot organizată ca principat de către: 



 a. maghiari                                b.otomani                                   c.români 

8. Asociația negustorilor dintr-un oraș care au aceeași meserie: 

 a. ghildă                                 b.breaslă                                    c.comună 

 

II. Răspundeți următoarelor cerințe.............:......................................................(40 de puncte) 

 

1. Alcătuiți enunțuri istorice cu următorii termeni: feud, voievodat, marcă , comitat 

 

2. Precizați modul de formare și organizare a Universităților medievale; dați 2 exemple 

 

3. Precizați structurile sociale medievale orășenești 

 

4. Explicați relațiile feudo-vasalice și precizați 2 responsabilități ale seniorului și 2 

responsabilități ale vasalului 

 

 

III. Prezentați comparativ formarea statelor medievale Țara Românească și Moldova după  

următoarea structură: .................................................................................(30 de puncte) 

 

-  Izvoare istorice ( 5 puncte) 

- Etapele formării statelor medievale- două asemănări și o deosebire ( 15 puncte) 

- Consolidarea statelor medievale Țara Românească și Moldova( 25 puncte) 

 

 

 

 

MODEL 2. Subiecte lucrare scrisă 

 

 

 Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor  se acordă 90 de puncte.  

Din oficiu se acordă 10 de  puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

 

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:..............(0,25px 8=20 de puncte) 

 

1. Basarab I eliberează Țara Românească de sub suzeranitatea   : 

a. maghiară                b. otomană                     c. austriacă 

 

2. Privilegiile orășenilor sunt consființite în documente numite: 

 a. carte                                   b.cronici                                     c. bule papale 

 

3. Prima capitală a Țării Românești a fost stabilită de : 

a.  Negru-Vodă                  b.  Basarab I           c. Vladislav Vlaicu                  

 

4.  Prima Mitropolie Ortodoxă a Țării Românești a fost construită în anul  : 

a. 1359                     b. 1330                             c. 1475 

 

5. Asociația meșteșugarilor dintr-un oraș care au aceeași meserie: 

 a. ghildă                                 b.breaslă                                    c.comună 

 6. Introducerea asolamentului trienal este introdus în : 



a.evul  mediu                        b.antichitate                              c.epoca contemporană  

7. Descălecatul lui Negru – Vodă determină formarea statului medieval: 

a. Țara Românească              b. Moldova                               c. Transilvania 

8.. În spațiul românesc prima Universitate este înființată în secolul al XVI-lea în   : 

a. Cluj                                   b.  Târgoviște                            c. Vaslui 

 

 

II. Răspundeți următoarelor cerințe.............:.....................................................(40 de puncte) 

 

1. Alcătuiți enunțuri istorice cu următorii termeni:arte liberale, principat, ghildă,suzeranitate 

2. Precizați o asemănare și o deosebire între  Țara Românească și  Moldova  

3. Explicați termenul mișcarea comunală și conducerea orașelor medievale 

4. Precizați structurile sociale medievale rurale 

 

 

 

III. Prezentați comparativ formarea statului medieval Moldova și a voievodatului 

Transilvania după următoarea structură:                                                             (30 de puncte) 

 

-  Izvoare istorice  

-  etapele formării și consolidării statului medieval Moldova  

-  formarea Transilvaniei, evidențiind o asemănare și 3 deosebiri față de Moldova  

- consolidarea statului medieval  Moldova și organizarea Transilvaniei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


