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Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertatea şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fi m sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!

Deşteaptă-te, române!
Versuri de Andrei Mureşanu

Muzică de Anton Pann

Deşteaptă-te, române!
Versuri de Andrei Mureşanu

Muzică de Anton Pann
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GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI
MANUALUL CUPRINDE  

          varianta tipărită         varianta digitală
Simboluri folosite

 în varianta digitală

Rezolvă

Privește

Vizionează 

Manualul este structurat în unități de învățare, care cuprind: 

LECȚIE

STUDIU DE CAZ EVALUARERECAPITULARE

Titlul lecţiei
Dicționar

Axă cronologică

Citiți și rezolvați

Scurtă biogra� e

Exersați și aplicați

Rețineți
Textul lecției

creo




Competențe generale 
și specifi ce
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.  Identifi carea diferențelor temporale dintre evenimente şi procese 

istorice 
1.3.  Localizarea în timp şi în spațiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice 

2.  Utilizarea critică și refl exivă 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 şi deosebiri referitoare la evenimente/

procese istorice, pe baza unor surse diferite 

3.  Manifestarea comportamentului civic prin valorifi carea experienței 
istorice și a diversității socioculturale 
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru 
3.2.  Descrierea rolului unor personalități în desfăşurarea 

evenimentelor istorice 

4.  Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare 
învățării permanente 
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru 
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.
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Izvoare istorice 

Perceperea timpului și a spațiului 
EVALUARE

CAPITOLUL I IALFABETUL ISTORIEI – 
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Izvoare istorice
„După priveliștile lumii, după minunile naturii, nimic nu este mai interesant, 

mai măreț, mai vrednic de luarea noastră aminte decât Istoria.” 
MIHAIL KOGĂLNICEANU

Ce este istoria? Știință şi poveste. Știință care studiază evoluția so-
cietății umane din cele mai vechi timpuri până astăzi sub aspectele sale 
politice (conducerea țărilor), economice (ocupațiile oamenilor), sociale 
(relațiile care se stabilesc între oameni), dar şi culturale: artă, ştiință şi 
religie.

Poveste, poveste despre oameni. Domeniu complex al cunoaşterii, 
Istoria-poveste este cea mai fascinantă călătorie în timp pe care o poate 
realiza omul. Începuturile ei le datorăm lui Herodot din Halicarnas, „pă-
rintele” acestei ştiințe. Opera sa, Istorii, a fost considerată cel mai amplu 
proiect de documentare realizat până la aceea vreme.

IZVOARELE ISTORICE sunt acele mărturii pe baza cărora putem să 
descoperim cum au trăit oamenii în trecut. Ele se împart în două mari 
categorii: izvoare istorice nescrise şi izvoare istorice scrise. Sunt con-
siderate izvoare nescrise uneltele, armele, podoabele, locuințele, mor-
mintele etc. Acestea sunt scoase la lumină şi studiate de către arheologi. 
Din categoria izvoarelor scrise fac parte hărțile, monedele, cărțile, docu-
mentele, inscripțiile etc. Izvoarele scrise au apărut odată cu inventarea 
scrierii. Izvoarele istorice sunt restaurate, conservate şi expuse în labo-
ratoare, muzee şi biblioteci.

Pentru reconstituirea trecutului, istoria se foloseşte de ştiințe auxili-
are (ajutătoare) precum arheologia, cartografi a (disciplina care studiază 
hărțile), epigrafi a (disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu desci-
frarea şi cu interpretarea inscripțiilor vechi, făcute de obicei pe piatră, 
metal, lemn), numismatica etc. 

Izvoarele istorice mai sunt denumite şi surse istorice. Și acestea pot 
fi  scrise sau nescrise, primare sau secundare.

Sursele istorice primare sunt acele mărturii apropiate de faptul, 
evenimentul despre care se vorbeşte şi pe care îl descriu în mod direct, 
de la „fața locului”. 

Sursele  istorice secundare sunt acele texte care colectează şi sin-
tetizează informații din alte surse. Prin urmare, ele prezintă opinii ale 
unor persoane ce nu au participat la evenimentul despre care relatează. 
Toate aceste mărturii  ne permit să refacem imaginea trecutului şi să ne 
bucurăm de comorile pe care ni le oferă acesta.

•  arheologie – știință care stu-
diază felul de viață și cultura 
popoarelor vechi, cu ajutorul 
obiectelor de tot felul (monu-
mente, monede, ceramică etc.) 
descoperite prin săpături.

•  izvor istoric – document scris 
sau obiect cu ajutorul căruia 
poate �  reconstituită imaginea 
unei societăți.

•  societate – totalitatea oameni-
lor care trăiesc împreună, având 
între ei anumite relații.

•  știință – ansamblu de cunoștin-
țe dintr-un anumit domeniu.

