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Avizat,
Examen de corigenţă
Sesiunea Septembrie 2017
Proba scrisă - Varianta 2
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Congresul de la Viena, unde s-a hotărât crearea Sfintei Alianţe, a avut loc în anul:
a. 1815;
b. 1821;
c. 1848.
2. Încheierea procesului de unificare a Germaniei a avut loc :
a. 1859;
b. 1871;
c. 1883.
3. Al doilea război balcanic a dus la înfrângerea:
a. Austriei;
b. Bosniei;
c. Bulgariei
4. Tripla Înţelegere s-a format din Franţa, Anglia şi Rusia în anul:
a. 1907;
b. 1914;
c. 1916
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 Al Doilea Război Mondial:
A
B

1

1. 1939

a. Pearl Harbour

2. 1940

b. Normandia

3. 1941

c. Dunkerque

4. 1944

d. Paris

2

3

4

4 x 5 puncte = 20 puncte
III. Completaţi textul de mai jos cu termenii din lista dată:
În 1914, Franţa, atacată prin surprindere de Germania, a oprit ofensiva acesteia pe râul
.......................... Războiul de mişcare lăsa locul celui de poziţii, desfăşurat în tranşee. În
.........................., pe frontul de vest s-a desfăşurat bătălia de la Verdun şi o ofensivă francoengleză pe Somme. În 1917, armata română a obţinut victoriile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
.........................., iar intrarea S.U.A. în război de partea Antantei a înclinat balanţa victoriei de
partea acesteia. Pe rând, armatele Puterilor Centrale au fost înfrânte, .......................... semnând
armistiţiul la 11 noiembrie 1918.
Lista termenilor: 1916, 1917, Antanta, Germania, Marna, Oituz, România, Tannenberg..
4 x 5 puncte = 20 puncte
IV. Citeşte cu atenţie următorul text şi apoi răspunde la cerinţele de mai jos:
„De la Stettin, lângă Baltica, la Trieste, lângă Adriatică, o cortină de fier a căzut peste
continent. În spatele acestei linii, se găsesc capitalele tuturor ţărilor Europei Orientale:Varşovia,
Berlin, Praga, Viena, Berlin, Budapesta, Bucureşti şi Sofia. Toate aceste oraşe celebre şi toate
naţiunile de acolo se găsesc în sfera de influenţă sovietică, fiind supuse controlului foarte
apăsător şi crescând al Moscovei”.
(discursul lui Winston Churchill la Universitatea Fulton, 1946)
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1. Menţionează, pe baza textului, expresia folosită de Winston Churchill pentru a desemna
comunizarea statelor est-europene.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Numeşte statele europene la care se referă fostul premier britanic.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Precizează două crize ale Războiului Rece.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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. 1815
2. – b. 1871
3. – c. Bulgariei
4. – a. 1907
Subiectul II (20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 -b.
Subiectul III (20 puncte)
Câte 5 puncte pentru fiecare termen completat corect în următoarea ordine:
Marna, 1916, Oituz, Germania.
Subiectul IV (30 puncte)
1. 10 puncte pentru următorul răspuns: Expresia folosită de Winston Churchill este „cortină de
fier”.
2. 10 puncte pentru următorul răspuns: Statele la care se referă Winston Churchill sunt Polonia,
Germania, Cehoslovacia, Austria, Ungaria, România şi Bulgaria.
3. 10 puncte pentru următorul răspuns: Două crize ale Războiului Rece sunt Războiul Coreei şi
Criza Suezului.

