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FEBRUARIE MARTIE APRILIE

MAI IUNIE

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE

DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE

structura anului școlar 2017 – 2018*

Semestrul I
11 septembrie 2017  – 2 februarie 2018

Semestrul al II-lea
12 februarie 2018 – 15 iunie 2018

Zile Internaționale (vezi pagina 5)

Vacanța de iarnă 

Vacanța intersemestrială 

Vacanța de primăvară 

Vacanța de vară

Sărbători legale 
30 noiembrie 2017 – Sfântul Andrei
1 decembrie 2017 – Ziua Națională a României
25 – 26 decembrie 2017 – Crăciunul
1 – 2 ianuarie 2018 – Anul Nou
24 ianuarie 2018 – Ziua Unirii Principatelor Române
8 – 9 aprilie 2018 – Paștele
1 mai 2018 – Ziua Muncii
27 – 28 mai 2018 – Rusaliile
1 iunie – Ziua Copilului

31 martie – 10 aprilie 2018

23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018

 3 – 11 februarie 2018

16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018

11 septembrie – 15 iunie: 35 de săptămâni, 167 de zile de cursuri**

*Prezenta structură a anului școlar 2017 – 2018 este valabilă pentru învățământul 
gimnazial și este  întocmită conform prevederilor Ordinului nr. 3382/24.02.2017, 
emis de ministrul educației naționale.
 
**Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri 
(11 septembrie 2017 – 8 iunie 2018)

Programul național  „Școala Altfel”  se va desfășura în 
perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă 
de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se realizează 
la decizia unității de învățământ.
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16 februarie
Ziua Mondială a 
Cititului Împreună

22 martie
Ziua Mondială a Apei

6 aprilie
Ziua Internațională 
a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace

2 aprilie
Ziua 
Internațională 
a Cărții 
pentru Copii

22 aprilie
Ziua Internațională 
a Planetei Pământ

21 septembrie
Ziua Internațională 
a Păcii

1 octombrie
Ziua Mondială a Muzicii

17 noiembrie
Ziua 
Internațională 
a Elevilor 
și Studenților

5 iunie
Ziua Mondială a Mediului 
înconjurător

22 mai
Ziua Internațională pentru 
Diversitate Biologică

21 martie
Ziua Internațională a Poeziei

21 februarie 
Ziua Internațională 
a Limbii Materne

8 martie
Ziua Internațională a Femeii

20 martie
Ziua Internațională 
a Francofoniei

10 decembrie
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului

5 octombrie
Ziua Mondială 
a Profesorului

1 Iunie
Ziua 
Copilului 

zile internaționale

23 aprilie
Ziua 
Mondială 
a Cărții
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Se cuvin remarcate câteva aspecte definitorii ale noii programe de istorie:

accentul pus pe echilibrul dintre dimensiunea cognitivă și cea atitudinal-valorică a predării istoriei, prin 
încurajarea lucrului cu sursele și a dezvoltării gândirii critice în paralel cu abordarea evenimentelor și a 
proceselor istorice din perspectiva diversității;
completarea competențelor specifice cu numeroase exemple concrete de activități de învățare, care faci-
litează aplicarea la clasă a programei;
interesul pentru dezvoltarea elementelor ce țin de profilul de formare al absolventului de gimnaziu (par-
ticipare civică în condiţiile respectării regulilor grupului, evaluarea calităţilor personale în vederea autocu-
noaşterii, a orientării şcolare şi profesionale ș.a.);
ordonarea şi selectarea conţinuturilor pentru gimnaziu în conformitate cu dezvoltarea structurilor de gân-
dire disciplinară a elevilor;
gruparea, pentru prima dată, a conținuturilor prevăzute de programă pe trei direcții de studiu, a căror 
pondere în economia disciplinei se modifică pe parcursul anilor de gimanziu: Reconstituirea trecutului 
(pondere 5% la clasa a V-a): timpul, spaţiul, sursele istoriei; Elemente de cultură şi civilizaţie (pondere 
70% la clasa a V-a): familia, locuinţa, demografia, aşezările, hrana, credinţa, bolile, practici sociale, ocupaţii, 
tehnologie şi economie, educaţia, arta; Relaţiile sociale și statul (pondere 25% la clasa a V-a): relaţiile de 
proprietate, libertatea, legea, organizarea societăţii. 

Conținuturile prevăzute de programă sunt așezate sub semnul călătoriei și sunt structurate tematic și 
cronologic astfel:
Clasa a V-a. Istorie universală - Călătoria către civilizaţie: 
din Preistorie până la secolul al XV-lea;
Clasa a VI-a. Istorie universală - Călătoria spre moderni-
tate: secolele al XV-lea - al XIX-lea;
Clasa a VII-a. Istorie universală -  Călătorie prin lumea 
contemporană: secolele al XX-lea - al XXI-lea;
Clasa a VIII-a. Istoria românilor - Călătorie în lumea 
românească: din Preistorie până în prezent.

Conținuturile științifice și activitățile diversificate propuse 
de manualul de istorie, în deplină conformitate cu noua 
programă, includ aplicații cu abordare frontală, de grup 
sau individuală ca și proiecte colaborative ce corespund 
interesului de cunoaștere și nevoilor academice ale elevilor. 

Cadrele didactice au libertate deplină în alegerea celor 
mai adecvate metode și activități de învățare pentru apli-
carea la clasă a programei, în vederea formării compe-
tențelor generale și specifice prevăzute de aceasta.

Programa pentru gimnaziu aprobată prin or-
dinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393/ 
28.02.2017 redefinește cadrul predării în contex-
tul noilor tendințe privind abordarea istoriei ca 
disciplină de studiu. Aceasta reflectă exigențele 
planului-cadru pentru învăţământul gimnazial, 
aprobat prin OMENCS nr. 3590/2016, potrivit că-
ruia Istoria se predă ca disciplină de trunchi co-
mun, cu o alocare de o oră/săptămână la clasele 
a VI-a și a VII-a și două ore/săptămână la clasele 
a V-a și a VIII-a.

