Concursul Art Ist
Ediţia a II-a Model subiecte

MODEL SUBIECT
SUBSECŢIUNEA „Artist- junior” (clasele a II-a și a III-a)
Partea I
1. Completaţi Imnul Naţional al României , adăugând cuvintele care lipsesc:
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră …………..de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de………….,
Şi că-n a noastre …………..păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de …………..
Priviţi, măreţe…………, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele………, cu focul vostru-n vine,
Viaţă-n libertate …………….." strigă toţi.
2px7=14
puncte
2..Identifcaţi legenda şi completaţi spațiile goale cu cuintetele potrivite din paranteză:


Într-una dintre luptele lui …………………………….cu turcii , acesta a fost biruit
şi s-a retras în munţi. Aşa a ajuns în casa bătrânei Vrâncioaia. Aceasta şi-a dat seama că
după îmbrăcăminte musafirul ar fi chiar domnul Moldovei. Ea a mers la stână la
cei……………fii ai săi, îndemnându-i să strângă armata pentru a-l ajuta pe domnitor să se
reîntoarcă la luptă. Au ………………bătălia datorită feciorilor şi domnitorul le-a oferit
acestora drept mulţumire………………………………………
Titlul legendei este…………………………………
(câștigat,Munții Vrancei, Ștefan cel

Mare, șapte)
2px4+3 puncte titlul legendei=11 puncte
3. Alege varianta corectă:
3.1.Un soldat de-al lui Ţepeş a fost eliberat de sultan pentru că :
a) era îndrăzneţ
b) s-a luptat bine
c) era isteţ
3.2.Sultanul a vrut să afle de la prizonierul luat de la Țepeș:
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a)câți ostași are domnitorul român
b) cum să îl învingă pe Țepeș
c)cu ce arme se luptau românii
3.3. Cuza-Vodă se îmbrăca în straie ţărăneşti şi mergea în târg ca să :
a) îi prindă pe cei care înşelau
b) se simtă şi el ca un ţăran
c) audă ce vorbeau ceilalţi despre el
3.4. Mircea cel Bătrân a însemnat pe săgețile lui Stroe:
a) Literele S și M
b) o cruce
c) niste cifre
3.5. ”Condeiele lui Vodă” simbolizează:
a) unelte de scris
b) arcuri
c) condeiele îi aparţin lui Vodă, fiindcă la porunca domnitorului, românii vor scrie vârtos
pe pielea duşmanilor
3.6.Ostaşul Dragomir a primit amintire de la fiica cea mică înainte să plece la luptă o batistă :
a) Albastră
b) Roşie
c) Albă
2x6= 12puncte
II. Partea a doua
I.Găsiţi toate cuvintele care denumesc însemnele naţionale și enumeraţi-le pe spaţiul
următor:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
2x4 puncte= 8puncte
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2. Găseşte traseul potrivit pentru a ieşi din labirint, respectând săgeţile:

5 puncte
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III. Partea a III a
Reconstituiţi imaginea din piesele de puzzle primite şi identificaţi numele
domnitorului………………

30 p imaginea completata+ 10 p recunoa;terea domnitorului=40 p
10p oficiu
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MODEL SUBIECT
SUBSECŢIUNEA „primar –clasa a IV-a”
I.Recunoaşteţi imaginile:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
1x3=3p
II.Uniți imaginea cu numele conducătorului:

Decebal Ștefan cel Mare Alexandru Ioan Cuza Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân Carol I
1x7=7p

III.Alege varianta corectă de răspuns:
1.Geto-dacii făceau parte din neamul:
a) tracilor;
b)grecilor;
c)germanilor;
2. Ștefan cel Mare a fost conducătorul:
a) Țării Românești b) Transilvaniei
c) Moldovei
3. Țara Românească a fost condusă de:
a) Alexandru cel Bun b) Iancu de Hunedoara

c) Mircea cel Bătrân

4. Întemeietorul Țării Românești a fost:
a) Dobrotici
b) Basarab I
c) Bogdan
5. Lupta de la Rovine a avut loc în timpul lui:
a) Mircea cel Bătrân
b) Ștefan cel Mare

c) Vlad Țepeș
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6. Cel care a unit pentru prima dată Ţările Române a fost:
a) Alexandru Ioan Cuza
b) Mihai - Viteazul
c) Gelu
7. Tributul însemna:
a) o înțelegere militară b) o sumă de bani plătită anual c) prada de război luată de
învingător
8.Mircea cel Bătrân s-a luptat cu sultanul turcilor:
a) Mahomed al II –lea
b) Baiazid
c) Pașa Hassan
9. Cetatea de scaun a Țării Românești a fost la :
a) Suceava
b) Iași
c) Târgoviște
10. În timpul cărui domnitor apare prima atestare documentare a Bucureștiului?
a) Mircea cel Bătrân
b) Vlad Țepeș
c) Ștefan cel Mare
2x10p=20p
IV.Realizează corespondența.
Sarmizegetusa

Dragoș-Vodă

Mănăstirea Putna

Basarab I

Bătălia de la Rovine

Roma

Vînătoarea zimbrului

Mihai Viteazul

Columna lui Traian

Unirea de la 1859

Alexandru Ioan Cuza

Mircea cel Bătrân

Călugăreni

Ștefan cel Mare

Posada

Dacia
2x8=16p

V.Adevărat (A) sau fals (F)
Propoziţia
1.Pe vremea lui Mircea cel Bătrân s-a construit podul peste Dunăre la Drobeta.
2. Dragoş a fost întemeietorul Transilvaniei
3. Molda era căţelusa lui Ştefan cel Mare.
4. Mircea cel Bătrân a câştigat bătălia de la Rovine.
5. Vlad Tepeş a fost domnitorul Ţării Româneşti
6. După fiecare bătălie Ştefan cel Mare construia o şcoală

A

7. Vlad Tepeş a realizat Unirea Moldovei cu Ţara Românească.
8. Carol I a fost primul rege al României.
9.Basarab I a fost întemeietorul Ţării Româneşti
10.Unirea realizată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a avut loc la 1 decembrie 1918
2x10p=20p

F
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VI. Identificați anii și încadrați în secole următoarele evenimente istorice. Ordonați
cronologic evenimentele scriind cifra corespunzătoare în căsuțe:
Unirea Principatelor Române (an………………./secol……………..)
Marea Unire de la Alba Iulia (an………………./secol……………..)
Primul război dintre daci și romani (an………………./secol……………..)
Lupta de la Vaslui

(an………………./secol……………..)

Războiul de Independență (an………………./secol……………..)
Unirea celor trei Țări Române de către Mihai- Viteazul

(an…………./secol……..)
Identificarea anilor 1x6=6p
Incadrarea in secole 2x6=12p
Ordonarea evenimentelor 1x6=6 p

10 puncte din
oficiu

