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Ce trehuie se stiu
la lstorie?'
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Tirnpul ;i spofiul in istorie

lstoria studiazi aparilia gi dezvoltarea societdlii umane, din cele mai vechitimpuri qi pAnd :

astdzi.

Timpulistoricseimparteinere,epocigiunit5!idetimp:mileniul(1000deani),secolulsau
veacul (100 de ani), deceniul (10 ani), anul. Evenimentele istorice pot fi ordonate cu ajutorul i

cronologiei, gtiinld auxiliard istoriei.

Spaliul istoric cuprinde teritoriul pe care se desfdgoari evenimente din istorie. Hirlile isto- ,,
rice ne ajuti sd il cunoagtem ;i sd ilinlelegem.
lstoria poate fi descoperita gi studiatd cu ajutorul surselor istorice. Acestea pot fi nescrise 

,

sau scrise.

ffi Cite;te cu atenlie exemplul de maijos gi prive;te axa cronologicd de pe paginile 4-5. Apoi com-
pleteazi secolul gi epoca istorici in care s-au desfdgurat evenimentele ilustrate.

Exemplu: u" r';;;i" i"r"r*ooo a" rr*tp""
Anul 1359 face parte din secolul al XIV-lea, pentru cd:

13 secole (10 + 3) + 59 de ani (din secolul
in curs) + 14 secole (secolul al XIV-lea)

a. in anul 330, impiratul
roman Constantin cel

Mare a intemeiat ora-

tul Constantinopol
(azi, lstanbul).

Anul 330:

b. Construc!ia Castelu-
lui Bran, din Transil-
vania, s-a incheiat in
anul 1388.

Anul tg88:

c. Primul tren de cili-
tori din lume a ince-
put sd circule in anul
1 830.

Anul tggo:

d. in anul 1969, oame-
nii au ajuns pentru
prima dati pe Luni.

Anul tgeg:

Epoca Epoca Epoca Epoca

Axc cnonologid



Trec in claso o v-at 
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va indica epoca istorici cea maiindepirtatd de zilele noastre, iar cifra 3, pe cea mai apropiatS.

a.

[5J ln imaginea alSturati sunt redate atit surse istorice scrise,\.,fl
cdt;isurse nescrise. Le polidescoperi pe cele scrise?

Noteazi-le pe spaliile de maijos.

t.# eriveSte imaginile de maijos. Plaseazd in dreptulfiecirui grup de personaje o cifri de la 1 la 3. Cifra 1

r. a. Statul cu,.care Tdrilg orn6r-te.se
" 'L t tl:j,::::,,..'.::'..: ii.

5-., .invecinau,,p.-e,.d1gc$ia fd-Vest

, , :: . : t ..

c.'Cetatea, situati,,., :Be. hart6,

granila nordicd a Moldovei

(l ) Rrivegte cu atentie harta istoricd a T.drilor Romlne unite sub conducerea lui MihaiViteazul (1600),\",r'
apoi completeazd enunturile de maijos cu denumirile corespunzdtoare.
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Conunitcfec localii ;i ncfionalii

# Comunitatea locali este alcdtuita din locuitorii unei a;ezdri rurale (un sat ori o comuni,
formatd din mai multe sate) sau urbane (un ora;).
Comunitatea nalionali ii include de reguld, pe cetdlenii unui stat aflat pe un anumit teritoriu.
Naliunea romdni s-a format in Epoca Moderni. Pe ldnga romdni, pe teritoriul actual
al statului romin trdiesc 9i cetdleni care au o altd limbi matern6. Acegtia sunt membri
ai minoritililor nalionale: maghiard, germani, rromd, sdrbi, bulgari, turci, ucraineani etc.

Locurile istorice din comunitate imintesc despre trecutul acesteia gi despre oamenii care
au muncit giau luptat pentru a;ezarea respectivi.
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# t" dreptul fiecireia dintre imaginile de maijos, scrie tipul de comunitate redat (rurali sau urband).
Apoi, pe foaia liniatS, descrie, intr-un text de 10 16nduri, comunitatea in care trdiesti.
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