Provocările noii programe școlare 
pentru disciplina istorie  Articol de prof.  Magda Stan



7

APROBAT 

MEN
2017

Cel mai 
bun scor 

al evaluării 
la licitația 
MEN 2017!

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Istorie, 
clasa a V-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu
 1.1.  Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 
 1.2.  Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice 
 1.3.  Localizarea în timp și în spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice
2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
 2.1.  Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric 
 2.2.  Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice 
 2.3.  Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse 

diferite
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității  socio-culturale   
 3.1.  Asumarea de roluri în grupuri de lucru 
 3.2.  Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare educației permanente
 4.1.  Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru 
 4.2.  Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării

Manualul de istorie pentru clasa a V-a de la Editura Litera a fost 
declarat câștigător la licitația MEN 2017, având cel mai bun scor al 
întregii evaluări. Atât prin structură, cât și prin conținut și grafică, 
manualul este realizat în conformitate cu nivelul de vârstă și de 
înțelegere al elevilor de clasa a V-a. Conținuturile științifice și activitățile 
diversificate, de grup sau individuale, corespund nevoilor academice 
și interesului de cunoaștere al elevilor.

Autor: Magda Stan

Copertă broșată

Nr. de pagini: 128

Format: 205 x 260 mm 

Interior color

Domenii de cunoaștere asociate 
 competențelor generale

Ponderea domeniilor  
de cunoaștere/an de studiu

1. Reconstituirea trecutului 5%
2. Elemente de cultură și civilizație 70%
3. Relațiile sociale și statul 25%
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Varianta  tipărităPrezentarea manualului

32 Unitatea III

√  În Orientul Antic s‑au format primele regate şi imperii.
√  Popoare ale Orientului Antic au rămas în istorie prin creațiile lor şi desco‑

peririle lor din arhitectură, ştiință, medicină, literatură.
√  Monarhii din Orientul Antic stăpâneau asupra pământului şi locuitorilor, 

fiind considerați asemenea zeilor.

De reținut!

A 	Civilizații	antice	în	Mesopotamia	și	Egipt
În urmă cu peste 5000 de ani, populații diferite, atrase de clima blândă şi de 

pământul roditor din Mesopotamia s‑au stabilit în această regiune (harta, pag. 33). 
Unele dintre oraşele‑stat de aici (precum Ur, Uruk, Babilon) au cucerit alte teritorii, 
formând regate şi imperii. Regele Sargon, din oraşul Akkad, a întemeiat, în jurul 
anului 2350 î.Hr., Imperiul Akkadian, primul stat de acest fel din istorie. 

Regiunea fertilă din nord‑estul Africii, străbătută de fluviul Nil, a favorizat for‑
marea Regatului Egipt. Acesta a fost întemeiat de faraonul Narmer (sau Menes) 
prin unirea a două teritorii: Egiptul de Jos şi Egiptul de Sus, în jurul anului 3100 î.Hr.  
Civilizațiile din Mesopotamia şi Egipt sunt cunoscute datorită arhitecturii, 
invențiilor, cunoştințelor ştiințifice şi operelor literare păstrate până azi.

B 	Pe	țărmul	de	est	al	Mării	Mediterane
Fenicienii, locuitorii antici din regiunea statului Liban de astăzi, au întemeiat, 

în mileniul al II‑lea î.Hr., oraşe‑stat precum Byblos, Tyr, Arados, Sidon. Negustori 
şi navigatori pricepuți, fenicienii s‑au stabilit pe țărmurile Mării Mediterane, la 
mare distanță de oraşele lor de origine, punând bazele unor aşezări noi, numite 
colonii, a căror bogăție era întemeiată pe comerț şi meşteşuguri. 

La sud de teritoriul locuit de fenicieni s‑au stabilit evreii, iar oraşul Ierusalim 
a devenit capitala statului acestui popor.

C 	În	Orientul	Mijlociu	și	Îndepărtat
În podişul Iran, poporul mezilor şi cel al perşilor au format un singur stat:  

Imperiul Persan. Întemeietorul acestuia a fost Cirus al II‑lea (559–530 î.Hr.).  
Imperiul s‑a întins prin cuceriri, către vest, până la Marea Egee, iar spre est, până la 
hotarele Indiei. Acesta a atins apogeul în timpul domniei lui Darius I (522–486 î.Hr.).

Spre răsărit, pe văile fluviilor Indus şi Gange s‑a constituit, în cursul mileniilor 
III–II î.Hr., civilizația antică indiană, iar în Asia de Est, cea chineză.

D 	O	putere	deplină
Statele întemeiate în Orientul Antic au fost organizate ca monarhii, având 

în frunte un rege sau un împărat. Acesta era conducător al statului, comandant 
suprem al armatei, judecător suprem, mare preot (ca reprezentant al zeului  
pe Pământ). El deținea întreaga putere asupra țării sale şi a locuitorilor pe care  
îi conducea (aplicația 2, pag. 33).

Sub conducerea faraonului Ramses al II-lea  
(1279–1213 î.Hr.), Egiptul a cucerit 

Regatul Kuș (aflat la sud de Egipt) și țărmul 
de est al Mării Mediterane, până în Siria  

de azi, devenind un imperiu întins.

Dicționar
apogeu – moment de  

dezvoltare maximă;
arhitectură – arta cons truc‑

ți ilor;
faraon – în Antichitate, rege 

al Egiptului;
imperiu – stat format, de 

regulă, prin cucerirea 
altor popoare şi teritorii, 
condus de un împărat;

regat – stat condus de  
un rege.

2 Popoare	și	civilizații	pe	
harta	Orientului	Antic

Înțeleg și învăț
Diagrama

Citeşte cu atenție lecția. 
Pe caiet, completează o 
diagramă, după modelul de 
mai jos, pe care să înscrii, în 
centru, numele a patru din‑
tre conducătorii menționați  
în lecție, iar pe spațiile late rale,  
câte o acțiune desfăşurată 
de fiecare dintre aceştia.