Șantier arheologic
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DICȚIONAR

•  arheologie 

DICȚIONARBAC
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REȚINEȚI

1. Numismatica este disciplina 
auxiliară a istoriei care se ocupă 
cu studiul monedelor și medaliilor 
vechi. „Citiți” informațiile pe care vi 
le oferă moneda din imagine.

2. Sunteți arheolog. La sfârșitul 
unei zile pe șantierul arheologic tre-
buie să realizați raportul activităților 
desfășurate. Ce activități veți trece 
în acest raport?

3. Vizitați muzeul din localitate. 
Realizaţi o scurtă descriere a expo-
natelor văzute. Care v-a plăcut cel 
mai mult? Motivaţi-vă răspunsul.

Harta lumii (1689)
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IZVOARE ISTORICE

SCRISE

inscripții

monede

documente

hărți

scrieri literare

unelte

arme

podoabe

locuințe

morminte

NESCRISE

„Istoria este știința care studiază 
evoluția societății omenești din tre-
cut până în prezent. Obiectul istori-
ei nu se limitează doar la evenimen-
tele politice, cum ar �  de exemplu 
bătăliile sau faptele conducătorilor. 
El cuprinde și aspectele economice, 
sociale și culturale (uneltele, ocupa-
țiile și organizarea oamenilor, crea-
țiile artistice și credințele religioase, 
viața de zi cu zi etc.). Istoria este o 
relatare, o construcție a unei ima-
gini a trecutului făcută de oameni 
(istorici) care încearcă să descrie, să 
explice sau să facă înțelese timpuri-
le care s-au scurs.” 

Ph. Aries, Timpul istoriei

1. Numiți știința care studiază 
evoluția societății omenești.

2. Descrieți obiectul științei men-
ționate.

3. Precizaţi ocupaţia oamenilor 
care construiesc imaginea trecu-
tului.

CITIȚI ȘI REZOLVAȚICITIȚI ȘI REZOLVAȚI

EXERSAȚI ȘI APLICAȚIEXERSAȚI ȘI APLICAȚI
• Istoria este ştiința care studiază evoluția societății omeneşti.
• Istoria poate fi  cunoscută prin intermediul izvoarelor sau surselor 

istorice.
• Cele mai vechi izvoare istorice scrise au apărut în urmă cu 5 000 de 

ani, odată cu inventarea scrierii.
• Herodot din Halicarnas este considerat „părintele istoriei”, ştiință 

patronată de muza Clio.
• Pentru reconstituirea trecutului, istoria foloseşte discipline auxilia-

re precum arheologia, cartografi a, numismatica sau epigrafi a.
• Sursele istorice pot fi  primare sau secundare.

creo




Perceperea timpului 
și a spațiului

Viața oamenilor se desfăşoară pe două coordonate: timp şi spațiu. 
Ieri, azi, mâine. Trecut, prezent şi viitor. Pe scurt, timp. Istoria studiază 
trecutul şi trasează direcțiile viitorului. Orice eveniment istoric petrecut 
în trecut va avea un efect în viitor. Este ceea ce istoricii numesc relație 
de cauzalitate. 

Omul trăieşte într-un anumit teritoriu, într-un anumit loc, pe care pre-
zența sa îl transformă într-un spațiu istoric: sat, oraş, regiune, țară, con-
tinent. La rândul său, spațiul va infl uența evoluția societății umane. Cele 
două dimensiuni ale existenței umane, timpul şi spațiul, sunt studiate de 
disciplinele auxiliare ale istoriei, cronologia şi geografi a istorică.

CRONOLOGIA. INSTRUMENTE DE MĂSURARE A TIMPULUI
Timpul este împărțit în unități de timp istoric: an, deceniu, secol sau 

veac, mileniu, epocă, eră.

1 an = 365 sau 366 de zile.
1 deceniu = 10 ani.
1 secol = 10 decenii = 100 de ani.
1 mileniu = 10 secole = 100 decenii = 1 000 de ani.
Prima jumătate a unui secol = primii 50 de ani: 1-50.
A doua jumătate a unui secol = ultimii 50 de ani: 51-100.

Timpul este măsurat cu ajutorul instrumentelor construite în acest 
scop: clepsidră, ceas solar, cronometru, calendar. 

Măsurarea timpului s-a realizat în mod diferit, pe baza unor calendare 
solare (care se bazează pe rotația Pământului în jurul Soarelui) sau a unor  
calendare lunare (care se bazează pe rotația Lunii în jurul Pământului).  

PERIODIZAREA
Pentru a fi  mai uşor înțeleasă, istoricii au împărțit evoluția societății 

în etape mai mari de timp, numite epoci istorice: Preistoria, Antichitatea, 

• calendar – sistem de împărțire 
a timpului în ani, luni și zile, bazat 
pe fenomene astronomice perio-
dice.
• cronologie – știința auxiliară a 
istoriei care are ca obiect stabilirea 
epocilor și a datelor; succesiune în 
timp a evenimentelor istorice.
• epocă istorică – perioadă de 
timp din istorie marcată prin anu-
mite evenimente importante.

