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CONFRUNTĂRI ETICE ȘI CIVICE ÎN ROMA ANTICĂ. Fișă interdisciplinară 

 

Pentru că în această săptămână lecția este 

interdisciplinară, vă invităm să alegeți una dintre 

maximele din infograficul alăturat și să completați 

tabelul răspunzând cerințelor (în webinar veți primi 

mai multe explicații): 

 

 

 

 

Exemple de confruntări etice și civice în Roma antică: 

 

 
 

Maxima …………………………………….. 

…………………………………….. 

Semnificația …………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Exemplul cultural 

sau istoric (câteva 

sugestii în 

infograficele de 

mai jos) 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Argumentare …………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
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TEME ALE ELEVILOR DIN CLASELE A IX-A D ȘI A IX-A F.  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

Brigitte Todoran, IX F 

Maxima Punito saepe temporis maximarum 

rerum, momenti verti. (De foarte multe 

ori, cei ajunși în culmea puterii când se 

așteaptă mai puțin, se prăbușesc. 

Semnificația Această maximă semnifică faptul că mulți 

oameni încearcă să dobândească foarte 

multă putere, iar la un moment dat, acea 

putere se oprește din a mai crește, își atinge 

vârful. În acel moment oamenii cred că sunt 

atotputernici, totuși nu sunt și o să înceapă 

să cadă și să își piardă puterea fără să mai 

poată face ceva în privința aceasta. 

Exemplul cultural sau istoric (câteva 

sugestii în infograficele de mai jos) 

Am ales exemplul vieții lui Tarquinius 

Priscus. 

Argumentare Tarquinius Priscus era un om bogat care de-

a lungul vieții lui a dorit să dobândească și 

mai multă putere asupra celorlalți, astfel 

acesta a oferit daruri senatorilor și l-a 

impresionat pe Ancus, doar ca la final acesta 

să fie ales urmaș la tron și să îi exileze pe 

copiii lui Ancus după ce acesta moare. Însă, 

după ce dobândește toată această putere, 

este omorât de doi oameni plătiți de fiii lui 

Ancus, cu un topor. Acest lucru ne arată 

faptul că, deși era un domnitor care a oferit 

multe lucruri celor din jur pentru a primi în 

schimb mai multă putere, el a pierdut acestă 

putere doar în câteva secunde fiind omorât 

practic de propriile alegeri făcute. 
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Giulia Monda, IX D  

Maxima  „ Punito saepe temporis maximarum rerum, 

momenti verti” 

Semnificația   „De foarte multe ori, cei ajunși în culmea 

puterii, când se așteaptă mai puțin,se 

prăbușesc.” 

Exemplul cultural sau istoric (câteva 

sugestii în infograficele de mai jos)  

 Dictatorul roman, Iulius Cezar, a fost 

asasinat în senatul roman, printre asasinii săi 

numărându-se și prietenul său, Brutus. 

Argumentare   Cezar a fost asasinat datorită puterii pe care 

o deținea asupra Romei. Această trădare din 

partea lui Brutus a fost neașteptată lui Cezar; 

până și faimosul dramaturg englez W. 

Shakespeare a integrat această scenă într-

una dintre piesele sale, replica „Et tu, 

Brute?” dobândind o faimă datorită acestui 

act de trădare dintre doi prieteni, puterea 

fiind mai ademenitoare decât încrederea.  

 

Andreea Stoica, IX F 

Maxima „Nemo scit quae nox aut dies ferat.” 

Semnificația Nimeni nu va putea ști ce-o să aducă noaptea 

sau ziua de mâine. (N-aduce anul ce-aduce 

ceasul) 

Exemplul cultural sau istoric (câteva sugestii 

în infograficele de mai jos) 

Exemplu istoric:  Servius Tullius 

Argumentare Faptul că acesta a dus o viață plină de 

obstacole, încercări ș.a., ca în final să aibă 

parte de o moarte cum nu s-a mai pomenit 

până atunci și, de asemenea, când se aștepta 

mai puțin, îndeplinește pe deplin sensul și 

mesajul maximei alese. 
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Iulia Magui, IX D 

 

Andreea Tănasă, IX D 

 

 

Maxima  “Vitejia este podoaba ostăşească cea mai de 

preţ.”- “După război se vede capul viteazului 

şi urma fricosului.” 

Semnificația  În opinia mea, să fii viteaz este o mare 

calitate a unor oameni care se dedică în tot 

ceea ce fac şi care trebuie apreciaţi pentru 

curajul lor, iar la polul opus se află cei fricoşi 

care nu îşi asumă comportamentul pe care îl 

au. 

Exemplul cultural sau istoric   Lucius Tarquinius Superbus dă dovadă de 

laşitate domnind prin abuz.   

Argumentare  Acesta, gândindu-se ca în acest fel oamenii îi 

vor purta frică şi acesta va putea domni 

multă vreme, nu se teme că într-o zi poporul 

ar putea să facă o revoltă.  

Maxima  SECUNDIS REBUS, NEMO 

INTOLERANTIOR 

Semnificația  După ce a dat norocul peste tine, îți pierzi 

cumpătul, deci nu te încrede în el. 

Exemplul cultural sau istoric   LUCIUS TARQUINIUS SUPERBUS 

Tarquinius Sextus a fost primit cu brațele 

deschise, dar egoismul ia tot ce e mai bun din 

el și o abuzează pe Lucreția. 

Argumentare  Niciodată nu este bine să lasăm faima și 

banii să ne cucerească sufletul. Trebuie să ne 

amintim de unde venim înainte să facem 

ceva urât altor oameni când este posibil ca și 

ei să treacă prin ce am trecut și noi, la rândul 

nostru. În schimb, trebuie să îi ajutăm să 

treacă peste grelele din viață. 