…

…

…

…

…

…

…

…
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1  Popoare ale Orientului Antic 
 Priveşte cu atenție harta de mai jos, care indică teritorii ocupate în Antichitate  

de popoare din Orientul Antic. Numeşte:
 a.  un popor format pe teritoriul continentului Africa;
 b.  două popoare stabilite pe țărmul de est al Mării Mediterane;
 c.  două popoare ce locuiau în centrul continentului Asia;
 d.  un popor format în estul continentului Asia.

Explorez.	Aplic

Începuturile matematicii
Istoricii științelor consideră că 

civilizațiile Orientului Antic au des-
coperit și dezvoltat matematica.  
Sumerienii, akkadienii și babilonienii 
realizau calcule matematice comple-
xe, precum ecuațiile, extragerea ră-
dăcinii pătrate, ridicarea la pătrat și la 
cub etc. Egiptenii cunoșteau fracțiile 
și geometria. Chinezii au inventat 
abacul, primul instrument de calcul.

Abac

  Enumeră trei motive pentru 
care popoarele din Orientul Antic au 
dorit să învețe și să dezvolte mate-
matica. Crezi că motivele respective 
pot fi valabile și în zilele noastre? 
Argumentează-ți răspunsul.

ATUNCI  ȘI  ACUM

2  Pe urmele faraonului Ramses al II-lea 
 Lucrați în perechi. Priviți imaginea A şi citiți cu atenție documentul B, de mai jos.

	 Imaginați‑vă că sunteți călători în Regatul Egiptului, în timpul domniei lui Ramses al II‑lea. Pe baza imagi‑
nii A, a documentului B şi a hărților de la paginile 31 şi 33, realizați o scurtă povestire a călătoriei voastre, având în 
vedere: relieful şi aşezarea țării pe hartă, părțile ei componente, atribuțiile şi înfățişarea conducătorului, activitățile 
locuitorilor.

A.  Simboluri ale puterii faraonului

Înfățişarea faraonului avea o anumi‑
tă semnificație.

1.  Dubla coroană (albă şi roşie),  
numită pșent, simboliza unirea  
Egiptului de Jos cu cel de Sus.

2.  Barba falsă era purtată numai  
de faraon şi arăta că puterea lui  
provine de la zei.

1

2

B.  Îți dăruiesc Nilul cel mare, cele Două Țări, ție, 
toate pline de bogății, de bucate îmbelșugate 
și merinde, pretutindeni pe unde vei păși. Îți 
dăruiesc neîncetat grâul, căci hambarele se 
înalță până la cer. Văzându-te, toți se bucură 
și se satură, căci sub tălpile tale se află grânele,  
peștii și păsările; Egiptul de Sus și cel de Jos  
se ospătează cu bucatele ce sunt ale tale.

(inscripția faraonului Ramses al II-lea,  
mileniul al II-lea î.Hr.)

Cca. 3100 î.Hr. Cca. 2350 î.Hr. 1279–1213 î.Hr. Cca. 1003 î.Hr. 522–486 î.Hr.

Formarea Regatului Egipt Întemeierea primului 
imperiu din istorie Domnia faraonului Ramses al II-lea Stabilirea capitalei evreilor  

la Ierusalim
Domnia regelui persan  

Darius I
Axa timpului

N
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M a r e a  N e a g r ă

M a r e a  M e d i t e r a n ă

Marea Roșie

G o l f u l  Pe r s i c
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MareaAral  Chinezii

Mezii și perșii

Indienii

Popoare din 
Mesopotamia

Fenicienii

Evreii
Egiptenii

ASIA

AFRICA

Marea
Egee

Legendă
Egiptenii Popor din Orientul Antic

Teritoriu locuit de poporul antic

Popoare din Orientul Antic

66 Unitatea IV

În labirint, pe urmele lui Tezeu
Ideea labirintului le‑a fost inspirată grecilor antici, se pare, de 

imensul palat regal din Cnossos, aflat în insula Creta. Legenda spu‑
ne că regele Minos l‑a ascuns pe fiul său, fiorosul Minotaur, într‑un 
labirint. Eroul atenian Tezeu, ajutat de Ariadna, a reuşit să ajungă  
la Minotaur şi să îl ucidă.

Grecii antici și invențiile lor uimitoare
Formați grupe de câte 3–4 elevi. Imaginați‑vă că sunteți ziarişti la  

o revistă specializată pe domeniile ştiinței şi tehnicii. Pornind de la ima‑
ginile A, B, C, realizați o prezentare, la alegere, de circa o pagină, despre 
o invenție sau un inventator din lumea antică greacă. Va fi necesar:

√  să motivați alegerea făcută;
√  să utilizați corect informațiile istorice, geografice, ştiințifice;
√  să evidențiați importanța subiectului prezentat, pentru lumea de azi. 

ETAPELE PROIECTULUI:
1. Pregătire
  alegeți subiectul prezentării şi împărțiți sarcinile de lucru (căutarea 

informațiilor, selectarea imaginilor, scrierea textului);
  realizați un plan al prezentării.

2. Realizare și verificare:
  selectați textele şi imaginile potrivite;
  compuneți prezentarea, asigurându‑vă de corectitudinea redactării 

(ortografie, punctuație, aspect). 
3. Finalizare și prezentare:
  Fiecare grupă va susține în fața clasei prezentarea realizată. Discutați 

în clasă despre importanța descoperirilor ştiințifice şi a invențiilor 
grecilor antici, transmise până azi. Puteți alcătui un panou tematic 
al clasei, pe care să expuneți cele mai interesante prezentări.

Cercul micilor istorici Pentru a afla 
   mai multe…
 Citeşte:
 –  Alexandru Mitru, Legendele Olimpului,  

în orice ediție
 –  Homer, Iliada, Editura Corint Junior
 –  Homer, Odiseea, Editura Corint Junior
  Vizionează:
 –  Filmul Acropola ateniană: https:// 

www.youtube.com/watch?v=TJ7dYIi3RI4
  Vizitează muzeele şi paginile de internet 

ale acestora:
 –  Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie 

Constanța: https://www.minac.ro/
 –  Muzeul de Arheologie Callatis, Mangalia 

 http://www.muzeulcallatis.ro/
 –  Muzeul şi şantierul arheologic Histria 

http://www.cimec.ro/Arheologie/ 
web‑histria/3muzeulhistria/muzeu.htm

Colaborăm!