Clepsidră cu apă

3000 î.H. 476 d.H. 1492 1789

PREISTORIA ANTICHITATEA EPOCA 
MODERNĂEVUL MEDIU

776 î.H. Primele Jocuri Olimpice

1 Nașterea lui Iisus Hristos

622 d.H. Începutul erei islamice

753 î.H. Întemeierea Romei

EPOCA 
CONTEMPORANĂ
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• calendar
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„Observând cele 36 de con-
stelații..., egiptenii au stabilit, pe 
baza poziției și apariției lor de 
câte 10 zile, un ciclu de 360 de 
zile. Din anul 2776 î.H. a fost în-
tocmit un calendar, la început 
lunar, în funcție de fazele Lunii; 
acesta a fost corectat apoi luân-
du-se ca punct de reper apariția 
la orizont a stelei Sirius alături de 
Soare – ceea ce a dus la seria de 
365 de zile. Anul era împărțit în 
trei anotimpuri agricole («revăr-
sarea», «acoperirea», «anotimpul 
uscat») și în 12 luni de câte 30 de 
zile... Pentru măsurarea timpului 
egiptenii se serveau de calendare 
solare și de clepsidre…”

 Ovidiu Drimba, 
Istoria culturii și civilizației

1. Precizaţi anul în care egipte-
nii au realizat primul calendar.

2. Numiţi anotimpurile în care 
era împărțit anul egiptean.

3. Menţionaţi câte luni avea 
anul egiptean.

4. Indicaţi ce instrumente de 
mă surare a timpului foloseau egip-
tenii.

Evul Mediu, Epoca modernă, Epoca contemporană. Deşi prezintă ele-
mente comune, durata lor nu este aceeaşi în diferitele părți ale lumii. 

Perioada care începe cu data unui anumit eveniment sau fapt, real 
sau legendar, de la care se porneşte numărătoarea anilor, se numeşte 
eră istorică. Astfel, pentru creştini, naşterea lui Iisus Hristos, anul 1, este 
considerată începutul erei creştine. Evreii numără anii de la crearea de 
către Dumnezeu a primului om, Adam, în 3761 î.H. Grecii îşi datau eve-
nimentele de la primele Jocuri Olimpice (anul 776 î.H.), romanii de la 
întemeierea Romei (anul 753 î.H.), iar arabii din 622, când a avut loc 
plecarea Profetului Mahomed de la Mecca la Medina. Cronicarii români 
au folosit numerotarea anilor de la facerea lumii, adică anul 5508 î.H.

SPAȚIUL ISTORIC
Poate fi  defi nit ca întinderea de pământ pe care omul a cunoscut-o şi 

a luat-o în stăpânire de-a lungul timpului. În acest teritoriu (continent, 
țară, regiune) pe care îl denumim spațiu istoric s-au desfăşurat eveni-
mente, fapte, procese istorice legate de viața oamenilor. Spațiul istoric 
poate fi  defi nit prin mediul natural – forme de relief, ape, climă etc.

REȚINEȚI

• Istoria se desfăşoară în timp şi în spațiu.
• Timpul în istorie este studiat de cronologie.
• Unitățile de timp istoric sunt anul, deceniul, secolul sau vea-

cul, mileniul, epoca, era.
• Ceasul şi calendarul sunt instrumente de măsurare a timpului.
• Creştinii îşi socotesc anii de la anul 1, momentul naşterii lui Iisus 

Hristos. 
• Epocile istorice nu au aceeaşi durată în toate zonele lumii.
• Spațiul istoric desemnează o zonă geografică în care s-a desfăşu-

rat la un moment dat un eveniment istoric.

CITIȚI ȘI REZOLVAȚICITIȚI ȘI REZOLVAȚICITIȚI ȘI REZOLVAȚI

EXERSAȚI ȘI APLICAȚI

Planiglobul
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1. Explicați semnifi cația culori-
lor hărții.

2. Localizați pe hartă punctele 
cardinale.

3.  Menționați continentele şi 
ocea nele Terrei.

4. Precizați elementele de relief 
care caracterizează spațiul româ-
nesc.

5. Descrieți elementele de relief 
ale aşezării în care locuiți.

11ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI
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1. Copiați textul şi completați 
spațiile libere cu informațiile co-

respunzătoare:
Istoria este ………......... care stu-

diază evoluția ……....….. omeneşti din 
cele mai vechi timpuri până astăzi sub toa-

te aspectele sale, ……....….. (legate de apariția, orga-
nizarea şi conducerea statelor şi a relațiilor dintre 
ele), economice (…….…..), sociale, ……….. (scriere, 
artă, ştiință, religie). Ea poate fi  cunoscută cu aju-
torul ………… 

(izvoare istorice, societate, politice, ocupații, ști-
ința, culturale)

2. Stabiliți legăturile corecte între elementele 
din cele două coloane:

1. Știinţă
a.  totalitatea oamenilor care trăiesc 

împreună, având între ei anumite 
relaţii. 

