
TEST 

 

I. Identificaţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  20p 
1. Regiunea cuprinsă între fluviile Tigru şi Eufrat este cunoscută sub numele de: 

a. Sumer   b. Egipt     c. Mesopotamia     d. India 
2. Conducătorul roman în timpul căruia este instituit principatul se numeşte: 

a. Octavian    b. Traian     c. Caesar      d. Pericle 
3. Din punct de vedere al exercitării puterii, Atena a fost în timpul lui Pericle: 

a. Democraţie directă      b. Oligarhie     c. monarhie     d. Regim aristocratic 
4. Monumentele funerare cunoscute la egipteni au fost: 

a. Mastaba, piramida, hipogeul 
b. Mastaba, piramida, ziguratul 
c. Piramida, templu, sarcofagul 

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii notând cu A, cele adevărate şi cu F cele false:                       
20p 
1. Atena, una dintre cele mai importante cetăţi greceşti este situată în Peninsula Attica. 
2. După înlătuarea ultimul rege, Tarquinius Superbus, Roma a devenit republică. 
3. Spectacolele greceşti erau date în cinstea zeului Dionysos. 
4. Grecii credeau în mai mulţi zei având o religie monoteistă. 

III. Recunoaşteţi ce reprezintă fiecare din următoarele realizări artistice  15p 

A                             B                                   C  
IV. Citiţi cu atenţie textul: 

„ Învăţământul era organizat atât la Roma, cât şi în oraşele din provincie, beneficiind de sprijinul 
împăratului. Limbile folosite în şcoli erau latina şi greaca, iar profesorii erau în mare parte greci. De 
la 7 la 11 ani, copiii învăţau scrisul, cititul şi socotitul în şcoli şi în particular. De la 11 la 15 ani 
exersau scrisul, citeau şi comentau fragmente din operele scriitorilor, sub îndrumarea unui 
gramaticus. După 15 ani, sub îndrumarea retorilor, se studia arta construirii frazelor şi regulile 
vorbituluui în public.   ” 
1. Precizaţi, pe baza textului, cine îi îndruma pe copii în domeniul literaturii şi în arta construirii 

frazelor (retoricii).          4p 
2. Precizaţi, pe baza textului , o diferenţă în ceea ce priveşte educaţia copiilor între 7-11 ani şi 11-

15 ani.    6p 
3. Menţionaţi alte trei construcţii romane, în afara celor reprezentate la exerciţiul III.  6p 
4. Numiţi poporul care influenţează cel mai mult cultura romană.  3p 
5. Numiţi trei reprezentanţi ai culturii romane  (arhitecţi, poeţi, istorici).    6p 
6. Prezentaţi una dintre construcţiile greceşti (palatul, templul, teatru) şi daţi un exemplu.  10p 

 
 



 
TEST 

 

I.Identificaţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  20p 

1.Statul care a apărut  pe malul Nilului  în antichitate a fost: 
a. Sumer   b. Egipt     c. Mesopotamia     d. Asiria 
2.  Conducătorul atenian în timpul căruia a apărut democraţia directă se numeşte: 
a. Solon    b. Clistene     c. Octavian      d. Pericle 
3.Principatul, ca formă de conducre statală, a fost instituit  la Roma în timpul lui : 
a. Caesar    b. Octavian   c. Traian    d. Nero 
4. Cele trei stiluri arhitecturale greceşti sunt: 
a. ionic, doric, micenian 
b. doric, ionic, corintic 
c. ionic, corintic, spartan 

       II.Completaţi spaţiile libere cu termenii istorici potriviţi:  20p 

1.Sparta, stat oligarhic militarist grecesc,  era  situată în Peninsula Pelopones. 
2. Turnul Babel a fost un zigurat situat în Mesopotamia. 
3. Cel mai mare amfiteatru roman a fost , Colosseum, era destinat întrecerilor olimpice. 
4. Piramida era o construcţie funerară asiriană care adăpostea mumia faraonului. 
 
III. Recunoaşteţi ce reprezintă fiecare din următoarele realizări artistice  15p 

A                        B                            C  

IV.Citiţi cu atenţie textul: 

“Atena făcea din educaţie o armă pentru formarea unui cetăţean complet, cu o construcţie fizică şi 
intelectuală armonioasă, capabil să fie luptător, administrator al treburilor publice, gânditor, comerciant, artist 
etc. Băieţii îşi începeau educaţia la 8 ani, sub supravegherea pedagogilor, iar de fete se îngrijeau mamele. 
Exerciţiile fizice ale băieţilor constau din antrenamente şi probe de luptă, alergare, sărituri în lungime, 
aruncarea discului şi a suliţei (pentatlon). Pe lângă exerciţiile fizice, se cultiva simţul muzical, pentru ca, până la 
14 ani, copiii să deprindă şi cititul, scrisul, socotitul şi gramatica.  

Democraţia se afla la loc de cinste. Se acorda o atenţie specială studierii politicii, stăpânirii cuvântului, 
cunoaşterii logicii şi expunerii argumentate a ideilor şi opiniilor.” 

1. Precizaţi, pe baza textului, cine se ocupa de educaţia copiilor.  4p 
2. Menţionaţi alte trei construcţii greceşti, în afara celor reprezentate la exerciţiul III.  6p 
3. Prezentaţi religia pe care o aveau grecii.   8p 
4. Precizaţi, cu ajutorul textului, care era scopul educaţiei ateniene.    3 p 
5. Precizaţi, cu ajutorul textului, ce aptitudini erau necesare în democraţia ateniană. 5p 
6. Prezentaţi ocupaţiile greciilor antici şi principalele categorii întâlnite în societatea ateniană. 9p 