Proiect

Activități de consolidare a cunoștințelor și dezvoltare personală

ISTORIA	ÎN	VIAȚA	NOASTRĂ

INVENȚII ALE GRECILOR ANTICI

B.  Inventarea 
contorului 
mecanic 
pentru 
măsurarea 
distanțelor îi este atribuită lui Arhimede  
(sec. al III-lea î.Hr.)

A.  Macaraua a fost 
inventată de greci în 
secolul al VI-lea î.Hr.

C.  Ușile 
automate  
nu sunt  
o invenție  
modernă.  
Ele au fost realizate încă din secolul I d.Hr.  
de Heron din Alexandria.

Tezeu și Minotaurul

  Citiți legenda lui Tezeu şi a la‑ 
birintului în cartea Legendele 
Olimpului, de Alexandru Mitru. 
Pe baza lecturii, realizați un afiş 
care să ilustreze legenda. În 
centrul afişului, desenați labi‑
rintul în care se află Minotaurul, 
apoi invitați alți colegi să  
descopere soluția acestuia.

Civilizația greacă și sinteza elenistică 67

arta ideilor

Recapitulare

a.  Desenează pe caiet o axă (sau o friză) cronologică pe care să notezi cinci evenimente din istoria grecilor antici, 
despre care ai învățat în cadrul capitolului Civilizația greacă și sinteza elenistică.

b.  Realizează câte o scurtă prezentare, de circa 10 rânduri fiecare, privind: un personaj legendar, un conducător,  
respectiv un reprezentant al culturii sau ştiinței din lumea antică greacă, la alegere. Cele trei prezentări vor  
include şi motivele alegerilor făcute de tine.

În muzeul de artă: frescă, basorelief, statuie
O frescă este o pictură realizată pe un perete din piatră sau din cărămi‑

dă. Frescele descoperite în palatul de la Cnossos, din insula Creta, sunt vechi  
de peste 3000 de ani. Basorelieful este o sculptură realizată pe fundalul unui 
perete, fără a fi desprinsă de acesta. În lumea greacă, basoreliefurile erau,  
de regulă, decorate cu diferite culori. 

Statuia se deosebeşte de basorelief prin faptul că este desprinsă de orice 
fundal. Privitorul poate înconjura o sculptură, pentru a o privi din orice direcție.
  Priveşte cu atenție imaginile A, B, C. Pe caiet, realizează un tabel, după mo‑

delul alăturat, pe care să notezi informațiile necesare pentru completarea 
casetelor libere.

Atelier

Civilizația greacă și sinteza elenistică
1. Mediul natural  

și ocupațiile
2. Adevăr  
și legendă

3. Polis-ul.  
Atena și Sparta

4. Războaiele  
grecilor

5. Alexandru Macedon 
și civilizația elenistică

6. Frumos  
și cunoaștere

Spațiul grecesc dominat 
de munți și de mare

Religie politeistă. Zeul 
suprem: Zeus

Cetăți-stat:
Sparta și Atena.
Întemeierea coloniilor

Războaiele medice: luptele 
cetăților-stat împotriva 
Imperiului Persan

Afirmarea Macedoniei. 
Întemeierea Imperiului 
Macedonean

Modele de educație: 
militară (Sparta) și civică 
(Atena)

Ocupații: 
  agricultură;
  meșteșuguri;
  comerț.

Cele mai vechi opere 
literare europene: Iliada 
și Odiseea

Democrația ateniană Războiul peloponeziac: 
decăderea Atenei

Sinteza elenistică: 
îmbinarea civilizației 
grecești cu cea orientală

Dezvoltarea artei și  
a arhitecturii.
Noi domenii de 
cunoaștere științifică

Opera artistică/
elemente 
specifice

A B C

Modul de  
realizare Frescă

Personaje Zeiță

Materialul utilizat  
de artist Marmură

MODEL DE REZOLVARE

A.  Purtătorii de apă  
(Cnossos, insula Creta) B. Călăreți (Templul Partenon) C. Zeița Atena

7

Biblioteca lui Celsus. Orașul antic Efes (azi, Turcia)

În acest capitol:

√  cum poate fi cunoscut  
trecutul şi de ce este  
importantă studierea lui;

√  cum se măsoară timpul istoric  
şi ce este spațiul istoric;

√  să ordonezi şi să localizezi  
în timp şi în spațiu evenimente  
şi procese istorice;

√  să utilizezi corect noțiuni şi tehnici 
de învățare în cadrul sarcinilor de 
lucru.

vei înțelege 

vei învăța

1. Cunoașterea trecutului. Izvoare istorice 
2.  Timpul și spațiul în istorie
  Recapitulare
  Evaluare

Preistoria Epoca Antică Epoca Medievală Epoca Modernă Epoca Contemporană
4–3,5 mil. ani î.Hr. prezent

Alfabetul istoriei – 
reconstituirea trecutului

Unitatea

I

Competențe specifice: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 4.1.

Pagina de prezentare 
a unității de învățare

Numărul  
și titlul unității  
de învățare

Numărul și titlul  
lecției

Activități  
de consolidare

Imagine 
relevantă

Paragraf 
lecție

Proiect  
de grup

Valorificarea 
experienței 
istorice

Aplicații pentru formarea/ 
dezvoltarea competențelor specifice

Lecții.  
Studii de caz

Competențe vizate

Axă (friză) 
cronologică 
generală

Lecție

Pagini de recapitulare

Dicționar

Tehnici  
de învățare

Activități de grup  
și pentru dezvoltare personală

Secvență recapitulativă Axă (friză) cronologică specifică

Civilizația greacă și sinteza elenistică 59

Acropola	ateniană

√  Acropola Atenei a fost cel mai important ansamblu de arhitectură din 
lumea antică greacă.

