Propunător: prof. Corina Forț,
Colegiul Național „Silvania” Zalău

Numele și prenumele
Clasa

Test – clasa a IX-a
Statul și politica
I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 2p
1. Romanii sunt un popor de origine:
a) indoeuropeană;
b) semită;
c) semito-hamită;
d) germană.
2. Legile celor XII table au apărut la Roma în anul:
a) 509 î.Hr.;
b) 494 î.Hr.;
c) 456 î.Hr.;
d) 451 d.Hr.
3. Dominatul a fost instaurat de împăratul roman:
a) Domiţian;
b) Diocleţian;
c) Marcus Aurelius;
d) Constantin cel Mare.
4. Roma a fost întemeiată de:
a) etrusci;
b) sabini;
c) latini;
d) greci.
II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică adecvată: 2p
1. Maxima extindere teritorială a Imperiului Roman a avut loc în timpul împăratului..........................................
2. Imperiul Roman de Apus s-a prăbuşit în anul..................... ..............................................................................
3. Principatul a fost introdus de împăratul roman.....………………………………………………….....……….
4. Al doilea triumvirat la Roma a fost format din ..................................................................................................
III. Citiți cu atenție textul de mai jos: 5p
„A existat şi o altă împărţire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri, căci pe unii îi denumesc daci, şi pe
alţii geţi. (...) Prin ţara lor curge râul Marisos, care se varsă în Danubius. Pe acesta îşi făceau romanii aprovizionările
pentru război. Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului şi cea dinspre izvoare până la cataracte. Ţinuturile
de aici se află, în cea mai mare parte, în stăpânirea dacilor. Partea inferioară a fluviului, până la Pontos, de-a lungul
căreia trăiesc geţii, ei o numesc Istros. Dacii au aceeaşi limbă ca geţii. Geţii sunt mai bine cunoscuţi de greci,
deoarece se mută des de o parte şi alta a Istrosului şi totodată mulţumită faptului că s-au amestecat cu tracii şi moesii.
(...)
Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceia ticăloşiţi de nesfârşitele
războaie şi i-a îndreptat prin abstinenţă, sobrietate şi ascultare de porunci, aşa încât în câţiva ani a întemeiat o mare
stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte a populaţiilor vecine; ba a ajuns să fie temut chiar şi de romani.”
(Strabon despre geto-daci)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi, din text, fragmentul care arată asemănarea dacilor cu geţii. 0,5p.
2. Precizaţi, pe baza textului, un motiv pentru care geţii sunt mai bine cunoscuţi de către greci. 0,5p.
3. Formulaţi un punct de vedere referitor la mijloacele prin care Burebista i-a „îndreptat” pe oamenii aceia
„ticăloşiţi”. 0,5p.
4. Menţionaţi două acţiuni de politică externă din timpul domniei lui Decebal. 0,5p.
5. Stabiliţi o deosebire şi o asemănare între statul dac în timpul lui Burebista şi statul dac în timpul lui Decebal.1p.
6. Realizaţi un eseu de minim o pagină, în care să prezentaţi perioada Republicii Romane. 2p.
Notă! Se acordă 1punct din oficiu.

