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 Teste de evaluare pe tematici ⏐ 9 

TESTE DE EVALUARE PE TEMATICI 
 
 

 
A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 
 
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor 
 

TESTUL 1 
 
I. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

1.  Prin sorginte etnică şi structură lingvistică, românii constituie un popor: 
 a) slav;  b) latin; 
 c) neolatin; d) germanic. 

2.  Din punct de vedere etimologic, cuvântul „moş” este considerat a fi de origine: 
 a) slavă;  b) latină; 
 c) dacică;  d) germanică. 

3.  Tratatul militar bizantin Strategikon, în care populaţia neslavă din Balcani este 
desemnată cu termenul de „romani”, datează din secolul: 

 a) al VI-lea d.Hr.;  b) al VII-lea d.Hr.; 
 c) al VIII-lea d.Hr.;  d) I î.Hr. 

4. Lucrarea Despre administrarea imperiului a fost scrisă în secolul al X-lea de către: 
 a) împăratul Constantin Porfirogenetul;  
 b) geograful Moise Chorenati; 
 c) geograful Gardizi;   
 d) cronicarul Ioan Kynnamos. 

5.  Primul reprezentant de seamă al umanismului românesc în secolul al XVII-lea a 
fost: 

 a) Ioan Inochentie Micu-Klein;  b) Grigore Ureche;  
 c) Dimitrie Cantemir;  d) Constantin Cantacuzino. 

6. Memoriul intitulat Supplex Libellus Valachorum a fost înaintat Curţii de la 
Viena în anul: 

 a) 1792;  b) 1784;  
 c) 1791;  d) 1892. 

7.  Una dintre cele mai importante lucrări ale istoricului Vasile Pârvan este: 
 a) Getica;   
 b) O enigmă şi un miracol istoric: poporul român; 
 c) Istoria românilor;  
 d) Scrieri istorice. EDITURA P
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8.  Învăţat român din secolul al XVI-lea, autor al lucrării Hungaria: 
 a) Nicolaus Olahus;  b) Miron Costin; 
 c) Grigore Ureche;  d) Huszti András. 

9.  În anul apariţiei lucrării Studii româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a 
românilor:  

 a) era tipărită şi lucrarea Începuturile vieţii romane la gurile Dunării; 
 b) Dimitrie Cantemir afirma că strămoşii românilor sunt romanii; 
 c) aveau loc serbările româneşti de la Putna; 
 d) istoricul Szamosközy István nega romanitatea românilor. 

10. Teoria roesleriană relua mai vechile idei imigraţioniste expuse în secolul pre-
cedent de către: 

 a) Szamosközy István;  b) Huszti András; 
 c) Símon de Kéza;  d) Franz Sulzer. 

 
II. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi: 

a – dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b – dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; 
c – dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 
d – dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

11. Regele Burebista şi-a început domnia în anul 82 î.Hr.; geto-dacii din Dobrogea 
de astăzi au fost integraţi provinciei romane Moesia Superior în anul 46 d.Hr. 

12. Dacia imperială a fost apărată în permanenţă de puternice legiuni romane; 
armata a reprezentat unul dintre cei mai importanţi factori ai romanizării. 

13. Istoricul Eutropius considera că Dacia „a fost secătuită de bărbaţi” în urma 
celor două războaie; contrar acestor afirmaţii, mulţi tineri daci sunt înrolaţi în 
armata romană. 

14. Romanizarea reprezintă procesul prin care civilizaţia romană pătrunde în toate 
compartimentele vieţii provinciei cucerite; componenta definitorie a procesului 
de romanizare este cea materială. 

15. Cronicarul bizantin Ioan Kynnamos afirma despre români în cronica sa că „se 
zice că sunt veniţi demult din Italia”; în secolul al XIII-lea, Símon de Kéza 
nota că românii erau în Pannonia la venirea maghiarilor. 

16. Umanistul italian Enea Silvio Piccolomini a devenit papă sub numele de Pius  
al II-lea; el considera că poporul român şi limba română s-au format la sud de 
Dunăre.  

17. Reprezentanţii Şcolii Ardelene susţineau că populaţia românească din imperiu era 
moştenitoarea directă a Romei antice; afirmaţiile lor au fost socotite exagerate. 

18. Autorul tratatului militar Strategikon a fost împăratul bizantin Constantin  
al VII-lea Porfirogenetul; lucrarea a apărut în secolul al VII-lea şi îi men-
ţionează pe români ca pe un popor romanic distinct constituit. EDITURA P
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2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari  
 (secolele XVIII-XX) 
 
TESTUL 13 
 
I. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

1. Politica de expansiune a ţarilor ruşi în secolul al XVIII-lea avea drept pretext: 
 a) protejarea creştinilor ortodocşi din Balcani; 
 b) menţinerea „echilibrului politic” între forţele creştine şi cele musulman; 
 c) crearea unei zone de protecţie în faţa expansiunii otomane; 
 d) menţinerea statu-quoului teritorial. 