2. Societate

b.  știință care studiază felul de via-
ță și cultura popoarelor vechi, pe 
baza obiectelor pe care le desco-
peră prin săpături.

3. Izvor istoric

c.  știința auxiliară a istoriei care are 
ca obiect studierea datării eve-
nimentelor, documentelor sau a 
altor izvoare istorice.

4. Arheologie
d.  perioadă de timp din istorie, mar-

cat prin anumite evenimente im-
portante.

5. Cronologie e.  ansamblu de cunoștințe dintr-un 
anumit domeniu. 

6. Epocă istorică
f.  orice document scris sau obiect 

cu ajutorul căruia poate �  recon-
stituitã imaginea unei societăţi.

3. Sunteți custodele unui muzeu. Indicați obiec-
tele necesare realizării unei expoziții cu tema: „Re-
constituirea trecutului”.

4. Realizați o prezentare grafi că/multimedia a 
expoziției imaginate de voi.

5. Realizați o friză cronologică a celor mai im-
portante evenimente din familia voastră.

6. Copiați în caiete şi completați tabelul după 
model:

Noţiuni istorice De� niţie Imagine/Desen

Izvoare 
cartogra� ce Planiglob

Izvoare 
epigra� ce

Izvoare literare
Izvoare 

numismatice
  

7. Menționați secolul şi mileniul pentru următorii 
ani: 753 î.H., 100, 313, 901, 1054, 1453, 1848, 2017.

8. Construiți o axă cronologică folosind anii pre-
cizați în exercițiul 7.

• Historia magistra vitae (est) este o expresie latină, 
care sugerează că „istoria este învăţătorul vieţii”. Studiul 
trecutului ar trebui să servească drept lecție pentru vii-
tor, pentru a se evita greșelile. 

• Cuvântul „muzeu” provine din limba greacă; mou-
seion înseamnă un loc sau un templu dedicat muzelor, 
divinități care patronau artele în Grecia antică. 

• Astăzi muzeele pot �  vizitate și de la distanţă. 
Google Art Project este un website ce permite turul vir-
tual al celor mai interesante muzee din lume. 

• Primii oameni care au început să măsoare timpul 
împărţindu-l în unităţi mai mici din zi au fost egiptenii. 
Tot ei sunt cei care au realizat și primele ceasuri solare. 
Pe sol sau pe orice suprafaţă plană se trasa un cerc, iar 
în centrul lui se în� gea un stâlp; mișcarea umbrei arun-
cate de soare indica trecerea timpului. 

• În zilele noastre,  ceasurile atomice au o precizie 
atât de mare, încât nu trebuie potrivite decât o dată la 
câteva... sute de ani, � indcă înregistrează decalaje de 
doar 2-3 secunde.

EVALUARE CAPITOLUL I

respunzătoare:

diază evoluția ……....….. omeneşti din 
cele mai vechi timpuri până astăzi sub toa-
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Primii oameni 

Revoluția neolitică

Inventarea metalurgiei – 
tehnologie și consecințe asupra vieții oamenilor 

EVALUARE 

CAPITOLUL II IIPREISTORIA

C
A
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Primii oameni
Oamenii de ştiință sunt de părere că primii hominizi au apărut în 

urmă cu 5 milioane de ani, în preistorie. Cea dintâi epocă a acestei pe-
rioade se numeşte paleolitic şi se întinde de la apariția omului până la  
inventarea scrierii. Primii strămoşi ai omului au trăit în Africa de est 
şi erau bipezi. Acum circa 4 milioane de ani, dintre aceşti hominizi au 
evoluat australopitecii, care se hrăneau cu fructe, semințe şi legume, dar 
şi carne. Erau culegători, vânători şi pescari. 

Primii hominizi considerați oameni au fost cei numiți Homo habilis 
(omul îndemânatic) şi Homo erectus (omul în poziție dreaptă) şi au trăit 
în Africa în urmă cu 2 milioane de ani. Ei ştiau să confecționeze unelte prin 
lovirea unei pietre de alta, obținând astfel muchii ascuțite. Aveau un limbaj 
primitiv, erau vânători şi culegători şi locuiau în adăposturi improvizate.

Cei dintâi oameni care au părăsit Africa au fost cei din specia Homo 
erectus. Au ajuns în Asia şi în Europa (acum 800 000 de ani). Pentru a 
supraviețui în regiunile nordice, cu o climă rece, aceşti oameni – care în 
Europa se numeau neandertalieni – au învățat să facă focul şi să poarte 
îmbrăcăminte pentru a se apăra de frig. Erau vânători, culegători şi tră-
iau în peşteri. 