√  Pe Acropola Atenei se aflau clădiri, în principal cu destinație religioa‑
să, precum şi monumente.

De reținut!
Dicționar
arhitect – persoană care pro‑

iectează şi construieşte  
o clădire.

Aplic

1   Aminteşte‑ți înțelesul cuvântului acropolă, despre care ai învățat 
la lecția 3 din cadrul acestui capitol (pag. 52). Scrie un enunț 
despre organizarea unei cetăți greceşti (polis) în care să utilizezi  
corect cuvântul respectiv.

2   Citeşte cu atenție textul de mai jos, apoi indică un motiv pentru 
care templul Partenon a fost închinat zeiței protectoare a oraşului.

Marele templu dedicat Atenei a reprezentat simbolul cetății victo-
rioase atât în luptele împotriva invadatorilor, cât și în cele duse pe plan 
intern, pentru instaurarea democrației. În templu se afla statuia zeiței, 
înaltă de 15 metri, realizată din aur și fildeș.  (despre templul Partenon)

3   Priveşte cu atenție cele două imagini. Pe baza planului din imagi‑
nea C, scrie pe caiet numele clădirilor şi monumentelor marcate 
cu literele A–D, redate în imaginea D.

A. Acropola ateniană în zilele noastre. În imagine 
se poate observa marele templu Partenon.

3

4 7

5

6
2

8

10
9

1

C. Planul Acropolei ateniene (sec. II d.Hr.)
1. Propileele
2. Templul Atenei Victorioase
3. Statuia zeiței Atena
4. Templul Erechteion
5. Vechiul templu al Atenei

6. Templul Partenon
7. Altarul Atenei
8. Sanctuarul lui Zeus
9. Teatrul lui Herodus Atticus
10. Teatrul lui Dionysos

Un	simbol	al	puterii	și	faimei	cetății	Atena
În anul 480 î.Hr., după bătălia de la Termopile, perşii au ajuns la Atena 

şi au provocat distrugeri grave, inclusiv templelor de pe Acropola cetății. 
Atenienii au reconstruit din temelii clădirile şi monumentele Acropolei,  
aceasta devenind cel mai faimos ansamblu monumental al lumii gre‑
ceşti. Cele mai multe lucrări de reconstrucție s‑au desfăşurat în perioada 
în care cetatea a fost condusă de Pericle, fiind realizate de arhitecții 

Fidias, Ictinos şi Callicrates. La 
fiecare patru ani, aici aveau loc 
serbări grandioase dedicate 
zeiței Atena, numite Panatenee. Intrarea Acropolei ateniene era stră‑
juită de o poartă impresionantă cu coloane, numită Propilee. Lângă 
aceasta se afla templul Atenei victorioase (Atena Niké). Pe platoul înalt 
se aflau o statuie uriaşă a zeiței Atena, templele Erechteion şi Partenon, 
închinate aceleiaşi zeițe, templul zeiței Artemis, sanctuarul lui Zeus. 

La poalele Acropolei se afla agora Atenei (piața publică). Aici se aflau  
Templul lui Hefaistos, clădirea Tribunalului, cea a Consiliului celor 500, 
monumente şi altare dedicate  
zeilor (imaginile A-D).B. Agora Atenei (plan)

Templul lui Hefaistos

Tribunalul

Biblioteca

Clădiri
comerciale

Consiliul  
celor 500

D. Acropola ateniană (reconstituire)

A

D C

B

Studiu de caz

Studiu de caz
Titlul studiului 
de caz

Conținut 
științific

Secvență recapitulativă Dicționar

44

2   Privește cu atenție imaginea de mai jos. Aceasta reprezintă o pictură pe un perete dintr-un mormânt  
descoperit la Teba, în Egipt.

a.  Descrie pe caiet persona-
jele aflate pe fiecare nivel 
al picturii și activitățile 
desfășurate de acestea.

b.  Indică două motive pentru  
care pictura din imagine 
poate fi un izvor istoric 
important pentru stu die-
rea Orientului Antic.

Cu ajutorul tabelului de mai jos, 
adună răspunsurile corecte  

pe care le-ai dat și scrie pe caiet 
numărul total al acestora.

Exercițiul Punctaj pentru 
răspuns corect

1 A–D 2 puncte

2
a 2 puncte
b 1 punct

3
a 1 punct
b 1 punct
c 2 puncte

Din oficiu: 1 punct
Punctaj maxim: 10 puncte

AUTOEVALUARE 
Aprecierea  

răspunsurilor

1   Asociază fiecărui conducător, din lista de mai jos, acțiunea corespunzătoare. Scrie pe caiet asocierile corecte.

Narmer (Menes)A a construit Marele zid chinezesca

HammurabiB i-a condus pe evrei către Pământul Făgăduințeib

Qin Shi HuangdiC a impus primul cod de legic

MoiseD a întemeiat Regatul Egiptd

3   Citește cu atenție textul, apoi rezolvă cerințele.

 a.  Numește scrierea utilizată, de egiptenii antici, pentru inscripția de mai sus. 
Vei găsi un indiciu în fragmentul evidențiat!

 b.  Care dintre orașele menționate în text era, la vremea scrierii textului antic, 
capitala statului egiptean? Transcrie din text fragmentul care se referă la 
acest oraș. 

 c.  Prezintă, într-un text de aproximativ 5–6 rânduri, civilizația antică egipteană,  
utilizând corect următorii termeni: locuitori, stat, faraon, piramide, religie.

Orașele zeilor de pe Pământ au fost întemeiate pentru un timp veșnic: 
Teba, Heliopolis, Memphis. Dacă din ceruri se trimite o poruncă, ea se 
aude la Heliopolis, se transmite la Memphis, e scrisă în caracterele lui Thot  
pentru orașul lui Amon. Heliopolis, orașul lui Ra, se află în legătură directă 
cu cerul; mesajul zeilor e primit la Memphis, dar porunca de îndeplinit vine 
de la Teba, unde domnește conducătorul.

