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Testul poate fi utilizat la clasa a IX-a și la clasa a XII-a 

 

 TEST-ISTORIE 

ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ 

 

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1.)La baza formării poporului român a stat sinteza dintre: 

a)daci şi slavi; b)daci şi romani; c)daci şi goţi; d)romani şi slavi.             5 puncte 

2.)Fondul principal de cuvinte din limba română este de origine: 

     a)germană; b)slavă; c)latină; d)de altă origine.                                        5 puncte 

3.)Un rol esenţial în formarea poporului român l-a avut: 

     a)migratorii; b)retragerea aureliană; c)romanizarea daco-geţilor; d)misionarii creştini. 

                                                                                                                       5 puncte 
4.)Rolul de strat în formarea poporului român l-au avut: 

      a)dacii; b)slavii; c)germanii; d)romanii.                                                 5 puncte 

II.  Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă: 

1.) Prima sinteză care a stat la baza formării poporului român a fost 

sinteza………………………………………………………………… 5 puncte 

2.) Poporul român face parte dintre popoarele Europei de 

origine………………………………………………………………    5 puncte 

3.) Etnogeneza românească reprezintă procesul de formare a poporului român şi   

a…………………………………………………                                 5 puncte 

      4.) Procesul de formare a poporului român şi a limbii române era încheiat în 

secolul………………………………………………….….                             5 puncte 

 

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

“Limba română este latina transferată în Dacia, unde a suferit influenţa limbii dacice(…)în 

continuare a suferit diferite influenţe străine, dar nici una de natură a anula caracterul latin." 

                               (Al. Graur-Dicţionar de istorie veche a României) 

  

Pornind de la text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1.)Transcrieţi din text caracterul limbii române;                                             3 puncte 

2.)Menţionaţi o influenţă străină exercitată asupra limbii daco-romanilor;    3 puncte 

3.)Numiţi procesul istoric prin carte dacii au preluat limba latină;                 2 puncte 

4.)Prezentaţi o etapă a formării poporului român.                                           4 puncte 

 

IV. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul 

corespunzător din lista dată: 

      Procesul de formare al poporului român numit…….se înscrie în procesul general european 

de formare a ………..Concomitent cu formarea poporului român s-a 

format………..Etnogeneza românească fiind problema……….a istoriei românilor. 

Lista termenilor:etnogeneză, popoare neolatine, popoare slave, fundamentală, limba română, 

limba latină.                                                                                                      12 puncte 

 

V. Menţionaţi urmările reinstaurării stăpânirii romane la nordul Dunării între secolele 

IV-VI.                                                                                                               10 puncte 

 

VI. Prezentaţi etnogeneza românească după următorul plan de idei: 

        -elementele componente ale formării poporului român 



        -formarea limbii române 

        -primele menţiuni despre români în iuzvoarele medievale timpurii 

        -concluzii. 

Notă! Se punctează şi structura compoziţiei (introducere,cuprins, încheiere), prezentarea în 

ordine cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric. 16 puncte 

 Din oficiu se acordă  10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

 

 

I.1-b; 2-c; 3-c; 4-d. 20 puncte 

II. 1-daci şi romani; 2-latină; 3-limba română; 4-al VIII-lea.  20 puncte 

III. 1- 3 puncte pentru „caracterul latin”.2-3 puncte pentru  influenţa slavilor sudici. 3-2 puncte pentru 

romanizare. 4-4 puncte pentru oricare etapă de formare a poporului român.  

IV. 12 puncte pentru etnogeneză, popoarelor neolatine, limba română, fundamentală. 

V. -6 puncte pentru urmările instaurării stăpânirii romane la nordul Dunării. 

     -4 puncte pentru explicarea acestor urmări. 

VI. –4 puncte pentru elementele componente ale formării poporului român. 

-4 puncte pentru formarea limbii române. 

-3 puncte pentru primele menţiuni despre români în izvoarele medievale timpurii. 

-2 puncte pentru oricare concluzii. 

-1 punct pentru introducere şi încheiere. 

-1 punct pentru respectarea ordinii cronologice. 

-1 punct pentru aspectul estetic al lucrării. 

         

             

 

 

 