2. Viena a fost asediată fără succes de către armata Imperiului Otoman în anul: 
 a) 1691;  b) 1683; 
 c) 1699;  d) 1711.  

3. În anul 1822, a fost întocmit un proiect de constituţie (Constituţia cărvunarilor) 
de către boierul moldovean:  

 a) Ionică Tăutul;  b) Grigore Dimitrie Sturdza; 
 c) Ienăchiţă Văcărescu;  d) Mihail Sturdza. 

4. Osăbitul act de numire a suveranului românilor a fost elaborat de către Partida 
Naţională munteană, grupată în jurul lui: 

 a) Dimitrie Filipescu;  b) Nicolae Bălcescu;  
 c) Eufrosin Poteca;  d) Ion Câmpineanu. 

5. Modernizarea sistemului juridic şi fiscal românesc s-a făcut prin intermediul 
prevederilor: 

 a) Tratatului de pace de la Adrianopole;  
 b) Regulamentelor Organice; 
 c) Convenţiei de la Paris;  
 d) Convenţiei de la Balta-Liman. 

6. Desfiinţarea raialelor turceşti de la Dunăre, Turnu, Giurgiu şi Brăila şi restituirea 
lor Ţării Româneşti s-a produs în anul: 

 a) 1829;  b) 1856; 
 c) 1812;  d) 1774.  

7. Revendicările revoluţionarilor moldoveni au fost cristalizate la 1848 într-un 
program cuprinzând 35 de puncte, redactat de: 

 a) Mihail Kogălniceanu;  b) Dimitrie Sturdza; 
 c) Alexandru Ioan Cuza;  d) Vasile Alecsandri. 

8. Înfiinţarea confederaţiei Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei a fost pre-
conizată prin: 

 a) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;  
 b) Tratatul de pace de la Paris; 
 c) Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei;  
 d) Convenţia de la Paris. EDITURA P
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9. La data de 18 februarie/3 martie 1918: 
 a) a fost semnată pacea dintre Rusia şi Puterile Centrale; 
 b) a fost încheiat Tratatul de pace de la Buftea-Bucureşti; 
 c) V.I. Lenin a decis ruperea relaţiilor diplomatice cu România; 
 d) regele Ferdinand a emis o proclamaţie către trupele sale. 

10. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost deschisă de către: 
 a) regele Ferdinand;  b) Gheorghe Pop de Băseşti; 
 c) Vasile Goldiş;  d) Iuliu Maniu. 
 
II. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi: 

a – dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b – dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; 
c – dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 
d – dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

11. Constantin Mavrocordat a domnit alternativ în Ţara Românească şi Moldova 
timp de aproape 40 de ani; în timpul domniei sale, a avut loc prima împro-
prietărire cu pământ a ţăranilor români. 

12. Domnii români numiţi în 1849 în Principatele Române nu aveau putere reală, 
fiind consideraţi înalţi funcţionari ai Imperiului Otoman; numirea lor a fost 
făcută pe viaţă de către sultanul otoman, cu acordul ţarului Rusiei. 

13. Congresul de pace de la Paris din februarie-martie 1856 desfiinţa protectoratul 
ţarist asupra Principatelor dunărene; conform Tratatului de pace încheiat în 
1856, Principatele aveau dreptul la armată naţională. 

14. Convenţia de la Paris din anul 1858 împărţea corpul electoral român în ale-
gători direcţi şi alegători indirecţi; sistemul de vot cenzitar a fost desfiinţat abia 
la sfârşitul domniei lui Carol I. 

15. Legea instrucţiunii publice a fost votată de Adunarea Deputaţilor înainte de 
lovitura de stat; această lege instituia egalitatea între sexe în ceea ce priveşte 
accesul la educaţie şi laicizarea învăţământului. 

16. În decembrie 1876, era votată o nouă constituţie în Imperiul Otoman; atunci 
devenea evident faptul că, din cele două căi posibile de obţinere a indepen-
denţei României, cea mai eficientă era calea războiului. 

17. Academia şi Ateneul Român au fost inaugurate în anul înfiinţării Băncii Naţio-
nale a României; conservatorii români apreciau aceste instituţii drept „forme 
fără fond”. 

18. Armatele ruseşti în retragere au provocat, în 1917, numeroase tulburări în 
Moldova şi Basarabia; forţele române au trebuit să se transforme în adevărate 
forţe poliţieneşti pentru zona din spatele frontului. 

19. Sfatul Ţării din Basarabia, condus de Ioan Inculeţ, a adoptat decizia de pro-
clamare a independenţei statale la 2 decembrie 1917; Consiliul Directorilor, ca 
organ executiv al puterii din Basarabia, era coordonat de Petre Erhan. EDITURA P
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