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Avizat,
Examen de corigenţă
Sesiunea Septembrie 2017
Proba scrisă - Varianta 1
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Revoluţia industrială de la sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a declanşat în:
a. Anglia;
b. Franţa;
c. Statele Unite ale Americii.
2. La 22 februarie 1848 revoluţia europeană izbucneşte la:
a. Berlin;
b. Londra;
c. Paris.
3. În procesul de unificare al Germaniei un rol important l-a avut cancelarul:
a. Garibaldi;
b. Wilhelm I;
c. von Bismarck.
4. Primul Război Mondial a început la data de:
a. 28 iulie 1914;
b. 16 august 1916;
c. 11 noiembrie 1918.
4 x 5 puncte = 20 puncte
II. Realizaţi corespondenţa între anii din coloana A şi localităţile din coloana B, unde s-au
desfăşurat lupte în Primul Război Mondial:
A
B

1

1. 1915

a. Marna

2. 1916

b. Mărăşeşti

3. 1917

c. Salonic

4. 1918

d. Verdun

2

3

4

4 x 5 puncte = 20 puncte
III. Completaţi textul de mai jos cu termenii din lista dată:
Ţările Europei de Est au fost ocupate la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial de
......................... URSS instaurează aici regimuri autoritare guvernate de partide
..........................Aceste ţări s-au numit democraţii populare: Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia,
Ungaria, Germania de Est şi .......................... Căderea regimurilor comuniste a avut loc în anul
.........................
Lista termenilor: 1955, 1989, Armata Roşie, CAER, comuniste, revoluţie culturală, România,
totalitarism..
4 x 5 puncte = 20 puncte
IV. Citeşte cu atenţie următorul text şi apoi răspunde la cerinţele de mai jos:
„Cele patru puteri, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Franţa şi Italia, luând în
considerare angajamentul pentru cedarea de către Cehoslovacia a teritoriilor regiunii sudete, se
angajează să facă demersurile necesare ca să-i asigure executarea. Marea Britanie, Franţa şi Italia
sunt de acord că evacuarea şi cedarea teritoriului respectiv va trebui făcută de Cehoslovacia până
la data de 10 octombrie 1938. Determinarea finală a frontierelor dintre statele german şi
cehoslovac se va face de către o comisie internaţională”.
(Acordul de la Munchen, 1938)
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1. Menţionează, pe baza textului, cine urma să evacueze regiunea sudetă a Cehoslovaciei.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Numeşte conducătorul Germaniei aflat la conducerea statului în 1938.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Precizează o altă criză politico-diplomatică din perioada interbelică.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3 x 10 puncte = 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total 100 puncte.
Timp de lucru: 50 de minute
Succes!
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Barem de evaluare şi de notare
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
Subiectul I (20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. – a. Anglia
2. – c. Paris
3. – c. von Bismarck
4. – a. 28 iulie 1914
Subiectul II (20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 -a.
Subiectul III (20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare termen completat corect în următoarea ordine:
Armata Roşie, comuniste, România, 1989.
Subiectul IV (30 puncte)
1. 10 puncte pentru următorul răspuns: Evacuarea şi cedarea teritoriului respectiv va trebui făcută
de Cehoslovacia până la data de 10 octombrie 1938
2. 10 puncte pentru următorul răspuns: Conducătorul Germaniei în 1938 a fost Adolf Hitler.
3. 10 puncte pentru următorul răspuns: O altă criză politico-diplomatică care a tensionat relaţiile
international în perioada interbelică a fost agresiunea Italiei contra Etiopiei în 1935.