(Inscripție închinată zeului suprem al Egiptului, Amon-Ra; adaptare)

1

2

3

Unitatea III

Evaluare Știu să rezolv!

Evaluare sumativă

Itemi  
de evaluare

Secvență  
de autoevaluare

Activități de sistematizare 
și consolidare

Aplicații pentru 
formarea/ 
dezvoltarea 
competențelor 
specifice

Manualul de istorie pentru clasa a V-a cuprinde 128 de pagini, structurate astfel:
8 unități de învățare corespunzătoare domeniilor de conținut prevăzute de programa școlară; fiecare unitate 
de învățare include toate conținuturile și studiile de caz prevăzute de programă; 
8 structuri recapitulative și de evaluare sumativă corespunzătoare celor 8 unități de învățare (câte o structură 
recapitulativă și de evaluare sumativă la finalul fiecărei unități de învățare);
o unitate de recapitulare și evaluare finală.

Prin grafica bine realizată, construcția textului sub forma in-
terogației și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează 
ușor în paginile manualului și în parcurgerea variantei digitale. 
Abordarea într-un mod original şi creativ a unităţilor de în-
văţare, structurarea conţinuturilor şi operaţionalizarea acestora 
în manieră liberă şi inedită, accesibilizarea informaţiei selecţionate 
printr-o formă de prezentare inteligibilă şi stimulativă (imagini, ta-
bele, indicatori, organizatori grafici), asigurarea coerenţei pedagogice 
interne, limbajul accesibil sunt caracteristici care recomandă 
manualul ca pe un instrument util, de înaltă ţinută ştiinţifică şi 
metodică.
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Acest simbol te ajută  
să identifici paginile  

din manual cu activități 
multimedia de învățare 

(AMII).

AMII static
 

Cuprinde: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.

AMII animat
     

Cuprinde animații sau filme. 

AMII interactiv
  

Cuprinde elemente educaționale cu grad înalt de interactivitate (simulări de 
procese, rezolvare de probleme, experiment și descoperire, jocuri educative),  

prin care elevul reușește să adauge o valoare cognitivă superioară.

Manualul tipărit este însoțit de un CD care cuprinde varianta digitală, având un conținut similar variantei tipărite.
Acesta conține în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări care aduc un plus de 
valoare cognitivă. Paginile din manualul digital pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o 
experiență excelentă de navigare. 

Varianta digitală

cursmanualdigital.ro

Pentru ca profesorii să afle tot ce au nevoie despre manualele digitale și utilizarea lor, Litera Educațional oferă 
cursuri online GRATUITE, organizate pe platforma cursmanualdigital.ro. La absolvirea cursului, profesorii 
vor primi o adeverință acordată de Casa Corpului Didactic București.
Pe platforma cursmanualdigital.ro, profesorii vor putea accesa GRATUIT tutoriale, unde le este explicat, pas 
cu pas, modul de utilizare a manualelor digitale: de la informații tehnice despre suporturile pe care le pot 
folosi până la accesarea conținutului propriu-zis.

Cursuri online gratuite pentru profesori

De ce să alegeți manualul de istorie 
al editurii Litera?

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită pentru 
utilizarea manualelor digitale, prin intermediul platfor-
mei cursmanualdigital.ro.

Editura Litera este partenerul de nădejde al profeso-
rilor, oferind continuitate prin editarea de manuale 
și materiale didactice pentru toată perioada învăță-
mântului gimnazial.

Manualul este elaborat de un autor de prestigiu, profesor 
cu experiență la catedră, condiție care asigură o calitate 
metodică și pedagogică deosebită.

Manualul de istorie pentru clasa a v-a de la Editura Litera 
a fost declarat câștigător la licitația MEN 2017, având cel 
mai bun scor al evaluării.
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Lecția de Istorie
Teorie și aplicații

Auxiliar 
pentru

 manualul 
aprobat 

la licitația
 MEN 2017

Caietul Lecția de Istorie. Teorie și aplicații este conceput pe baza curriculumului național în vigoare și a programei 
școlare aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale, nr. 3393/28.02.2017. 
Respectând exigențele impuse de programa școlară, caietul este structurat în funcție de competențele generale și 
specifice prevăzute de programa școlară, precum și de domeniile de cunoaștere asociate acestora. Activitățile 
propuse includ aplicații cu abordare frontală, de grup sau individuală, inclusiv proiecte care implică acțiuni în 
colaborare, stimulând gândirea critică, înțelegerea valorilor democratice și a perspectivelor multiple.
Caietul Lecția de istorie. Teorie și aplicații poate fi folosit indiferent de manualul utilizat la clasă.

OfEriM disCOuNt 60% 
pentru caietul 

Lecția de istorie 
indiferent de valoarea 

comenzii!

       

MOdAlități dE COMANdă:
  Trimiteți e-mail la comenzi@litera.ro.
  Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
  Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).  
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
  Intrați pe www.litera.ro.

Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205 x 260 mm

Interior color

Preț: 1590
lei

caiet de teorie și activități
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Copertă cartonată

Format: 215 x 265 mm

Nr. de pagini: 600

Interior color

Preț: 

Copertă cartonată

Format: 162 x 215 mm

Nr. de pagini: 240

Interior color

Preț: 

Istoria ilustrată a României. 
Coordonatori Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

Istoria românilor pentru elevi,
de Ioan-Aurel Pop

bibliografie școlară

MOdAlități dE COMANdă:
  Trimiteți e-mail la comenzi@litera.ro.
  Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
  Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).  
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
  Intrați pe www.litera.ro.

lei
30118
lei
00169

lei
9334
lei
9049
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PORTRET DE COMANDANT 

GEORGE S. PATTON

două săptămâni, zădărnicind complet tentativele 
Wehrmachtului de a reconstitui o linie defensivă în 
Franța după înfrângerea din Normandia. În timp ce 
înainta către poarta tradițională spre Germania, prin 
coridorul Nancy în Lorena, în toamna lui 1944, Pat-
ton a avut probleme din cauza lipsei de provizii și a 
vremii neprielnice, care au oprit Armata III în marele 
oraș-fortăreață Metz. Armata a fost pregătită să-și 
reia ofensiva în Germania la mijlocul lunii decembrie, 
când Wehrmachtul a dat lovitura în Ardeni.  