Homo sapiens (omul înțelept) a apărut în Africa acum aproximativ 
200 000 de ani. El este strămoşul direct al omului modern, Homo sapi-
ens sapiens. El s-a răspândit pe continentele Asia şi America şi a ajuns 
în Europa acum 40 000 de ani, în paleoliticul superior. Uneltele şi arme-
le sale, confecționate din piatră, os, corn sau fi ldeş, devin mai perfecțio-
nate, multiplicând forța umană şi atrăgând după sine o vânătoare mai 
efi cientă. 

Tot acum apare arta. Oamenii încep să împodobească pereții peşte-
rilor cu picturi ale unor animale vânate (grotele Lascaux, în Franța, sau 
Altamira, în Spania, iar în România Peştera Cuciulat) şi realizează fi guri-
ne din lut, piatră sau fi ldeş. Dezvoltarea unor unelte complexe, specia-
lizarea activității, inventarea artei au dus la apariția vorbirii articulate. 
Grupurile de oameni încep să trăiască în aşezări, îşi îngroapă morții. 
Mormintele erau decorate cu ornamente din os sau cochilii. Sunt ridi-
cate primele dolmene, monumente funerare alcătuite din pietre mari. 
Printr-o evoluție continuă, omul a început să folosească mersul biped,  
limbajul articulat şi a creat opere de artă. 

14 PREISTORIA

5 milioane î.H. 2,5 milioane î.H. 2 milioane î.H. 200 000 î.H. 40 000 î.H.

•  habitat – teritoriu locuit de om.
•  hominid – familie din ordinul 

primatelor din care fac parte oa-
menii și strămoșii lor.

•  omnivor – care mănâncă atât 
fructe și legume, cât și carne.

•  paleolitic – epoca veche a pietrei.
•  preistorie – istoria omului ante-

rioară folosirii scrierii.

Figurină de piatră din paleolitic

Unelte și vârfuri de săgeți

Bizon, peștera Altamira (Spania)

Australopithecus Homo habilis Homo erectus Homo sapiens Homo sapiens 
în Europa

DICȚIONAR

• habitat

DICȚIONARBAC
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REȚINEȚI

• Primii hominizi au apărut în urmă cu 5 milioane de ani, în pre-
istorie.

• Cea mai veche specie cu adevărat umană a fost Homo habilis.
• Primii oameni care au părăsit Africa au fost Homo erectus.
• Homo sapiens, organizat în cete, vânează cu sulița, foloseşte fo-

cul, îşi îngroapă morții. Apar sculptura, pictura rupestră şi podoabele.
• Printr-o evoluție continuă, omul a început să folosească mersul 

biped,  limbajul articulat şi a creat opere de artă.

„Înfăţișarea și felul de gândire 
a oamenilor corespund în cele mai 
multe cazuri naturii ţinutului.”

Hipocrate, 
Despre aer, apă și locuri

 „Întreaga zonă est-africană 
este presărată cu așezări de Homo 
erectus. Aceștia își construiesc 
colibe și sunt omnivori. Vor lăsa 
urme de oase în habitat, alături 
de unelte cioplite pentru uciderea 
animalelor.”

Maurice Taieb, 
Pe meleagurile primilor oameni

1. Identi� cați două elemente 
caracteristice omului in� uențate 
de natură.

2. Explicați relaţia dintre facto-
rii naturali și istoria omului.

3. Menționați două activități 
desfășurate de Homo erectus. 

4. Observați cum s-a mărit pro-
gresiv creierul speciei Homo.

CITIȚI ȘI REZOLVAȚI

„Înfăţișarea și felul de gândire 

CITIȚI ȘI REZOLVAȚI

Pe baza informațiilor din textul lecției şi a imaginilor, răspundeți la 
următoarele cerințe:

1. Precizați două animale pe care le recunoaşteți în picturile rupestre.
2. Descrieți în 10 rânduri o zi din viața lui Homo sapiens.
3. Trasați, cu ajutorul hărții, drumul urmat de primii oameni.

Pictură din peștera Lascaux (Franța)

Răspândirea primilor oameni pe glob

EXERSAȚI ȘI APLICAȚI

Specia

Australopithecus 

Homo habilis

Homo erectus

Homo sapiens

Homo sapiens 
sapiens

3. Trasați, cu ajutorul hărții, drumul urmat de primii oameni.

Răspândirea primilor oameni pe glob

creo




Revoluția 
neolitică

Neoliticul a fost o perioadă de mari schimbări. Oamenii, până acum 
culegători, pescari şi vânători, devin producători de hrană, prin practica-
rea cultivării pământului, domesticirii şi creşterii animalelor. Comunită-
țile produc acum şi pentru schimb. 

