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Descriere 
formular 

Prof. Mirela ROŞIORU 
 
Quiz pentru clasa a IV-a la ISTORIE despre 
Războiul pentru întregirea naţională 
 
Are 10 întrebări, iar timpul necesar pentru 
rezolvarea lui este de maximum 15 minute. 
Îţi recomand mai întâi să asculţi podcastul 
„Fetiţa din nuc”:   
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_a
u2M&t=19      

    

Presecţiune Nume şi prenume (ca în catalog) 

 
Întrebări 

 

1. Autorul povestirii "Fetiţa din nuc" este: 
 
Dumitru Almaş 
Dumitru Armaş 
Dumitru Alma  

Ascultă următorul podcast cu o durată de 
8,27 minute. 
https://www.youtube.com/watch?v=9Yb
QoY_au2M&t=19 
  

Trei variante, un singur răspuns 
corect 

5 

 
IMPORTANT! Adăugarea punctajelor, a feedbackului şi a setărilor pentru testul online 

 

2. Evenimentele descrise în povestirea „Fetiţa 
din nuc” au avut loc în: 
 
Războiul pentru întregirea naţională  / Primul 
Război Mondial 
Al Doilea Război Mondial 
 

  Două variante, un singur 
răspuns corect 

10 

https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&t=19
https://www.youtube.com/watch?v=9YbQoY_au2M&t=19
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3. Alege corespondenţa corectă: 
 
România este neutră  / 1914-1916 
România participă la război / 1916-1918 

  Grilă cu alegerea unei singure 
variante corecte pe rând 

10 

4. Rege al României în timpul evenimentelor 
surprinse în povestirea „Fetiţa din nuc”: 
 
Ferdinand 
Carol I 
Mihai 

 

 Trei variante, un singur răspuns 
corect 

10 

5. România a luptat în război de partea alianţei: 
 
Antanta 
Puterile Centrale  

  Două variante, un singur 
răspuns corect 

10 

6. România a intrat în război deoarece dorea 
să-şi înfăptuiască   idealul: 
 
Independenţei 
Micii Uniri 
Marii Uniri 

  Trei variante, un singur răspuns 
corect 

10 

7. „Fetiţa din nuc” îşi doarme somnul de veci în: 
 
Mausoleul de la Mărăşeşti 
Mausoleul de la Halicarnas 

 

Două variante, un singur 
răspuns corect 

10 

8. „Fetiţa din nuc” se numea: 
 
Mariana Zamfir 
Maria Ion Zaharia 
Marinela Ion Zaharescu 

 

Trei variante, un singur răspuns 
corect 

10 
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9. Realizează corespondenţa dintre data şi 
numele provinciei istorice care s-a unit cu 
România în anul 1918, la sfârşitul războiului în 
care a luptat şi „Fetiţa din nuc”: 

 
Basarabia / 27 martie 1918 
Bucovina / 28 noiembrie 1918 
Transilvania / 1 Decembrie 1918 

 

Grilă cu alegerea unei singure 
variante corecte pe rând 

15 

Puncte din oficiu. 10 

Feedback 
test 

Ai dori să mai dai vreun test online? 
Da / Nu 

  Două variante de ales Paragraf scurt 
 

Te rog să-mi explici de ce ai ales răspunsul DA 
sau NU la întrebarea anterioară. Răspunsul tău 
argumentat mă ajută să  îmbunătăţesc 
următoarele quizuri sau să-l corectez pe cel 
prezent. Mulţumesc! 

    
Paragraf lung 


