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Evaluare Iniţială 

An şcolar 2016-2017 

 
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 

1. Prima cruciadă a avut loc în perioada: 

            a) 395-412;                  b) 1096-1099;                   c) 1147-1148. 

2. Învăţământul în Evul mediu a progresat datorită apariţiei: 

            a) scolasticii;               b) quadriviumului;            c) teologiei. 

3. Stilurile gotic şi romanic au apărut în: 

            a) Italia;                       b) Franţa;                          c) Ţările Române 

4. Ziua Naţională a Franţei este data cuceririi Bastiliei, care a avut loc pe: 

            a) 4 iulie 1776;             b) 14 iulie 1789;              c) 10 august 1792. 

                                                                                                                 4 x 5 puncte = 20 puncte 

II. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:  

1. Între secolele XIII-XIV, monarhia a fost nevoită să colaboreze cu  

..................................................... 

2. Vlad Ţepeş a luptat împotriva otomanilor la 16 iunie 1462 în atacul de noapte de la ........... 

3. Din secolul al XIII-lea, în Peninsula Italică, a apărut un nou mod al organizării producţiei, cel 

al ............................................ 

4. Absolutismul monarhc s-a manifestat în Anglia în timpul .......................................... 

                                                                                                                  4 x 5 puncte = 20 puncte 

III. Realizaţi corespondenţa cronologică a evenimentelor de pe cele trei coloane: 

                            1. Franţa              A. 1629                   a. “Invitaţia la ceai” 

                            2. Anglia             B. 1773                    b. “Convenţia iacobină” 

                            3. SUA                C. 1792                    c. “Petiţia dreptului” 

A B C 

   

   

                                                                                                                  3 x 4 puncte = 12 puncte 

IV. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, 

încercuiţi litera “A”. Dacă apreciaţi că este falsă încercuiţi litera “F”  : 

1.    Leonardo da Vinci a pictat cupola Capelei Sixtine.                                    

           A        F      
2. Reforma a fost adoptată în Transilvania de o parte a maghiarilor şi a germanilor.                         

           A        F 
3. În Rusia, regele Filip al II-lea a restrâns rolul cortesurilor şi privilegiile oraşelor.                                                                                                                            

              

           A        F 

4. Napoleon revine la conducerea Franţei în 1815 pentru 100 de zile.                                               

           A        F 

                                                                                                                  4 x 5 puncte = 20 puncte 
V. Realizaţi un text istoric de 5 rânduri utilizând următoarele expresii: marea schismă, 

erezie, Concordatul de la Worms. 

                                                                                                                   3 x 2 puncte = 6 puncte 
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VI. Citiţi textul de mai jos: 

        “Michelangelo a sculptat o statuie din marmură, care îl înfăţişa pe regele David tânăr, cu o 

praştie în mână, fiindcă a vrut să arate că aşa cum acesta îşi apărase poporul şi îl cârmuise cu 

dreptate, tot astfel şi cei care conduceau oraşul ar fi trebuit să îl apere şi să îl conducă fără 

strâmbătate.”                     

      (“Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor”) 

           Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Menţionează cauza pentru care Michelangelo l-a sculptat pe David cu praştia în mână. 

2. Numeşte o altă sculptură sau pictură realizată de Michelangelo. 

3. Precizează 4 reprezentanţi ai Renaşterii. 

4. De ce Renaşterea poate fi considerată “o adevărată revoluţie în cultură”?   4 x 3 puncte = 12 

puncte 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

              Timp de lucru : 50 de minute 
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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:                           4 x 5 p = 20 puncte 

             1. b – 1096-1099 

             2. a – scolasticii 

             3. b – Franţa  

             4. b – 14 iulie 1789 

SUBIECTUL II ( 20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                       4 x 5 p = 20 puncte 

             1. clerul, nobilimea şi orăşenimea 

             2. Târgovişte 

             3. manufacturilor 

             4. Elisabetei Tudor 

SUBIECTUL  III (12 puncte) 

Câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1Cb, 2Ac, 3Ba             3 x 4 p = 12 puncte 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1F, 2A, 3F, 4A            4 x 5 p = 20 puncte 

SUBIECTUL V (6 puncte) 

Câte 2 puncte pentru fiecare expresie utilizată corect                        3 x 2 p = 6 puncte 

SUBIECTUL VI (12 puncte) 

1. 4 punct pentru răspunsul:fiindcă a vrut să arate că aşa cum acesta îşi apărase poporul şi îl 

cârmuise cu dreptate, tot astfel şi cei care conduceau oraşul ar fi trebuit să îl apere şi să îl 

conducă fără strâmbătate; 

2. câte 2 puncte pentru răspunsul: David, Pieta; 

3. - câte un punct pentru fiecare reprezentant: Dante Alighieri, W.Shakespeare, 

N.Copernic, Machiavelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio et 

          (4 x 1 p = 4 puncte) 

4. 4 puncte pentru răspunsul: a dat lumii o cultură nouă, cu opere de valoare universală; a 

apărut în condiţiile decăderii feudalismului şi apariţiei relaţiilor capitaliste.  

 

         

 

 

 


