
 

CONCURS NAȚIONAL ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

ETAPA JUDEȚEANĂ-  APRILIE 2018 

CLASA a VII- a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                 40 p (20x2p)  

Alegeţi varianta corectă dintre afirmaţiile de mai jos : 

1. Acţiunile revoluţionare din Transilvania, din 1848-1849, au avut,în principal, caracter: 

a) social   b) naţional    c) economic 

2 . În statele germane a fost înfiinţat, în mai 1848, Parlamentul de la: 

a) Frankfurt                     b) Berlin    c) Viena 

3. După 1849 iniţiativa unificării statelor germane a fost preluată de: 

a) Austria    b) Prusia   c) Westfalia     

4. În 1917 a fost declanşat “războiul submarin total” de către: 

a) SUA    b) Austro-Ungaria   c) Germania 

5. Un lider revoluţionar moldovean din 1848 a fost: 

a) Mihail Kogălniceanu     b) Nicolae Bălcescu   c) Avram Iancu 

6. În Franţa a fost proclamată  Republica (a doua), condusă de : 

a) Louis Philip   b) Ludovic  Bonaparte c) A. Lamartine 

7. Tripla Alianţă s-a mai numit şi: 

a)  Antanta   b) Puterile Centrale  c) Tripla Înţelegere 

8.  Unificarea  Italiei s-a încheiat  prin integrarea Romei în anul: 

a) 1861   b) 1870    c) 1866 

9. Cel care a propus unificarea statelor germane ”prin fier şi sânge“ a fost: 

a) Wilhelm I   b) Bismarck     c) Metternich 

10. Germania a semnat armistiţiul de la Compiegne: 

a) 11 noiembrie 1918  b) 11 octombrie 1918  c) 11 ianuarie 1918 

11.Prima manifestare a revoluţiei italiene a avut loc în Sicilia,  la: 

a) Modena   b) Parma    c) Palermo 

12. În anul 1883, România semnează  alianţa cu: 

a) Austro-Ungaria  b) Franţa   c) Rusia 

13. Italia intră în război  de partea Antantei în anul: 

a) 1914   b) 1915   c) 1916 

14. La propunerea lui Bismarck  unificarea statelor germane s-a realizat prin: 

a) diplomație   b) război   c) diplomaţie şi război 

15. SUA intră în 1917 în război de partea: 

a) Antantei   b) Puterilor Centrale   c) Sfintei Alianțe 

16. Victorios în războiul franco-prusac,  regele Prusiei a fost încoronat ca împărat al Germaniei la: 

a) Versailles              b) Berlin   c)  Reims   

17. Războiul Crimeii s-a încheiat cu înfrângerea: 

a) Imperiului Otoman  b) Angliei   c) Rusiei 

18. După declanşarea Primului Război Mondial, România şi-a păstrat neutralitatea între anii: 

a) 1914-1915   b) 1914-1916     c) 1915-1916 

19. Armata română a obţinut strălucitele victoriile de la Mărăşti, Mărăşesti, Oituz în vara anului: 

a) 1916   b) 1917   c) 1918 

20. Primul spaţiu românesc în care a izbucnit revoluţia de la 1848 este: 

a) Ţara Românească  b) Transilvania  c) Moldova 

 



 

SUBIECTUL II                                                                                                                  20p (5x 4p) 

Completați cu termenul corespunzător enunțurile de mai jos: 
1. În urma revoluţiei ruse din toamna 1917, puterea este preluată de........................................... 

2. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei la data de………………………………. 

3. În anul 1914 francezii au oprit înaintarea germană în lupta de pe râul..................................... 

4. Pentru menţinerea păcii, la Conferinţa de la Paris din anul 1919 a fost creată......................... 

5. Dualismul austro-ungar a fost instaurat în anul ........................................................................ 

 

SUBIECTUL  III                                                                                                               (30 puncte) 

 

Citiți textul de mai jos: 

“Din  1915 până în 1917, dorinţa de a se agăţa de terenul cucerit duce la un război de poziţii. 

Îngropaţi în tranşee, soldaţii cunosc infernul unui război de uzură, ai cărui suprevieţuitori vor 

cunoaşte ororile, frigul, lipsurile şi moartea. Marile ofensive sfârşesc toate prin eşecuri 

sângeroase, bătăliile având de acum înainte drept obiectiv slăbirea adversarului  şi mai puţin 

înfrângerea rapidă a acestuia. Această formă de război antrenează mobilzarea economică şi o 

intensivă propagandă („împuierea capului” ) pentru ca spatele frontului să reziste. “ 

                                                             ( Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol.IV ) 

 

Pornind de la acest text, răspuindeți la următoarele cerionțe: 

1. Transcrieți din text două informații referitoare la războiul de uzură.                                   6p 

2. Precizați, pe baza textului, două informaţii referitoare la obiectivele bătăliilor desfășurate 

după 1915.                                                                                                                              6p 

3. Menționați două cauze ale intrării României în război în august 1916.                                 8p 

4. Prezentați, în aproximativ 10-15 rânduri, urmările Primului Război Mondial.                   10p                                 

 

  



 

 

Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 
 

Etapa județeană – aprilie 2018  
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 
CLASA a VII-a  

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total 

obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I – 40p ( 20 X 2p)  

Nr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

întrebare  

                    
 

                      

Variantă                     
 

răspuns b a b c a b b b b a c a b b a a c b b c 
 

corect                     
 

 

 

SUBIECTUL  II: 20 puncte (5x 4puncte) 
1. 4 puncte pentru răspunsul:  comunişti/bolşevici  
2. 4 puncte pentru răspunsul: 5 ianuarie 1859   
3. 4 puncte pentru răspunsul: Marna   
4. 4 puncte pentru răspunsul: Liga(Societatea) Naţiunilor  
5. 4 puncte pentru răspunsul: 1867 

 

Subiectul III:  30 puncte 

1. Se acordă câte trei puncte pentru transcrierea din text a  oricăror  două informații referitoare 

la războiul de uzură. 6 puncte( 2x 3 puncte) 

2. Se acordă câte trei puncte pentru precizarea pe baza textului a oricăror două informa- ţii 

privind obiectivele bătăliilor desfăşurate după 1915 .  6 puncte( 2x 3 puncte).  

3. Se acordă câte patru puncte pentru menționarea oricăror două cauze ale intrării României în 

război 8 puncte( 2x 4 puncte) 

4.  Prezentarea în aproximativ 10-15 rânduri a consecinţelor  Primului Război Mondial. 

- 6 puncte pentru informația istorică; 

- 1 punct pentru ordinea  cronologică; 

- 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric; 

- 1 punct pentru structurarea textului( introducere – cuprins-concluzii); 

- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
 


