
 
CONCURS NAȚIONAL ”CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

FAZA JUDEȚEANĂ – APRILIE 2017    

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                                                 40p ( 20 X 2p) 

Alege varianta corectă din afirmațiile de mai jos: 

1.  Din guvernul provizoriu francez, format în februarie 1848 făcea parte: 

          a) Giuseppe Mazzini         b) Ludovic Bonaparte           c) Louis Blanc   

2. Un revoluţionar transilvănean de la 1848 a fost: 

          a) Avram Iancu                 b)  Lajos Kossuth                   c) Nicolae Bălcescu   

3. Antanta era formată din : 

          a)  Franţa, Anglia, Rusia   b ) Austro-Ungaria,  Germania, Franţa    c) Anglia, Franţa, Bulgaria 

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

          a) SUA                              b) Austro-Ungaria                  c) Germania 

5.  În timpul revoluţiei de la 1848 s-a remarcat rolul conducător al: 

          a) burgheziei                     b) muncitorimii                      c) nobilimii conservatoare 

6. În Imperiul habsburgic revoluţia de la 1848 a izbucnit şi la: 

          a) Paris                              b) Praga                                  c) Berlin 

7.  Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand are loc la : 

          a) Belgrad                         b) Sarajevo                             c)  Budapesta  

8.  Acțiunile revoluționare din statele italiene de la 1848  au avut , in principal,  caracter: 

          a)  politic și cultural          b) economic și social             c) social și național 

9. În anul 1848 revoluționarii  italieni proclamă republica la: 

          a)  Torino                 b) Roma                   c) Berlin 

10. În anul 1848, popoarele au luptat pentru a impune regimuri: 

a) despotice                    b)  absolutiste       c) democratice   

11. Bătălia de la Verdun a avut loc în perioada : 

a) Februarie-decembrie 1916            b) Ianuarie -martie 1915         c) August-decembrie1917  

12. Adunarea revoluționarilor din Transilvania a avut loc în mai 1848 la: 

a) Blaj        b)  Sibiu                   c) Alba-Iulia 

13.  A contribuit la alungarea Bourbonilor din Regatul celor Două Sicilii:  

          a) Giuseppe Mazzini         b) Camillo Cavour                 c) Giuseppe Garibaldi 

14.  România intră în primul război mondial în anul: 

          a) 1914                              b) 1916                                   c) 1915     

15.  Pentru a înfrânge revoluţia de la 1848 din Imperiul Habsburgic, Franz Joseph a cerut ajutorul: 

          a) Rusiei                            b) Franţei                               c) Statelor Germane 

16.  Documentul intitulat “Cele 14 puncte” a fost lansat de: 

          a)  W. Wilson                   b) Lloyd George                     c) V. Orlando    

17.  În urma declanşării revoluţiei la Viena a fost demis cancelarul: 

          a) Otto von Bismarck        b)  Metternich                        c) Franz Joseph      

18. Primul război mondial a început la : 

          a) 28 iulie 1914                b) 15 iunie 1914                      c) 20 iunie 1914 

19.  În 1914 Germania atacă Franţa, încălcând neutralitatea: 

          a) Olandei                         b) Belgiei                                c)Elveţiei 

20. Programul „Cele 14 puncte” susţinea: 

a) Dreptul popoarelor la opinie    b) Dreptul popoarelor la autodeterminarea   

b) Dreptul divin al popoarelor 

 

 



 
 

SUBIECTUL II                               20p ( 5 X 4p) 

 

Completează cu termenul corespunzator enunțurile de mai jos:  

1. Iniţiativa unificării Italiei a avut-o regatul………………………………………….….……..... 

2. A intrat alături de Puterile Centrale în primul război mondial în anul 1915............................... 

3. La 25 februarie1848, în Franța, a fost proclamată……………………....................................... 

4. Programul revoluției de la 1848 din Transilvania a fost adoptat la ……………........................ 

5. Tripla Inţelegere s-a mai numit şi ……………………………………………..….………….... 

 

SUBIECTUL III                 30p 

 

Citiți cu atenție textul de mai jos:  

În palatul lui Ludovic al XIV-lea, în acel vechi centru de putere ostilă care s-a luptat timp de secole să 

umilească Germania,  a avut loc pe 18 ianuarie proclamarea solemnă a unui imperiu german. Sala 

oglinzilor a fost scena unui act care a unit poporul german. Deşi poporul german a fost reprezentat la 

ceremonie doar de armată  ochii întregii naţiuni s-au întors recunoscători înspre locul unde regele 

Wilhelm a declarat că îşi asumă un titlu după care mulţi au tânjit timp de 60 de ani. Destinul Germaniei 

este ca ea să-şi întărească puterea prin cuceriri, prin promovarea culturii şi civilizaţiei. Cum contele 

Bismarck citise proclamaţia regelui către naţiunea germană, marele duce de Baden a înaintat un pas şi l-

a aclamat împărat. Uralele adunării au fost acoperite de orchestra care cânta imnul Germaniei.  

(Relatare oficială publicată la Berlin , 24 ianuarie 1871) 

 

Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Transcrieţi din text două informaţii care se referă la locul în care se petrec evenimentele.           6p 

2. Precizaţi, pe baza textului, două evenimente istorice.                                                                     6p 

3. Menționați alte două conflicte la care a participat Prusia între 1864 și 1870.                                 8p 

4. Prezentaţi în 10-15 rânduri procesul de unificare a  Germaniei.                                                   10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Concursul național ,,CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 

Etapa județeană – aprilie 2017 

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. 

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

Variantă 

răspuns 

corect 

c a a c a b b c b c a a c b a a b a b b 

 

SUBIECTUL II - 20p ( 5 X 4p) 

1. 4 puncte pentru răspunsul: Piemont 

2. 4 puncte pentru răspunsul: Bulgaria 

3. 4 puncte pentru răspunsul: republica  

4. 4 puncte pentru răspunsul: Blaj 

5. 4 puncte pentru răspunsul: Antanta 

 

SUBIECTUL III - 30p  

1. Câte 3 puncte pentru transcrierea, din text,  a oricăror două informații care se referă la locul desfășurării 

evenimentelor ( palatul lui Ludovic al XIV-lea / sala oglinzilor)  

                               (2x3p= 6p) 

2. Câte 3 puncte pentru precizarea, din text,  a oricăror două evenimente ( proclamarea solemnă a unui imperiu 

german / încoronarea lui Wilhelm / Bismark citește proclamația regelui către națiunea germană)  

                                                                                                                      (2x3p= 6p) 

3. Câte 4 puncte pentru menționarea a două conflicte la care a participat Prusia între 1864-1870   

                                                                                   (2x4p= 8p) 

4. Informația istorică – 6 puncte  

1 punct pentru prezentarea logică/ cronologică a evenimentelor 

1 punct pentru utilizarea limbajului istoric 

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

1 punct pentru respectarea limitei de spațiu  

 

 


