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Recapitulare - Evaluare 
Clasa a VII-a, Primul Război Mondial (1914-1918)1 

 

Completează spațiile libere din textul de mai jos folosind cuvintele din listă. La sfârşit apeşi pe 
butonul „Finish” pentru calcularea automată a punctajului, apoi pe „lupă” pentru vizualizarea 

lui. 

colonii 
 

Penisula Balcanică 
 

Austro-Ungariei 
 

Imperiului Otoman 
 

Verdun 
 

Transilvania 
 

mitraliera 
 

armistiţiu 
 

reparaţii 
 

La Belle Époque 
 

Lorena 
 

Germania 
 

S.U.A. 
 

Paris 
 

tranşee 
 

epidemii 
 

tancul 
 

Tannenberg  
 

Sarajevo 

Primul Război Mondial a izbucnit după o perioadă de pace şi 
prosperitate numită La Belle Époque.  

Cauzele acestuia au fost: rivalitatea dintre marile puteri europene 

(Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania) pentru teritorii şi, în 
special, pentru colonii, de unde erau aduse materii prime ieftine 

necesare industriei. Între cauze se numără şi mişcările naţionaliste din 
Peninsula Balcanică, zonă numită „butoiul cu pulbere” al Europei. 
De asemenea, Franţa avea de recuperat teritorii de la Germania: 

bogatele provincii Alsacia şi Lorena.  

Pretextul declanșării războiului a fost asasinarea lui Franz 

Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, la Sarajevo. 

Războiul s-a purtat între statele membre ale celor două alianţe 
politico-militare: Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria, 

Bulgaria, Imperiul Otoman) şi Antanta (Franţa, Marea Britanie, 

Rusia, etc.). 

A fost un război cu multe victime, din cauza armelor şi a strategiei 
folosite: arme eficiente pentru războiul defensiv (puşca şi mitraliera) 

ca şi lupta în tranşee. Noile arme (avionul, submarinul, tancul) nu erau 

încă suficient de numeroase şi performante pentru a fi decisive. 
Cele mai importante bătălii au avut loc la Tannenberg şi Lacurile 

Mazuriene pe Frontul de Este şi la Marna, Verdun şi pe râul Somme 
pe Frontul de Vest. 

România, care şi-a declarat neutralitatea la începutul războiului, a 
intrat, în cele din urmă, de partea Antantei, deoarece dorea eliberarea 
românilor din Transilvania şi Bucovina aflați sub stăpânire austro-

ungară. 
Războiul s-a încheiat atunci când nu a mai fost susținut de populația 

civilă, după ani de lipsuri alimentare, epidemii şi traume emoționale 
provocate de distrugeri.   

Germania a cerut armistiţiu în urma revoltelor de stradă.  

Pacea a fost încheiată după îndelungi tratative, desfășurate la Paris 

între 1919-1920.   

La baza negocierilor au stat principiile cuprinse în „Cele 14 
puncte” promovate de S.U.A., prin președintele Woodrow Wilson.  
Germania a pierdut  provinciile Alsacia şi Lorena, toate coloniile, fiind 

obligată să-şi desființeze serviciul militar obligatoriu şi să plătească 
imense reparații de război.  

 

                                                           
1 Adaptare după Manual pentru clasa a VII-a, Editura CD Press, Ex. VI, p. 29 