George S. Patton Jr. se numără printre comandanții cei mai 
cunoscuți din toate timpurile. Patton și-a început cariera la 
cavalerie și a jucat un rol minor, dar foarte elogiat, în mi-
siunea de pedepsire a lui Pancho Villa, în Mexic, în 1916. 
În Primul Război Mondial, Patton a instruit și a comandat 
primul batalion de tancuri pe care l-a avut armata SUA, dar 
a fost rănit în timpul celei de-a doua bătălii la care a par-
ticipat în cadrul ofensivei de la Meuse–Argonne. Legenda 
lui Patton a început să se nască în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Personalitatea lui teatrală și eroică era în con-
trast izbitor cu stilul auster și impozant al majorității coman-
danților din armata SUA și a reușit să atragă atenția publicu-
lui încă înainte de Pearl Harbor, în 1941. El s-a aflat în fruntea 
Grupului Operativ de Vest, care a făcut debarcările din Africa 
de Nord franceză în noiembrie 1942, în cadrul Operațiunii 
Torch (Torța), dar cea mai importantă misiune a sa a fost una 
diplomatică – să convingă armata franceză a regimului de 
la Vichy să se plieze pe acțiunile Aliaților. După dezastrul de 
la trecătoarea Kasserine, Patton a reușit să spele onoarea ar-
matei SUA în Tunisia, în 1943, când a obținut prima victorie 
strategică în fața Wehrmachtului, la El Guettar, în martie 1943.

Când tacticienii britanici au trecut cu vederea Armata 
VII comandată de el în timpul operațiunilor din Sicilia, 
din iulie 1943, Patton, cu determinarea lui agresivă, 
a dus unitățile americane la Palermo, pregătind 
terenul pentru cucerirea Messinei, după ce înaintarea 
lui Montgomery se împotmolise. La sfârșitul anului 
1943, norocul părea să nu-i mai surâdă lui Patton, 
după ce, impulsiv, pălmuise doi soldați intrați în stare 
de șoc. Dar Eisenhower știa că are nevoie de un co-
mandant de blindate îndrăzneț pentru operațiuni-
le din Franța, așa că l-a protejat, fapta sa rămânând 
fără consecințe. Viziunea lui Ike l-a salvat pe Patton, 
permiţându-i să realizeze cele mai importante con-
tribuții ale sale pe Teatrul European de Operațiuni 
(TEO) în 1944 și 1945. Patton a primit comanda 
Armatei III, care constituia al doilea val de armate 
americane detașate în Franța. Armata III a  fost prima 
transferată în Europa, la începutul Operațiunii Cobra, 
la sfârșitul lunii iulie 1944, care urmărea străpun-
gerea frontului după debarcările din Normandia. Deși 
Patton avea un rol secundar, cel de a elibera Bretania, 
a simţit inutilitatea acestei misiuni și a susținut, în 
fața lui Bradley și a lui Eisenhower, că există o șansă 
de a profita de slăbiciunea germană și de a declanșa 
o cursă îndrăzneață spre Sena. Cu o slabă opoziție 
din partea trupelor germane aflate în pragul prăbuși-
rii, Patton a ajuns la porțile Parisului în mai puțin de 
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Acum, cu trupele întărite pentru acțiune, Patton a conceput un plan îndrăzneț prin care să îi atace pe ger-
mani în flancuri pentru a elibera garnizoana încercuită la Bastogne. Patton a contribuit la stoparea ofensivei 
germane, Armata III fiind din nou cea care salva trupele americane când situația părea disperată. În februarie, 
când în cadrul ofensivelor din Germania a primit din nou un rol secundar, Patton a atras atenția tuturor cu un 
atac îndrăzneț de blindate în urma căruia a reușit să treacă de liniile defensive germane în Saar și Palatinat. În 
timp ce Montgomery pregătea o traversare mare și greoaie peste Rin ceva mai în nord, Armata III a traversat 
fluviul în fugă în apropiere de Mainz, bazându-se pe viteză și surpriză, nu pe forța brută. Avântul Armatei III 
era atât de mare, încât, după ce Eisen hower ordonase aproape tuturor unităților americane să se oprească la 
Elba la sfârșitul lui aprilie 1945, Patton a primit misiunea de a-și continua drumul spre Cehoslovacia și Austria 
pentru a îndepărta ultimele bastioane de apărare naziste. Armata III a continuat înaintarea, a luat prizonieri 
și a eliberat mai multe teritorii decât oricare armată aliată care a fost angajată în TEO. După ce a fost de multe 
ori în pericol de moarte, Patton a pierit într-un accident de mașină, în decembrie 1945. Patton, mai mult ca 
oricare alt comandant de armată din forțele aliate, a demonstrat puterea teribilă a ofensivelor mecanizate 
când acestea sunt comandate cu îndrăzneala  unui cavalerist. A fost „l’enfant terrible” al armatei americane în 
TEO, dar reușitele lui au fost uneori umbrite de comportamentul impulsiv și năvalnic. Legenda lui Patton s-a 
întipărit adânc în memoria colectivă americană după lansarea premiatului film Patton, în 1970.