Apariția aşezărilor stabile, situate pe terasele râurilor sau pe înălțimi, 
a mormintelor, a unor locuri de cult modifi că fundamental comunitățile 
umane. 

Se produce acum o specializare a oamenilor: agricultori, crescători 
de animale, făuritori de unelte, constructori de case şi canale, țesători, 
olari şi fi erari, dar şi războinici. 

Activitățile casnice erau desfăşurate de femei, care pregăteau mân-
carea şi aveau grijă de casă şi de copii. Femeile torc şi țes pentru nevoile 
casei şi confecționează îmbrăcăminte pentru toți membrii familiei. Apa-
re şi se dezvoltă olăritul. Olarii făceau vase necesare depozitării surplu-
sului de recoltă şi vase în care se gătea mâncarea, ceea ce a contribuit la 
îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor. 

Plantele au fost cultivate pentru prima dată către 9000 î.H. Au apărut 
culturile esențiale: grâul şi orzul în Orientul Apropiat, orezul în China, 
porumbul în America Centrală şi cartoful în America de Sud. Cultiva-
rea cerealelor, domesticirea animalelor (câinele a fost primul animal 
domesticit, apoi oaia, capra, vaca, măgarul, porcul), războiul de țesut, 
precum şi olăritul au apărut mai întâi în Orientul Apropiat. 

Agricultura s-a răspândit spre sudul Europei către anul 6000 î.H. şi 
spre nordul Europei către 4000 î.H. În Orient se construiesc primele ora-
şe ca efect al modului de viață sedentar şi al stabilității economice lega-
te de dezvoltarea agriculturii şi de sursele sigure de hrană. 

Creşterea populației, condițiile de viață mai bune, aşezările fortifi cate, 
cu un număr mai mare de locuințe, sporirea şi diversifi carea uneltelor şi 
armelor realizate din piatră şlefuită sau os fac ca diferențierile sociale 
să se accentueze şi să apară în cadrul comunităților structuri sociale 
ierarhizate, complexe, care aveau în fruntea lor şefi  politici, militari şi 
religioşi. 

Religia a jucat în această perioadă un rol deosebit. Cultul fertilității a 
fost predominant, dovadă numeroasele reprezentări feminine din pia-
tră, lut sau os. 

Transformările au fost atât de radicale, încât istoricii le denumesc 
„revoluția neolitică”.

•  neolitic – epoca nouă a pietrei 
sau epoca pietrei șlefuite.

•  necropolă – cimitir.
•  structură socială – mod de or-

ganizare ierarhică a societăţii.

Gânditorul și Femeie şezând, 
Cultura Hamangia

Oamenii cunoșteau roata (car,
Stindardul din Ur, 2500 î.H.).

16 PREISTORIA

DICȚIONAR

• neolitic

DICȚIONARBAC
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REȚINEȚI

• Oamenii devin producători de hrană, prin cultivarea pământu-
lui, domesticirea şi creşterea animalelor. 

• Comunitățile umane produc acum pentru schimb.
• Se diversifică obiectele realizate din piatră şlefuită sau os.
• În cadrul comunităților apar structuri sociale ierarhizate.
• Transformările au fost atât de radicale, încât istoricii le denu-

mesc „revoluția neolitică”.

„Comunităţile neolitice, porni-
te în căutare de noi terenuri agri-
cole, ca urmare a suprapopulării 
relative și a secătuirii solurilor din 
regiunile de origine (datorită mo-
dului primitiv de prelucrare a pă-
mântului, pe suprafeţe mici și prin 
utilizarea doar a unei pelicule sub-
ţiri de la suprafaţa solului, în siste-
mul „grădinăritului”)… își adaptau 
cunoștinţele agricole la condiţiile 
locale, ceea ce… constituie cauza 
principală pentru care nu s-a for-
mat o singură cultură neolitică ve-
che, ci numeroase culturi.”

Nicolae Ursulescu, 
Neoliticul și eneoliticul României

1. Identi� cați două motive ale 
răspândirii oamenilor în neolitic.

2. Precizați două cauze ale se-
cătuirii solurilor în neolitic.

3. Menționați o consecință a
înmulțirii comunităților neolitice.

CITIȚI ȘI REZOLVAȚICITIȚI ȘI REZOLVAȚI

1. Indicați, cu ajutorul hărții, principalele culturi neolitice de pe terito-
riul României.

2. Menționați o cultură neolitică apropiată zonei în care locuiți.
3. Numiți două elemente care pot fi considerate relevante pentru ex-

presia „revoluție neolitică”.

