TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DISCIPLINA ISTORIE
CLASA A VIII-A
Nume şi prenume:
Data:
- Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
- Din oficiu se acordă 10 puncte.
- Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
PARTEA I

(40 de puncte)

A. Citiţi cu atenţie sursele istorice:
I. „(…) în februarie 1848, la
Paris au izbucnit lupte de stradă
(...). Acestea au culminat cu (...)
abdicarea forţată şi fuga lui
Ludovic-Filip. A fost
proclamată A Doua Republică şi
s-a constituit un guvern
provizoriu (…). Au fost
proclamate dreptul universal la
muncă şi votul universal pentru
bărbaţi.”
(Istoria Ilustrată a Lumii)

II. „16. Instrucţie egală şi
întreagă pentru tot Românul de
amândouă secsele.(…)
21. Emancipaţia Izraeliţilor şi
drepturi politice pentru ori-ce
compatrioţi de altă credinţă.”

III. „Revoluţia paşoptistă s-a
extins şi în Moldova, Ţara
Românească şi Transilvania,
culminând cu Adunarea de la
Blaj (…) din mai 1848.”

(articole din Proclamaţia de la
(Istoria Ilustrată a Lumii)
Izlaz, 9 iunie 1848)

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse :
1. Evenimentele prezentate în sursele I, II şi III s-au desfăşurat în secolul al:
a) XIX-lea; b) XVIII-lea; c) XX-lea.

4 puncte

2. Prin scopurile urmărite, revoluţiile din Franţa şi Ţara Românească au avut un caracter:
a) social; b) naţional; c) ideologic.
4 puncte
3. Una din principalele forţe ale Revoluţiei europene de la 1848-1849 a fost muncitorimea, lucru reflectat şi
în obiectivele programelor revolutionare şi măsurile luate de guvernele provizorii. Acest punct de vedere este
susţinut şi de informaţiile din sursa:
a) I; b) II; c) III.
4 puncte
4. Conform informaţiilor din sursele I, II şi III, revoluţia s-a desfăşurat în spaţiile :
a) francez şi românesc; b) francez şi italian; c) românesc şi italian.

4 puncte

B. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos:
Unificarea Germaniei
1866 - Conflict între Prusia şi Austria, soldat cu
victoria Prusiei, care obţine ducatul
Holstein şi oraşul Frankfurt.
1870 - Război între Prusia şi Franţa
- Franţa cedează Prusiei – Alsacia, Lorena
şi plăteşte importante depăgubiri de
război
1870 - Statele sud-germane au aderat
Confederaţia Germană de Nord

la

1871 - În sala oglinzilor de la Versailles a fost
proclamat Imperiul federal german;
Wilhelm I al Prusiei încoronându-se ca
împărat al Germaniei

Utilizând informaţiile date, încercuiţi unul dintre termenii/anii subliniaţi, astfel încât să obţineţi un
text istoric corect:
Unificarea politică a Germaniei s-a desfăşurat între anii 1866 1870 – 1871. În urma conflictului dintre Prusia
şi Austria, desfăşurat în anul 1866 1868, Prusia este învingătoare, obţinând provinciile Holstein Lorena.
Contextul extern favorabil a fost creat de războaiele purtate de Prusia Austria împotriva Franţei. Împărat al
Germaniei unificate a fost Wilhelm I Bismark, încoronat la Versailles, în 1870 1871.
(24 de puncte)

Partea a II-a

(50 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
A. „Războiul cel Mare, Războiul Națiunilor, re-numit, în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial, Primul Război Mondial, a fost un conflict militar de dimensiuni mondiale. (…). Unele din primele
acțiuni ale războiului au avut loc departe de Europa, în Africa și în Oceanul Pacific.(…) Planul Germaniei
pentru război (numit Planul Schlieffen) consta dintr-un atac rapid și distructiv contra Franței, astfel încât
Germania să-și poată transfera forțele pe Frontul de Est, contra Rusiei (care se mobiliza mai lent). În loc de o
invazie directă a Franței dinspre est, strategii germani considerau că era mai prudent să atace Franța dinspre
nord. Pentru a proceda astfel, armata germană trebuia să treacă prin Belgia. Germania a cerut dreptul de
trecere de la guvernul Belgiei neutre, cu promisiunea că, dacă acesta va consimți, vor trata Belgia ca pe un

aliat al Germaniei. Când Belgia a refuzat propunerea, Germania i-a declarat război, și armata germană, după
invadarea Luxemburgului, a început să treacă prin teritoriul belgian spre Franța”. (http://ro.wikipedia.org)
1. Scrieţi, din sursa A, două informaţii între care există relaţii de cauzalitate:
cauza:__________________________________________________________________________________
urmarea/consecinţa:_______________________________________________________________________
(8 puncte)
2. Prezentaţi caracterul mondial al războiului, utilizând două informaţii din sursa A.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(14 puncte)
B. „La 23 august 1939, chiar înaintea izbucnirii în Europa a celui de-al Doilea Război Mondial, URSS şi
Germania au semnat un pact de neagresiune, cunoscut sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop, care,
printre altele, împărţea Europa Răsăriteană în două regiuni de influenţă. Războiul a inceput la 1 septembrie
1939 prin invadarea Poloniei de către Germania. De asemenea, Germania a încălcat pactul de neagresiune,
invadând URSS, în 1941. SUA se ghidau în politica externă după liniile directoare trasate de Doctrina
Monroe, prin care se stabilea că, atâta vreme cât ţările europene nu se amestecau în afacerile americane, nici
America nu trebuia să se amestece în problemele europene (inclusiv în războaie). SUA au intrat în război
după Atacul de la Pearl Harbour şi declaraţiile oficiale de război ale Japoniei şi Germaniei, când interesele
americane, marina militară şi transporturile maritime au devenit ţinta atacurilor Axei”.
(http://www.istoria.md/)
3. Scrieţi, din sursa B, două informaţii între care există relaţii de cauzalitate:
cauza:__________________________________________________________________________________
urmarea/consecinţa:_______________________________________________________________________
(8 puncte)
4. În ambele conflicte mondiale, Germania a dus o politică agresivă. Susţineţi acest punct de vedere cu două
informaţii din sursa A şi cu două informaţii din sursa B.
Sursa A : a._________________________________________________________________________
b._________________________________________________________________________
Sursa B : a._________________________________________________________________________
b._________________________________________________________________________
(20 puncte)