Portret oficial al generaluluilocotenent
George S. Patton Jr.,
comandantul Armatei III,
avansat la gradul de general plin
după primirea celei de-a patra
stele pe 17 aprilie 1945.
NARA

Dinamismul lui Patton în timpul 
manevrelor militare din 1941 l-a făcut 
să fie luat în considerare pentru avan-
sare, în ciuda vârstei. Aici, „Viespea
Verde“ se află într-un semișenilat în 
Manchester, Tennessee, pe 19 iunie 
1941, cu casca experimentală de 
plastic Riddell, folosită în fotbalul 
american, propusă de el ca echipa-
ment pentru trupele de blindate. 
Unul dintre ofițerii din subordinea lui, 
locotenent-colonelul Robert Grow, 
încearcă să obțină informații de la 
un localnic. Ulterior, Grow va deveni 
comandant al Diviziei 6 Blindate, 
una dintre cele două unități care s-au 
aflat permanent în subordinea lui 
Patton la Armata III, în campaniile din 
1944–1945 din TEO.
NARA

Sursa articol: George S. Patton. Mari comandanți în al Doilea Război Mondial, Steven J. Zaloga, Editura Litera, noiembrie 2016 
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Clubul Profesorilor din România este o plat-
formă online care oferă informații, suport și 
consilere dascălilor din România. În plus, cali-
tatea de membru le oferă acestora avantaje 
importante:

reducere 40% la o gamă largă de cărți 
comandate pe www.litera.ro
voucher în valoare de 100 lei pentru 
achiziționarea de carte de pe www.litera.ro
biblioteca clasei (corp de mobilier și cărți), 
în valoare de 500 lei
produse educaționale, în valoare de 600 lei

Clubul de carte Printre Litere este un 
proiect dezvoltat la nivel național, în-
cepând cu anul 2016, și este destinat 
elevilor de școală primară și gimnazială. 
Prin acest club, Litera Educațional își 
propune să cultive copiilor plăcerea și 
obișnuința de a citi, cu sprijinul părinților, 
al dascălilor și al altor personalități care 
îi pot influența în acest sens. În fiecare 
lună, în cadrul Clubului de carte Printre 
litere, copiilor li se propun cărți menite 
să îi atragă spre lectură. 

comunitatea LITERA EDUCAȚIONAL

Urmăriți-ne pe      
      Clubul Profesorilor din România

Peste 
15 000 
de elevi

MEMbri

Creștem cititori!

Editura Litera este permanent preocupată de calitatea materialelor 
educaționale. Astfel, au fost încheiate parteneriate cu edituri 
de prestigiu internațional în domeniul educației, precum: 
MacMillan, National Geographic, Maison des Langues, 
Giunti.

Litera Educațional, parte a Grupului Media Litera, publică și distribuie anual peste 100 
de manuale și auxiliare școlare  avizate de Ministerul Educației Naționale, precum și 
opere din bibliografia școlară. Din anul 2017, Litera Educațional deține exclusivitate 
pentru editarea de cărți educaționale Disney, sub imprintul Disney Educațional.

Peste 
20 000 

de profesori
îNsCriși
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Membrii Clubului de carte 
Printre litere beneficiază GRATUIT 
de numeroase materiale: 

Catalogul clubului, cu apariție 
lunară, conține informații, sfaturi, 
descrierea amănunțită a cărților 
propuse pentru lectură

Jurnalul de lectură, unde elevii 
își pot nota impresii despre cartea 
citită

Pașaport de cititor – unde pro-
fesorul notează cărțile cititite de 
elevi 

Insigne, cărți și alte obiecte oferite 
cadou.

„Micul librar” este un proiect realizat sub egida Clubului de carte 
Printre Litere. 
Elevi de școală primară sunt invitați să prezinte și să reco-
mande cărți în librării, în fața unei audiențe alcătuite din 
profesori, părinți și colegi de clasă. Scopul proiectului 
este acela de a-i introduce pe copii într-un mediu cul-
tural, pentru a conștientiza importanța și plăcerea citi-
tului, dar și pentru a le dezvolta abilitățile de comuni-
care și de transmitere a unui mesaj comercial. 
Desfașurată lunar, campania „Micul librar” a ajuns la 
a IV-a ediție. 

Doriți să faceți parte din comunitatea Litera 
Educațional (Clubul Profesorilor din România, 
Clubul de lectură Printre Litere, Micul librar)? 
Vă puteți înscrie prin e-mail la suport@litera.ro 
sau prin telefon la 0752 548 372.

îNsCriEți-Vă!

Un proiect isteț despre cărți și lectură!

www.printrelitere.ro



Litera – marele câștigător al licitației 
de manuale pentru clasa a V-a organizate 

de Ministerul Educației Naționale! 
15 manuale declarate câștigătoare!

Limba şi literatura română
Istorie
Geografie
Biologie
Informatică şi TIC

Limba modernă 1 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba franceză
Consiliere şi dezvoltare personală
Educație tehnologică şi aplicații practice

Educație muzicală
Educație socială
Educație fizică şi sport
Pregătire sportivă practică – Fotbal
Pregătire sportivă practică – Atletism

Etapele de alegere a manualelor 
pentru clasa a V-a 

NOILE MANUALE îN VARIANTELE TIPăRITă șI DIGITALă SE POT OBțINE GRATUIT PENTRU 
FIECARE ELEV DOAR îN BAzA ALEGERILOR FăCUTE DE PROFESORI!

Consultați integral manualul propus, 
deschideți aplicațiile multimedia interactive 
de învățare apăsând pe iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți varianta de manual potrivită 
stilului dumneavoastră de predare și 
grupului de elevi pe care îl coordonați.

Informaticianul sau secretara înregistrează 
comenzile și le trimite către responsabilul 
cu manualele școlare de la nivelul ISJ/ ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare, 
anunțați alegerea dumneavoastră pentru 
consemnarea acesteia în procesul-verbal. 

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați manualul pentru disciplina predată.

2 5

3 6

4 7

Începând din anul școlar 2017–2018, veți putea preda orele 
de consiliere și dezvoltare personală folosind noile manuale 
aprobate de Ministerul Educației Naționale. La licitația pentru 
manualele de clasa a V-a, manualul de Consiliere și dezvol-
tare personală editat de Litera a fost declarat câștigător, 
cu punctaj mare la calitate. 

PREMIERă
pentru diriginți

manualul de Consiliere 
și Dezvoltare Personală

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoas-
tră să puteți folosi în fiecare oră atât suportul 
tipărit, cât și varianta digitală a manualului.