Vase din neolitic descoperite 
pe teritoriul României

Cultura Tisa

Venus 
de la Vidra

EXERSAȚI ȘI APLICAȚI
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Descoperiri din neolitic pe teritoriul României
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Inventarea metalurgiei –
tehnologie și consecințe 
asupra vieții oamenilor

În mileniul al IV-lea î.H., începuturile prelucrării metalelor – aur, argint, 
plumb – înseamnă şi primele încercări de modelare a cuprului, cum o ara-
tă cuptoarele descoperite în Anatolia şi Caucaz. Prin tehnica topirii şi tur-
nării aramei în tipare au fost realizate podoabe, arme şi unelte. Apoi  s-a 
ajuns să se combine arama cu cositorul şi să se obțină un aliaj mai tare, 
bronzul. Inventarea metalurgiei în epoca bronzului a reprezentat începutul 
unor profunde schimbări în societate. Ea corespunde diferențierii treptate 
a unor meşteşugari specializați. Fierul era cunoscut mai de mult, dar fo-
losirea acestuia a depăşit-o pe cea a bronzului abia către 1200 î.H. Marea 
abundență a minereului de fi er a făcut ca acest metal să fi e mult mai ieft in 
decât bronzul şi a fost adoptat pe scară largă. Zăcământul de fi er era extras 
din mine. Apoi ajungea în cuptoarele de topit. Reducerea minereului se fă-
cea la locul extracției şi metalul era pus în circulație sub formă de bare sau 
lingouri, apoi trecea ca materie primă la un atelier de fi erărie; aici era prefă-
cut de făurari în unelte şi arme felurite. Acestea erau modelate cu ciocanul 
sau turnate în formă. 

Fierul a revoluționat lumea şi a dus la dezvoltarea primei industrii: mi-
neritul. Din fi er se puteau realiza obiecte mult mai complexe, mai rezis-
tente şi mai efi ciente. Popoarele care prelucrau fi erul au devenit puternice. 
Plugul din fi er era folosit la aratul ogoarelor, iar cu armele din fi er se câşti-
gau războaiele. Descoperirea fi erului a adus mari schimbări: renunțarea la 
uneltele şi armele de piatră, generalizarea roții olarului, dezvoltarea aris-
tocrației şi a statului. Fierul a creat o întreagă mitologie – grecii aveau un 
zeu fi erar, Hefaistos –, a modifi cat practicile agricole, credințele religioase 
şi stilurile artistice.

Descoperirea procedeelor de prelucrare a metalelor şi utilizarea acestora 
pentru realizarea unei game variate de unelte şi arme au avut ca rezultat 
dezvoltarea societăților antice şi au permis creşterea efi cienței economice 
şi a numărului de locuitori. Fierul a generat putere economică şi politică şi 
a determinat hotărâtor viața comunităților umane.

Sec. II d.H.Sec. XIII î.H. Sec. V î.H.Sec. XX î.H.

•  cult solar – omagiu adus divini-
tății soarelui.

•  metalurgie – tehnica extragerii 
și prelucrării metalelor.

•  mitologie – totalitatea miturilor 
create de un popor.

•  politeism – religie cu mai mulți zei.

Epoca bronzului Epoca � erului

Coiful celtic din fi er de la Ciumești 
datează din secolul IV î.H. Lângă acest 
coif au mai fost descoperite o cămașă 
de zale din fi er, obiecte din bronz, un 
inel, două brățări și mai multe vase 

de lut. Se pare că războinicul care l-a 
purtat era o persoană importantă. 

Originalul se afl ă la Muzeul Național de 
Istorie din București.

Oglindă de bronz (Egipt)
Hallstatt                                 La Tène
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dezvoltarea societăților antice şi au permis creşterea efi cienței economice 
şi a numărului de locuitori. Fierul a generat putere economică şi politică şi 
a determinat hotărâtor viața comunităților umane.

Sec. XX î.H.

purtat era o persoană importantă. 
Originalul se afl ă la Muzeul Național de 

Istorie din București.

Oglindă de bronz (Egipt)
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•  cult solar 
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REȚINEȚI

• Extragerea şi prelucrarea metalelor coincid cu anumite schim-
bări în cadrul societății, cum ar fi noi practici agricole, credințe religi-
oase sau noi stiluri artistice.

• Descoperirea procedeelor de prelucrare a metalelor şi apoi utili-
zarea acestora pentru realizarea unei game variate de unelte şi arme 
au avut ca rezultat dezvoltarea societăților antice şi au permis creşte-
rea eficienței economice şi a numărului de locuitori.

A. „Adevărata vârstă a � erului 
în Dacia începe din anul 700 î.H.,  
numită Hallstatt (prima epocă a 
� erului), întrucât tehnica extrage-
rii � erului suportă in� uenţa sciţi-
lor, dar aceștia găsesc în Dacia o 
puternică civilizaţie locală, care lu-
ase din plin drumul spre formele 
� erului occidental.”

