
MODEL TEZA CLASA A IX-A 
PROFIL UMANIST 

Partea I 
I. Alegeți varianta corectă: 
1. Exilarea unui cetățean atenian, considerat periculos, poartă denumirea de: 
a) excomunicare; b) ostracism; c) timocrație. 
2. Printre primele orașe-stat întemeiate în Sumer se numără: 
a) Nippur, Babilon, Uruk; b) Nippur, Ninive, Lagas; c) Uruk, Ur, Lagas. 
3. Unul dintre regii Babilonului a fost: 
a) Sargon I; b) Nabucodonosor al II-lea; c) Ramses al II-lea. 
4. Alfabetul, purpura și sticla transparentă a fost inventată de: 
a) fenicieni; b) sumerieni; c) egipteni. 
5. Blestemul unui faraon egiptean se referă la: 
a) Ramses al II-lea; b) Tutmes al III-lea; c) Tutankhamon. 
II. Stabiliți valoarea de adevăr (A) sau fals (F) pentru următoarele propoziții: 
1. Tucidide poate fi considerat primul istoric adevărat. 
2. Atena antică a avut un regim de democrație indirectă. 
3. Cleopatra a VII-a Lagos a fost penultima regină a Egiptului. 
4. Sala dreptunghiulară a templului grec se numește cella. 
5. De la 18 la 20 de ani tinerii atenieni primeau instrucție militară și deveneau efebi. 
III. Ordonați cronologic următoarele evenimente: 
1. Reformele lui Solon; 
2. Războaiele medice; 
3. Pericle desăvârşeşte democraţia; 
4. Codul lui Hammurabi. 
5. Apariţia polisului. 
 
Partea a II-a 
IV. Citiți textele: 
A.”Licurg a pus la cale să înzdrăvenească trupurile fetelor prin alergări și prin lupte atletice și prin aruncarea cu discul și cu 
lancea, pentru ca plămada copiilor să prindă o rădăcină zdravănă în corpuri zdravene și să crească mai bine.” 
B.”Educatorii tinerilor spartani alegeau din când în când pe cei care le păreau mai timizi și mai îndrăzneți. Le dădeau pumnale și 
alimente și-i trimiteau să colinde câmpiile din jur. Acești tineri, astfel risipiți, se ascundeau ziua în locuri adăpostite și în peșteri, 
iar noaptea ieșeau la drumul mare și sugrumau pe toți hiloții care le ieșeau în cale. Alteori, mergeau în plină zi și ucideau pe cei 
mai robuști dintre hiloți.” 

(Plutarh, Viața lui Licurg,XIV) 
Răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Care era scopul educației tinerelor fete spartane, potrivit sursei? Selectați din text informația corespunzătoare. 
2. Cine a fost Licurg? 
3. Cine erau hiloții din Sparta? 
4. Numiți instituția politică din Sparta care deținea puterea executivă. 
5. Plecând de la idealul educației spartane, de ce credeți că educatorii spartani îi alegeau și pe cei timizi și pe cei îndrăzneți 
pentru misiunile militare? 
 
V. Realizați un eseu de 1 pagină cu titlul Știința și arta în Grecia antică, după următorul plan: 
- identificați ”secolul de aur” al culturii și artei grecești antice 
- domenii științifice și artistice strălucite ale civilizației spirituale a Greciei antice 
-numiți câte un reprezentant pentru  teatru, matematică, medicină, istorie și sculptură 
- identificați stilurile artei grecești 
- formulați un punct de vedere referitor la contribuția grecilor la moștenirea culturală a Europei. 


