Test de evaluare iniţială
Clasa a IX-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 de minute
SUBIECTUL I
(14 puncte)
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos:
„După primul război (101-102), care dusese doar la o victorie parțială a Romei, Decebal s-a declarat,
de formă, supus al romanilor, dar era cu gândul la răzbunare. Nici împăratul nu-și făcea visuri de pace. El a
poruncit arhitectului Apollodor din Damasc să proiecteze și să înalțe un pod peste Dunăre, la Drobeta. Va fi
una dintre cele mai grandioase construcții ale Antichității, urmele podului fiind încă vizibile și azi în sud-vestul
României, pe malul Dunării. Pe acest pod și pe altele, de vase, armata romană de circa 150000 de ostași a
înaintat în anul 105 d. Hr. din mai multe direcții și a asediat apoi Sarmizegetusa, capitala țării. La începutul
verii anului 106, lipsită de apă și înfometată, cetatea se predă în mâinile romanilor și este distrusă.”
(Ioan Aurel Pop, Istoria ilustrată a românilor pentru tineri)
Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Precizați secolul la care se referă sursa dată.
2 puncte
2. Menționați capitala statului dac, precizată în sursa dată.
2 puncte
3. Formulați o opinie referitoare la rolul relațiile daco-romane, în perioada 101-106, susținând-o cu o
informație selectată din sursa dată.
10 puncte
SUBIECTUL al II– lea

(18 puncte)

Analizați comparativ următoarele două hărți istorice și formulați răspunsuri la cerințele de mai jos:

Harta 1: Revoluția lui Tudor Vladimirescu – 1821

Harta 2: Revoluția română de la 1848 - 1849

1. Precizați secolul în care se desfășoară evenimentele istorice la care se referă Harta 1.
2. Menționați trei asemănări și o deosebire dintre informațiile oferite de cele două hărți.

2 puncte
16 puncte

SUBIECTUL al III-lea
(20 puncte)
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos:
„În România, Partidul Comunist a luat inițiativele menite să readucă țara la starea de obediență față de
Uniunea Sovietică. (…) Pe plan intern, scopul urmărit a fost acela de a distruge structurile sociale existente și
a fost încununat de succes. Actul final a fost abdicarea silită a Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, sub
amenințarea unui război civil. În aceeași zi a fost proclamată Republica Populară Română. Aceasta nu era
expresia unei voințe populare, liber exprimate, ci rezultatul unui dictat al unui grup politic care se manifesta
ca marionetă a stăpânului din exterior.”
(Mihai Bărbulescu, Istoria României)
Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți statul considerat în sursa dată „stăpânul din exterior‟.
4 puncte
2. Menționați, din sursă, scopul acțiunilor întreprinse în plan intern de către Partidul Comunist.
3 puncte
3. Prezentați, în 10-12 rânduri, o trăsătură a regimului comunist din România, utilizând și două informații
selectate din sursă.
13 puncte

SUBIECTUL al IV-lea
1. Analizați cu atenție următoarele imagini:

Sursa 1: Cetatea Târgoviștei

Sursa 2: Cetatea Neamțului

Pornind de la aceste imagini, completați următorul tabel:
Denumirea cetății

(38 puncte)

Statul medieval pe teritoriul căruia
se afla cetatea

20 de puncte
Două asemănări între cele două cetăți

2. Citiți, cu atenție, următoarea sursă istorică:
„Vara anului 1600 înseamnă momentul culminant al puterii lui Mihai; el stăpânește acum câteșitrele
țările românești; cuvântul lui e ascultat de la Nistru până în Banat și din Maramureș până la Dunăre. În
hrisoavele sale, el se intitulează ”Io Mihail voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, al
Ardealului și a toată Țara Moldovei”; noua sa pecete are o legendă aproape identică. Niciodată un voievod
român nu stăpânise atâta întindere de pământ, iar în ce privește faima, numai pe vremea lui Ștefan cel Mare se
mai rostiseră aprecieri atât de măgulitoare. După cucerirea Moldovei, vestitul rege al Franței, Henric al IV-lea,
scria: ”Se zice că românul e foarte tare și că planurile lui cresc potrivit cu izbânzile”. Iar o publicație din Roma
avea următoarele entuziaste cuvinte: ”Dacă a fost vreodată un principe în lume demn de glorie pentru acțiuni
eroice, acesta este signor Mihai, principele Valahiei”. Viteazul nostru domn atrăsese atenția întregii Europe”.
(Constantin C. Giurescu, Istoria românilor)
Utilizând cunoștințele dobândite anterior și informații istorice din sursa de mai sus, realizați o
scurtă prezentare (6-7 fraze) a personalității domnitorului Mihai Viteazul. Pentru informațiile din sursă,
veți avea în vedere:
- o cauză pentru care Mihai Viteazul „atrăsese atenția întregii Europe”;
- o asemănare între informațiile din cele două surse străine referitoare la Mihai Viteazul.
18 puncte

Barem de evaluare și de notare




Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă
fracțiuni de punct.
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului
total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(14 puncte)
1. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al II-lea
2. 2 puncte pentru răspunsul: Sarmizegetusa
3. 10 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la rolul relațiile daco-romane, în perioada 101106, susținută cu o informație selectată din sursa dată.
SUBIECTUL al II– lea
(18 puncte)
1. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIX-lea
2. câte 4 puncte pentru menționarea oricăror trei asemănări și a oricărei deosebiri dintre informațiile
oferite de cele două hărți
(4 p. x 4 = 16 p.)
SUBIECTUL al III-lea
(20 de puncte)
1. 4 puncte pentru răspunsul: Uniunea Sovietică
2. 3 puncte pentru răspunsul: ”scopul urmărit a fost acela de a distruge structurile existente”. Se
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț)
3. 13 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din România,
utilizând și două informații selectate din sursă
10 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din
România, utilizând o informație selectată din sursă
5 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din
România, fără a utiliza informații selectat din sursă
SUBIECTUL al IV-lea
(38 de puncte)
1. 2 puncte pentru Cetatea Târgoviște, 3 puncte: Țara Românească
2 puncte pentru Cetatea Neamțului; 3 puncte: Moldova
câte 5 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între cele trei cetăți (5p. x 2= 10 p.)
20 de puncte
2. 18 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând
cunoștințe dobândite anterior, cele două informații solicitate din sursă și respectând limita de spațiu;
15 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând
cunoștințe dobândite anterior, doar una dintre informațiile solicitate din sursă și respectând
limita de spațiu;
8 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând
numai informații din sursă;
3 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând
numai cunoștințe dobândite anterior.

