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Evaluare Iniţială 
An şcolar 2017-2018 

 

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. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: 

1. Revoluţia industrială s-a declanşat, la finalul secolului al XVIII-lea, în............................. 

2. Regulamentele organice au fost elaborate în timpul dominaţiei ..................... asupra 

principatelor. 

3. Simbolul regimului absolutist din Imperiul Habsburgic, ce a părăsit puterea în 1848 a 

fost......... 

4. Unificarea politică a Italiei s-a realizat în jurul .............................................................  

                                                                                                4 x 5 puncte = 20 puncte 

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

 

1. capitularea Germaniei A. 1940 a. ocuparea Poloniei 

2. război total B. 1942 b. ocuparea Franţei 

3. război ciudat C. mai 1945 c. Japonia 

4. război-fulger D. 1917-1918 d. Stalingrad 

5. bomba atomică E. august 1945 e. luptele din Pacific 

  f. Berlin 

 

A B C D E 

     

     

                                                                                                 5 x 3 puncte = 15 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. În 1913, România primeşte, în urma Păcii de la Bucureşti, Cadrilaterul.                            A    F      

2. Pretextul primului război mondial l-a constituit asasinarea moştenitorului coroanei austro-

ungare, Franz Ferdinand, la Sarajevo, la 28 iunie 1914.                                                          A    F                                                                                                                 

3. În anii 1935-1936, Italia a desfăşurat un război, în Africa, împotriva Egiptului, pe care l-a 

ocupat.                                                                     A    F                                                                                      

4. Statele Unite ale Americii au format, în 1945, alianţa NATO.                                            A    F 

                                                                                                    4 x 5 puncte = 20 puncte 

 



Disciplina Istorie  –  Clasa a VIII – a   https://materialedeistorie.wordpress.com 

V. Arătaţi două cauze pentru care s-a declanşat cel de-al Doilea Război Mondial şi două 

urmări ale acestuia pentru Germania. 

                                                                                                      4 x 2 puncte = 8 puncte 

VI. Citiţi textul de mai jos: 

        Miniştrii afarcerilor externe din cele douăsprezece state ale Comunităţii Europene au 

semnat vineri 7 februarie la Maastricht, tratatul asupra Uniunii Europenece concretizează 

acordul intervenit pe 9 şi 10 decembrie între şefii de stat şi de guvern ai celor doisprezece. 

Tratatul vizează în principal : demararea unui program de uniune economică şi monetară ce va 

conduce cel mai târziu la 1 ianuarie 1999 la adoptarea monedei unice europene, întârzierea 

coeziunii între statele membre, lărgirea politicilor al căror obiectiv este crearea pieţei unice ; 

întărirea puterilor Parlamentului European, extinderea competenţelor Comunităţii în domenii de 

cooperare noi, dezvoltarea unei politici externe şi de securitate, crearea unei cetăţenii europene, 

dezvoltarea cooperării în probleme judiciare şi cetăţeneşti.  

Europa de la Ialta la Maastricht, 1945-1949, în Le Monde, Paris, 1993 

 

           Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Transcrieţi din text două principii vizate de Tratatul de la Maasctricht.. 

2. Menţionaţi data la care a fost semnat tratatul. 

3. Precizaţi semnificaţia Tratatului de la Amsterdam. 

4. Menţionaţi data la care România a devenit membră a Uniunii Europene. 

                                                                                                      4 x 3 puncte = 12 puncte 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

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

             1. a  - 1815 

             2. b - 1871 

             3. c - Bulgaria 

             4. a - 1907 

SUBIECTUL II ( 20 puncte) 

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

             1. Anglia 

             2. ruseşti 

             3. cancelarul Metternich 

             4. Regatul Sardiniei şi a Piemontului 

SUBIECTUL  III (15 puncte) 

Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: A4b, B2d, C1f, D5c, E3a       5 x 2 p = 10 puncte 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

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

SUBIECTUL V (8 puncte) 

Câte 2 puncte pentru fiecare cauză, respectiv urmare:                                  4 x 2 p = 8 puncte 

- dorinţa de afirmarea a supremaţiei Germaniei, atitudinea revizionistă a statelor care au pierdut 

în prima conflagraţie mondială  

- Împărţirea Germaniei între Franţa, Statele Unite ale Americii, Anglia; dezarmare acesteia, plata 

despăgubirilor de război 

SUBIECTUL VI (12 puncte) 

1. câte 2 puncte pentru răspunsul: demararea unui program de uniune economică şi 

monetară ce va conduce cel mai târziu la 1 ianuarie 1999 la adoptarea monedei unice 

europene  

2. 3 puncte pentru răspunsul: Tratatul de la Maastricht a fost semnat la data de 7 februarie 

1992. 

3. 3 puncte pentru răspunsul: uniune europeană, moneda unică –Euro, cetăţenie unică, 

politică externă şi de securitate comună; 

4. 2 puncte pentru răspunsul: România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 

2007. 

         

 

 

 

 

 


