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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 

 
Anul şcolar 2011-2012 

 
Disciplina Istorie 

Clasa a VIII-a 

 
Numele şi prenumele elevului: 
 
Data susŃinerii testului: 
 

MODEL 
 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor 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 45 de minute. 
 

PARTEA  I (40 de puncte) 
 
 A. CitiŃi, cu atenŃie, următoarele surse istorice: 
 

I. „RevoluŃiile pornesc din 
FranŃa, odată cu RevoluŃia din 
februarie 1848. Mişcarea a 
antrenat întreaga Europă, 
excepŃie făcând Marea Britanie şi 
Rusia. (...)  

Cehii s-au răzvrătit împotriva 
Habsburgilor (...). Nobilimea 
maghiară a cerut de asemenea 
autonomia. (...) RevoluŃia 
paşoptistă s-a extins şi în 
Moldova, łara Românească şi 
Transilvania (...).” 

(Istoria ilustrată a lumii) 

II. „(...) 3. Împroprietărirea 
locuitorilor săteni fără nicio 
răscumpărare din partea lor. 
(...) 6. Unirea Moldovei şi a 
Valahiei într-un singur stat 
neatârnat, românesc.” 
 
 
 
 
 
(articole din programul 
revoluŃionar prezentat la 
Braşov, mai 1848) 

III. „În Italia, mişcarea 
revoluŃionară nu a urmărit 
numai reforme, ci şi crearea 
unui stat naŃional italian (...). În 
statele germane, RevoluŃia din 
februarie de la Paris a inspirat 
forŃele revoluŃionare. PopulaŃia 
a început să ceară drepturi 
democratice.” 
 

 
 
 

(Istoria ilustrată a lumii) 
 
 ÎncercuiŃi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaŃiile din surse: 
1. RevoluŃia europeană din 1848-1849 a început în spaŃiul: 

a. francez   b. german    c. italian  4 puncte 
 

2. Evenimentele prezentate în sursele I, II şi III se desfăşoară: 
a. în secolul al XVIII – lea b. în secolul al XIX – lea c. în secolul al XX – lea 

           4 puncte 
 
3. Prin scopurile urmărite, RevoluŃiile din spaŃiul românesc şi din cel italian au un caracter: 

a. cultural   b. ideologic   c. naŃional  4 puncte 
 

4. RevoluŃia din 1848-1849 s-a extins în rândul mai multor popoare europene. Acest punct de 
vedere este susŃinut de informaŃiile din sursele: 

a. I şi II     b. I şi III   c. II şi III  4 puncte 
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B. CiŃiŃi, cu atenŃie, sursele istorice următoare: 

 
Unificarea Italiei 

 

1859 

- Piemontul, condus de regele Victor–
Emmanuel al II-lea, aliat cu FranŃa 
obŃine victoria împotriva Austriei 

- Piemontul obŃine Lombardia 

1860 

- Piemontul unifică parte din zonă 
nordică 

- ExpediŃia celor 1000, organizată de 
Garibaldi, în Sicilia şi Neapole, în 
vederea unificării 

1861 
- se proclamă Regatul Italiei – rege 
este Victor–Emmanuel al II-lea 

1866 

- Italia aliată cu Prusia obŃine victoria 
împotriva Austriei 

- VeneŃia se uneşte cu Italia 

1870 
- Italia ocupă Statul Papal 

- Capitala Italiei este stabilită la Roma 

 
GARIBALDI se întâlneşte cu regele VICTOR EMMANUEL al 

II-lea 

 Utilizând informaŃiile date, încercuiŃi unul dintre termenii/ anii subliniaŃi, astfel încât să 
obŃineŃi un text istoric corect: 
  
 Unificarea politică a Italiei Piemontului s-a realizat între anii 1859 1860 – 1870. Contextul 

extern favorabil a fost creat de războaiele purtate împotriva Austriei Prusiei în alianŃă cu FranŃa, 

respectiv cu Prusia VeneŃia . Roluri importante în formarea statului naŃional au avut regele Victor 

Emmanuel al II-lea şi  Garibaldi Statul Papal, după cum demonstrează evenimentele din a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea XIX-lea, dar şi pictura care ilustrează întâlnirea acestora. 

24 de puncte 
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PARTEA  a II-a (50 de puncte) 
CitiŃi, cu atenŃie, următoarele surse istorice: 
 A. „Războiul cel Mare, Războiul NaŃiunilor, denumit Primul Război Mondial (1914-
1918), a fost un conflict militar de dimensiuni mondiale. (...) Unele din primele acŃiuni ale 
războiului au avut loc departe de Europa, în Africa şi în Oceanul Pacific.(...)  
 Planul Germaniei pentru război (...) consta dintr-un atac rapid şi distructiv contra FranŃei 
(...). Strategii germani considerau că era mai prudent să atace FranŃa dinspre nord. Pentru a 
proceda astfel, armata germană trebuia să treacă prin Belgia. Germania a cerut dreptul de trecere 
de la guvernul Belgiei neutre (...). Când Belgia a refuzat propunerea, Germania i-a declarat război 
şi armata germană (...) a început să treacă prin teritoriul belgian spre FranŃa. (...) 
 Din cauza politicii tradiŃionale (…), mulŃi americani considerau că SUA nu trebuie să se 
implice în Primul Război Mondial, care era considerat un război european. La începutul anului 
1917, Germania a declanşat războiul submarin total. (…) Datorită continuării atacurilor asupra 
navelor comerciale americane, preşedintele W. Wilson, a cerut Congresului, la 6 aprilie 1917, să 
declare război Germaniei. Ambele camere ale Congresului au votat legea cu o largă majoritate 
(…).”            (Wikipedia) 
1. ScrieŃi, din sursa A, două informaŃii între care există relaŃia de cauzalitate. 

cauza:              

urmarea/ consecinŃa:            
8 puncte 

2. PrezentaŃi caracterul mondial al războiului, utilizând două informaŃii din sursa A. 
             

             

             

             

              

14 puncte 

 B. „Invazia Germaniei în Polonia la 1 septembrie 1939 determină izbucnirea celui de Al 
Doilea Război Mondial. FranŃa şi Marea Britanie declară război Germaniei, deşi nu intervin activ în 
conflict. (...) Armata Poloniei, care deŃinea încă unităŃi de cavalerie, nu se putea compara cu cea 
germană. Ca urmare, Polonia capitulează după bombardarea Varşoviei, la 6 octombrie. (...) 
Începând cu 10 mai 1940 trupele germane invadează rapid Olanda, Belgia şi Luxemburg.” 

(Istoria ilustrată a lumii) 
3. ScrieŃi, din sursa B, două informaŃii între care există relaŃia de cauzalitate. 

cauza:              

urmarea/ consecinŃa:            
8 puncte 

4. În ambele războaie mondiale, Germania a dus o politică agresivă. SusŃineŃi acest punct de 
vedere cu două informaŃii din sursa A şi cu două informaŃii din sursa B. 

Sursa A a.            

 b.            

Sursa B a.            

 b.            

20 de puncte 


