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EVALUARE SEMESTRIALĂ   

 
Nume şi prenume:          Data: 

 

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

1. Statul dac a atins culmea puterii în timpul regelui: 

    a. Decebal; c. Duras; 

    b. Burebista; d. Comosicus. 

2. Majoritatea cuvintelor limbii române sunt de origine: 

    a. slavă; c. latină; 

    b. germană; d. dacică. 

3. Caracterul romanic al limbii române a fost demonstrat de:  

      a. epigrafie; c. arhivistică; 

      b. lingvistică; d. toponimie. 

4. În momentul retragerii stăpânirii romane din Dacia, fosta provincie romană era locuită de: 

      a. daci;  c. romani; 

      b. daco-romani; d. slavi.                                             

5. Teoria imigraţionistă susţine că poporul român şi limba română s-au format:  

      a. la nord de Dunăre; c. la nord şi sud de Dunăre; 

      b. la sud de Dunăre; d. la est de Carpaţi. 

6. Împăratul roman care a domnit între anii 98 –117 d.Hr. se numeşte: 

      a. Domiţian; c. Aurelian; 

      b. Hadrian; d. Traian. 

7. Dacia a fost transformată în provincie romană în anul: 

      a. 101; c. 105;  

      b. 102; d. 106. 

8. Dacia a fost părăsită de romani în timpul împăratului: 

      a. Aurelian; c. Constantin cel Mare; 

      b. Hadrian; d. Justinian. 

9. Părăsirea oficială a Daciei a avut loc în anul: 

      a. 270; c. 271/275; 

      b. 238; d. 602 

10. În anul 89, Decebal a încheiat o pace avantajoasă cu împăratul:  

      a. Nerva; c. Domiţian  

      b. Traian;                                                   d. Hadrian. 

   30 puncte  

 

II.  Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: 

   Instituţia politică centrală în Ţara Românească şi Moldova...………..........., este o instituţie 

specifică Ţărilor Române în Evul Mediu.  Sistemul de succesiune la tron a fost electiv-ereditar în 

dinastia .......................... în Ţara Românească şi cea .................................... în Moldova. După domn, 

al doilea demnitar în stat era .................................... membru de drept al Sfatului domnesc. Prima 

mitropolie a Ţării a fost înfiinţată în anul ……….la Argeş de către domnul Nicolae Alexandru. 

Lista cu termeni: Biserica, Domnia, Mitropolitul, Banul, Basarabilor, Muşatinilor, 1359.                                       

10 puncte 
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III. Citiţi  cu atenţie textul de mai jos: 

    Toate popoarele romanice din Europa îşi datorează existenţa unei duble asimilări. Mai întâi 

se petrece asimilarea elementului autohton de către elementul roman. Acest fenomen presupune 

prezenţa unui element etnic care deţine acelaşi rol: primitor activ al civilizaţiei romane. Daco –geţilor, 

ca element etnic de bază  în etnogeneza românilor, le corespund gallii în etnogeneza francilor, respectiv 

celtiberii în etnogeneza spaniolilor şi portughezilor, ori etrusci şi alte populaţii italice  în etnogeneza 

italienilor. Asimilarea elementului autohton este rezultatul, pretutindeni, al colonizării şi romanizării, 

apărând astfel sinteze etnice romanice: daco –romani,gallo-romanii, ibero- romanii{…} 

A doua asimilare înseamnă ,,topirea’’ unor elemente migratorii în masa populaţiilor romanice : 

francii, vizigoţii şi burgunzii în Gallia, vizigoţii şi subii în Peninsula Iberică, ostrogoţii şi longobarzii în 

Italia, unele neamuri germanice, iar mai târziu slavii în Dacia.” 

Despre sinteza românească – Şerban Papacostea 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Transcrieţi din text cele două asimilări prin care s-au constituit populaţiile romanice. 

