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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 Ideologia ţărănistă este reprezentată de: 
a) Vintila Brătianu; 
b) Virgil Madgearu; 
c) Corneliu Zelea Codreanu; 
d) Lucreţiu Pătrăşcanu 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 "Legile de la Nurnberg" au fost adoptate in septembrie 1935 in: 
a) Italia; 
b) Germania; 
c) Austria; 
d) U.R.S.S. 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 Un conducător al mişcării pentru unirea Basarabiei cu România a fost: 
a) Iulia Maniu; 
b) Alexandru Vaida-Voevod; 
c) Ion Inculeţ; 
d) Iancu Flondor 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
  Independenţa României  a fost recunoscută în cadrul Congresului de Pace de la: 
a) Berlin; 
b) Paris; 
c) San Stefano; 
d) Londra 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 Ştefan cel Mare a obţinut victoria împotriva Poloniei condusă de regele Ioan Albert în bătălia de la: 
a) Baia; 
b) Podul Înalt; 
c) Codrii Cosminului 
d) Cătlăbuga 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 Regele României care a instaurat un regim autoritar în 1938 a fost: 
a) Carol I; 
b) Ferdinand I; 
c) Mihai I; 
d) Carol al II-lea 
 

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
             România a aderat la Tripla Alianţă în anul: 
a) 1878; 
b) 1881; 
c) 1883; 
d) 1875 
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8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
          Armata română a obţinut victorii importante în vara anului 1917 la: 
a) Focşani-Nămoloasa-Galaţi; 
b) Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz; 
c) Neajlov-Argeş-Oituz; 
d) Mărăşti-Mărăşeşti-Valea Jiului 
 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
 România a fost proclamată regat în timpul domniei lui: 
a) Ferdinand I; 
b) Carol I; 
c) Al. I. Cuza; 
d) Carol al II-lea 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
         Primul guvern instaurat după înlăturarea Mareşalului Antonescu a fost condus de: 
a) Petru Groza; 
b) Nicolae Rădescu; 
c) Constantin Sănătescu; 
d) Lucreţiu Pătrăşcanu 
 

11) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
După al Doilea Război Mondial, în România s-a instaurat regimul totalitar comunist; după moartea 
primului conducător comunist al României, în anul 1965, în fruntea partidului, apoi şi a statului, a ajuns 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
 
 

12) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Încă în programul "partidei naţionale" din 1802, fusese formulată ideea aducerii în fruntea ţării a unui 
prinţ străin; prin aceasta, românii sperau să pună capăt luptelor interne şi să-şi asigure un sprijin 
diplomatic stabil pe plan extern. 
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13) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În secolul al XIV-lea, independenţa noului stat a fost recunoscută de coroana maghiară după ce Basarab I 
învinge în 1330 la Posada pe Carol Robert de Anjou; se succed la domnie mai mulţi domni din dinastia 
Basarabilor. 
 

14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Consiliul de Coroană din august 1916 a aprobat intrarea României în război împotriva Puterilor Centrale; 
Conform planului de operaţiuni, trei din cele patru armate române au pornit ofensiva pe toată lungimea 
graniţei cu Austro-Ungaria. 
 

15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Rezistenţa faţă de regimul comunist în România a îmbrăcat diverse forme; eliberarea deţinuţilor politici în 
1964 nu a însemnat încetarea acţiunilor de protest. 
 

16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În toamna anului 1918, Bucovina era ameninţată cu divizarea; Ucraina dorea să integreze teritoriul dintre 
Nistru şi Prut şi chiar unele teritorii dintre Prut şi Siret. 
 

17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Redeschiderea "crizei orientale" în 1875 prin răscoalele antiotomane din Balcani a oferit ocazia unei 
acţiuni politice şi militare pentru dobândirea independenţei; Ferdinand I ridicase această problemă în faţa 
Consiliului de Miniştri încă din 1873. 
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18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În cadrul Congresului de Pace de la Constantinopol din 1856, problema românească a devenit o problemă 
europeană; Conferinţa puterilor garante din 1858 a adoptat Convenţia care a stat la baza organizării 
Principatelor. 
 

19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
De o mare însemnătate pentru viitorul României Mari era rezolvarea problemei agrare în spiritul 
hotărârilor luate de guvern si Parlament în 1917; de aceea, legislaţia privind reforma agrară (1918-1921), 
prin care se împroprietăreau ţăranii a cuprins întreg teritoriul ţării. 
 

20) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Modelul stalinist în plan economic aplicat în România a fost axat pe lichidarea proprietăţii private; pentru 
realizarea acestui model a fost adoptată la 11 iunie 1948 Legea de naţionalizare a întreprinderilor 
industriale şi miniere. 
 

21) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Proclamaţia de la Padeş; 
B. Proclamaţia de la Islaz; 
C. Petiţia Naţională 
a) A C B; 
b) B C A; 
c)    C B A; 
d) B A C. 
 

22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Bătălia de la Posada; 
B. Descălecatul lui Negru Vodă din Făgăraş; 
C. Descălecatul lui Bogdan din Maramureş 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
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23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Înfiinţarea Securităţii; 
B. Revolta minerilor din Valea Jiului; 
C. Revolta muncitorilor de la Braşov 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 

24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Înfiinţarea Partidului Naţional Liberal; 
B. Înfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc; 
C. Înfiinţarea Partidului Conservator 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 

25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Domnia lui Vladislav Vlaicu; 
B. Domnia lui Nicolae Alexandru; 
C. Domnia lui Basarab I 
a) C A B; 
b) C B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 

26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Marşul asupra Romei; 
B. Revoluţia bolşevică; 
C. Numirea lui Adolf Hitler în funcţia de cancelar al Germaniei 
a) A B C; 
b) B A C; 
c) C B A; 
d) A C B. 
 

27)  Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 
A. Înlăturarea regimului comunist din România; 
B. Adoptarea constituţiei postdecembriste; 
C. Organizarea primelor alegeri libere 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
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28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 
A. Bătălia de la Vaslui; 
B. Bătălia de la Călugăreni; 
C. Atacul de noapte de la Târgovişte 
a) C A B; 
b) B C A; 
c) C B A; 
d) B A C. 
 
 

29) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 
A. Adoptarea primei constituţii comuniste; 
B. Adoptarea constituţiei autoritare; 
C. Adoptarea constituţiei postdecembriste 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 

30) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
 
A. Tratatul de pace de la Adrianopol; 
B. Convenţia de la Akkerman; 
C. Tratatul de pace de la Passarowitz 
a) A B C; 
b) C B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 
 
 


