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CLASA a IX-a 

Competențe de evaluat: 

1.3. Formularea de opinii şi argumente referitoare la un subiect istoric 

2.3. Recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse istorice diverse 

5.2. Construirea de afirmaţii pe baza surselor istorice şi formularea de concluzii relative la sursele istorice 

5.4. Realizarea de analize comparative referitoare la spaţii şi perioade istorice 

Conținuturi: 

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

 Moştenirea culturală a antichităţii 

Probleme de atins: modele şi valori în educaţie în lumea greacă, știința greco-romană 

STATUL ŞI POLITICA 

 Forme de organizare politică în antichitate 

Probleme de atins: monarhia egipteană, democraţia ateniană, republica şi imperiul roman, regatul dac 

 Statul medieval 

Probleme de atins: Imperiul Bizantin, Franţa, Imperiul romano-german 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

 Ţările Române şi statele vecine în evul mediu 

Probleme de atins: Relaţii comerciale şi politico-militare în timpul domnitorilor Mircea cel Bătrân, Iancu de 

Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul 

 Expansiunea europeană  

 Probleme de atins: Călătorii şi descoperirea noilor lumi, imperii coloniale în secolele XVI-XVII 

Bibliografie: 

Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică, ISTORIE, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și 

Pedagogică 

 

Clasa a X-a 

Competențe de evaluat: 

1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei 

1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 



1.3 Exprimarea de judecăţi de valoare utilizând limbajul specific istoriei 

2.8 Identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului  

5.4 Realizarea de analize comparative şi sinteze referitoare la spaţii şi perioade istorice 

Conținuturi: 

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

 • Epoca luminilor 

 Probleme de atins: noi principii şi valori în societate 

 STATUL ŞI POLITICA  

• Organizarea statelor moderne  

Probleme de atins: “Revoluţia glorioasă”, constituirea SUA, Revoluţia franceză, Franţa napoleoniană 

• Regimuri politice în perioada interbelică  

Probleme de atins: regimuri democratice, fascismul, nazismul, comunismul  

• Regimuri politice postbelice 

 Probleme de atins: regimuri politice democratice şi totalitare 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

• Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea  

Probleme de atins: Congresul de la Viena, concertul european, sistemul de alianţe 

 • Marile conflicte ale secolului XX  

Probleme de atins: primul război mondial – un nou tip de război, tratatele de pace şi relaţiile internaţionale 

interbelice, al doilea război mondial, Holocaustul, România şi cele două războaie mondiale 

Bibliografie: Manual clasa a X-a, Alexandru Barnea, Editura: Corint 

                        Manual clasa a X-a, Valentin Băluțescu, Editura All  

 

https://www.librariadelfin.ro/autor/valentin-balutoiu--i239
https://www.librariadelfin.ro/editura/didactica-si-pedagogica--i11