2. Enumeraţi trei popoare romanice formate în urma existenţei acestei duble asimilări. 

3. Menţionaţi pe baza textului element etnic de bază  în etnogeneza românilor. 

4. Selectaţi din text poporul migrator care a reprezentat adstratul în etnogeneza românească. 

5. Transcrieţii din text două informaţii aflate în relaţia cauză-efect.                               20 puncte 

 

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi priviţi imaginea. Folosind textul şi următoarele concepte 

istorice şi ani istorici prezentaţi în aproximativ 2 pagini   

Constituirea statelor medievale Ţara Românească şi Ţara Moldovei. 

„Întemeierea statelor române în secolul al XIV-lea a fost 

fundamental rezultatul împlinirii a trei tendinţe istorice esenţiale, strâns 

legate între ele: agregarea  formaţiunilor politice preexistente în acelaşi 

cadru teritorial care avea în cele din urmă să devină teritoriul celor două 

state româneşti în frontierele lor istorice; crearea  instituţiilor supreme 

ale puterii autonome laice si bisericeşti; emanciparea teritoriilor celor 

două state de sub dominaţia străină şi afirmarea lor autonomă în câmpul 

relaţiilor internaţionale.” 

 Geneza statului în Evul Mediu românesc – Şerban Papacostea 

Concepte istorice: descălecat, factori interni şi  factori externi, marcă, 

Posada, domnia, biserica. 

Ani istorici: 1330, 1359 

Izvoare istorice: Cronica Pictată de la Viena, Cronica lui Ioan de 

Târnave 

     

  Cronica pictată de la Viena 

 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în 

ordine cronologică a evenimentelor/ a proceselor  istorice, utilizarea limbajului istoric.30 puncte  

Se acordă 10 puncte din oficiu 
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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. 
 

 

I.Alegeţi varianta corectă:    

 

1.a; 

2.c; 

3.b; 

4.b; 

5.c; 

6.d; 

7.d; 

8.a; 

9.c; 

10.d;  

3x10=30 puncte 

II. Completaţi fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista dată:  

Domnia, Basarabilor, Muşatinilor, Mitropolitul,1359.             5x2=10 puncte 

 

 

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 
1. 4 puncte  pentru transcrierea  din text a două asimilări prin care s-au constituit populaţiile romanice.      

              2x2=4 

2.  3 puncte pentru enumerarea din text trei popoare romanice .                                            1x3=3 

 3. 3 puncte pentru menţionarea elementului  etnic de bază  în etnogeneza românilor.  

4.  4 puncte   pentru  selectarea din text a poporului  migrator care a reprezentat adstratul în etnogeneza 

românească 

5.   6  puncte pentru selectarea din text   două  informaţii aflate în relaţia cauză – efect 

20 puncte    

     

IV. Prezentaţi în 1-2 pagini , Constituirea statelor medievale Ţara Românească şi Ţara Moldovei. 

 având în vedere: 

-  4  puncte – pentru utilizarea sursei istorice; 

-  8 puncte -  utilizarea conceptelor istorice în prezentarea, constituirii  statelor medievale Ţara 

Românească şi Ţara Moldovei; 

- 2  puncte - pentru utilizarea anilor istorici. 

- 4 puncte - menţionarea a două instituţii fundamentale ale statului medieval ; 

- 6 puncte -  precizarea semnificaţiei  întemeierii statului medieval Ţara Românească;  

-  6 puncte – pentru structurarea compoziţiei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în 

ordine cronologică a evenimentelor/ a proceselor  istorice, utilizarea limbajului istoric. 

                                                                                                                            30 puncte        
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REZULTATELE OBŢINUTE LA EVALUAREA SEMESTRIALĂ I 

 

Tabel analitic cu rezultatele obţinute în urma testului semestrial de elevii clasei a VIII-a: 

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului  Punctaj Nota obţinută 

1.  puncte  

2.  puncte  

3.  puncte  

4.  puncte  

5.  puncte  

6.  puncte  

7.  puncte  

8.  puncte  

9.  puncte  

10.  puncte  

11.  puncte  

12.  puncte  

13.  puncte  

14.  puncte  

15.  puncte  

16.  puncte  

17.  puncte  

18.  puncte  

19.  puncte  

20.  puncte  

21.  puncte  

22.  puncte  

23.  puncte  

24.  puncte  

25  puncte  
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