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1. Scrie A (adevărat) sau F(fals) în caseta corespunzătoare fiecărui enunț: 

a) Primul război mondial a început în 1911.  

b) România a devenit țară membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 

2007. 

c) Carol I provenea din familia germană de Hohenzollern. 

2. Numește personalitățile ilustrate: 

 
 

..................................................................................................... 

 

3. Încercuiește varianta corectă: 

A) Unirea Moldovei cu Țara Românească s-a înfăptuit în: 

 

a.1859               b.1895               c.1958 

 

B) Marea adunare Națională a avut loc la: 

 

a. Alba-Iulia,1 Decembrie 1918                    b. București 1944 

 

C) Marea Unire din 1 Decembrie 1918,de la Alba-Iulia: 

a.A fost impusă de marile puteri 

                    b.A fost respinsă de marile puteri 

                    c.A fost rezultatul voinței şi dorinţei poporului 

D) România și-a câștigat independența în timpul domniei: 

a. Regele Mihai 1 

b. Regele Carol 1 

c. Regele Ferdinand 

4. Scrie o reformă importantă pe care a adoptat-o domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza,în timpul domniei sale. 

 

•.....................................................................................................................

....................................................................................................................... 



 

5. Numește un erou al Primului Război Mondial și scrie două informații 

despre el: 

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. Completează spațiile cu cuvintele din paranteză: 

 (1918, Mihai I,   Iași,    București) 

a. Primul Război Mondial a avut loc între anii 1914-............ 

b. Regele .......................... este silit să renunțe la tron în anul 1947 și să 

părăsească țara. 

c. Încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, capitala Principatelor Unite a 

fost la..................................şi......................... 

7. Alege varianta corectă: 

A. Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii: 

a.1386-1418    b.1593-1601       c.1457-1504       d.1859-1866 

 

B. Denumirea țării din 1862 a fost : 

a. Țara Românească       b. Moldova       c.România 

 

C. România a intrat în Primul Război Mondial alături de: 

a. Puterile Centrale      b. Antanta        c. Imperiul Rus 

 

D. Principalele lupte din 1917 s-au dus la: 

a.Mărăști         b.Mărășești           c.Oituz            d.Vaslui 

 

8. Marchează cu ,,X „doar faptele lui Alexandru Ioan Cuza: 

• A stabilit capitala la București......... 

• A stabilit capitala la Suceava........... 

• A legat țăranii de glie......... 

• A împroprietărit țăranii............ 

• A făcut demersuri pentru construirea primei căi ferate........ 

• A aprobat legea prin care învățământul primar devenea obligatoriu 

și gratuit pentru toată lumea  .......... 

• A reformat justiția, armata, comerțul......... 

• A urmărit dezvoltarea țării pe plan religios......... 

 

 


