C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava
TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL AL II-LEA
Clasa a IX-a
NR.1
I. Se dă următorul text:
,,...Mulțimea nenumărată a vlahilor, sus pe râpe... aruncau săgeți asupra regelui, care se găsea în fundul unei
văi adânci. Din pricina urcușului prăpăstios din acea vale, nu se putea sui în contra vlahilor, pe nici una din
râpile de pe laturile drumului, nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă... Și a fost aici un
dezastru cumplit, iar regele își schimbase însemnele hainelor sale...”
(Cronica Pictată de la Viena despre lupta de la o posadă, 1330)
Se cere:
1. Precizați secolul la care face referire sursa dată,
1 punct
2. Menționați condițiile interne și externe ale întemeierii Țării Românești,
1,5 punct
3. Prezentați realizările domnitorului Basarab I și semnificația victoriei de la Posada.1,5 puncte
4. Identificați două informații aflate în relație cauză-efect.
1 punct
5. Prezentați o implicare a unui domnitor român în conflictele din evul mediu.
1 punct
II. Prezentați un monument arhitectonic al perioadei medievale, specificând stilul acestuia și caracteristicile
stilului respectiv.
1 punct
III. Prezentați pe scurt, procesul de centralizare statală în Franța: măsurile adoptate de Capețieni, regi mai
importanți, războiul de 100 de ani, instituțiile medievale franceze.
2 puncte

C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava
TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL AL II-LEA
Clasa a IX-a
NR.2
I. Se dă următorul text:
,,...Iar în această vreme, Bogdan, voievodul românilor din Maramureș, strângând în jurul său românii din
acel district, a trecut în taină în Țara Moldovei, supusă coronei Regatului Ungariei, însă pustie de locuitori
de multă vreme din pricina vecinătății tătarilor... Și cu toate că s-a războit adesea, ea s-a extins și s-a
constituit ca stat...”
(Cronica lui Ioan de Târnave, 1365)
Se cere:
1. Precizați secolul la care face referire sursa dată,
1 punct
2. Menționați condițiile interne și externe ale întemeierii Moldovei,
1,5 punct
3. Prezentați comparativ cele două descălecate, al lui Dragoș și al lui Bogdan
1,5 puncte
4. Identificați două informații aflate în relație cauză-efect.
1 punct
5. Prezentați o implicare a unui domnitor român în conflictele din evul mediu.
1 punct
II. Precizați un monument arhitectonic al perioadei medievale, specificând stilul acestuia și caracteristicile
acestui stil.
1 punct
III. Prezentați pe scurt, Imperiul Bizantin: măsurile adoptate de Justinian, grecizarea imperiului și Heraklios,
mișcarea iconoclastă, Vasile al II-lea Macedoneanul, 1453.
2 puncte

