
În fiecare set de afirmații, alegeți-o pe cea corectă:

1. a. Pentru majoritatea femeilor și fetelor din Evul Mediu, necazurile, greutățile, durerea și suferința au
fost un fapt istoric al vieții.
b. Perioada medievală este despre cavaleri care apără castelele și protejează domnișoarele.
c. Femeile medievale au trăit un adevărat basm.

2. a. Femeile nobile aveau o viață mai ușoară decât țăranii sau șerbii.
b. Femeile nobile și cele din clasele inferioare aveau aceeași educație.
c. Femeile de la țară aveau mai multe libertăți și drepturi decât cele nobile.

3. a. Toate femeile erau considerate inferioare bărbaților prin natură și prin lege.
b. Femeile și bărbații erau considerați egali în fața legii.
c. Femeile erau văzute ca fiind inferioare doar de Biserică.

4. a. Principala oportunitate de muncă pentru majoritatea femeilor a fost aceea de a avea și de a crește
copii.
b. Prima prioritate pentru femei era educația și apoi căsătoria.
c. Femeile se căsătoreau și aveau copii după 20 de ani.

5. a. În orașe, se puteau găsi negustorese, farmaciste, femei-bărbieri și berărese.
b. În orașe, femeile nu-și puteau ajuta soții și afacerile de familie.
c. Femeile se puteau înscrie în breslele sindicale profesionale în aceleași condiții ca și bărbații.

6. a. Femeile puteau deține proprietăți doar dacă le moșteneau de la tații lor sau de la soții lor defuncți.
b. Femeile din clasele superioare nu și-au pierdut niciodată proprietatea.
c. Femeile din clasele inferioare își păstrau proprietatea chiar și după căsătorie.

7. a. Singura alternativă pentru o femeie din clasa superioară, care nu dorea să fie soție și mamă, era să
devină călugăriță.
b. Biserica Romano-Catolică a oferit femeilor libertățile de care societatea le privea.
c. Călugărițele nu puteau deveni niciodată conducători de abații și mănăstiri.

8. a. Vor trece secole până când femeile din Europa vor obține primele drepturi și libertăți pe care
majoritatea femeilor le au astăzi.
b. După Evul Mediu, femeile și-au obținut drepturile și au devenit egale cu bărbații.
c. La sfârșitul epocii medievale, femeile au obținut multe drepturi.
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