Vasile Pârvan, Getica

B. „La începutul secolului al 
III-lea intervine în Transilvania un 
factor extern care grăbește dez-
voltarea � rească a societăţii au-
tohtone. Acest factor îl constituie 
celţii. Din a doua perioadă a epocii 
� erului, La Tène, datează o mulţi-
me de arme, unelte, scule, podoa-
be și alte obiecte din � er, care s-au 
descoperit pe teritoriul Daciei.”

 Constantin Daicoviciu, Dacii

1. Explicaţi relaţia dintre fac-
torii externi și dezvoltarea epocii 
� erului în Dacia.

2. Menționați din surse cele 
două perioade ale epocii � erului. 

3. Numiți tipurile de obiecte 
din � er descoperite pe teritoriul 
României.

CITIȚI ȘI REZOLVAȚICITIȚI ȘI REZOLVAȚI

1. Precizați, cu ajutorul imaginilor din această pagină, principalele 
unelte şi arme din bronz şi fier. 

2. Realizați un afiş care să cuprindă cele mai importante consecințe 
ale folosirii metalelor în viața oamenilor.

Obiecte din bronz

EXERSAȚI ȘI APLICAȚI

Hefaistos 
În mitologia greacă, era zeul focului, al 
metalelor și al metalurgiei, protectorul 
meșteșugarilor. Era un meșter neîntre-
cut, creator al unor obiecte minunate. 

Romanii îl numeau Vulcan.
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Arme și unelte din bronz și fi er descoperite pe teritoriul României
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1. Copiați textul şi completați  
spațiile libere cu informațiile co-

respunzătoare:
Cea mai veche specie cu adevă-

rat umană care măsura cca 1,20 metri, 
avea un creier mic, rostea sunete şi se cre-

de că a făurit primele …………….., fi ind vânător şi 
având limbaj evoluat, era …………. Primii oameni 
care au părăsit Africa au fost cei din specia ………….. 
Primul animal domesticit a fost ……....... În Orient, 
agricultura se practica având un sistem de ……......

(unelte și arme, Homo erectus,
Homo habilis, câine, irigații) 

2. Completați în tabelul de mai jos asemănările 
şi deosebirile dintre Homo habilis, Homo erectus şi 
Homo sapiens:

Homo habilis Homo 
erectus

Homo 
sapiens

Asemănări
Deosebiri

3. Elaborați un text istoric folosind termenii: 
sedentarizare, roata olarului, așezare, unelte, oraș, 
ceramică, zeu, metalurgie, bijuterii, meșteșugari. 

4. Realizați un proiect cu titlul „Apariția şi evolu-
ția omului pe glob”, după următorul plan:

• Indicați principalele specii de hominizi.
• Enumerați progresele înfăptuite de fi ecare spe-

cie de hominizi.
• Comparați modul în care evoluează poziția 

corpului, realizarea de unelte, modul de locuire la 
Homo habilis, Homo erectus şi Homo sapiens.

• Realizați un poster cu modul în care s-a format 
omul, folosind şi materiale media.

• Urmăriți pe harta de la pagina 15 modul în care 
s-a răspândit specia Homo sapiens în lumea întrea-
gă. Observați traseul spre Europa în căutarea unor 
condiții mai bune de trai. 

• Plasați perioadele de evoluție a omului pe o 
axă cronologică folosind şi imagini pentru fi ecare 
hominid.

5. Scrieți un text de 15 rânduri cu titlul „Viața 
omului în neolitic” folosind resursele multimedia 
şi cunoştințele învățate. 

6. Vizitați cu clasa muzeul de istorie din apropi-
erea localității şi realizați apoi o expoziție cu tema 
„Rolul epocii metalelor în istorie”, integrând date şi  
fotografi i culese în timpul deplasării.

7. Realizați o expoziție cu titlul „Neoliticul în Ro-
mânia”, accesând informații oferite de internet.

• În 1974, descoperirea scheletului unei femei din 
specia Australopithecus, cu o înălţime de 1,09 m, în regi-
unea Afar din nord-estul Ethiopiei, a provocat senzaţie. 
Ea fost botezată „Lucy“, după piesa formaţiei Beatles pe 
care o ascultau cercetătorii în tabără. Are conformaţia 
anatomică necesară mersului biped, iar oasele și dinţii 
ei au oferit informaţii preţioase despre viaţa pe care o 
ducea.

• În 1859 a apărut Originea speciilor, cartea fonda-
torului teoriei evoluţioniste, Charles Darwin. Teoria sa a 
stârnit în epocă un adevărat scandal. Acesta a observat 
că toate speciile au evoluat de-a lungul timpului din 
anumiți strămoși comuni, ca rezultat al unui proces pe 
care l-a numit selecție naturală.

respunzătoare:

rat umană care măsura cca 1,20 metri, 
avea un creier mic, rostea sunete şi se cre-

ISTORIA ALTFEL

 În 1974, descoperirea scheletului unei femei din 

ISTORIA ALTFEL

Lucy, din specia Australopithecus
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