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ISTORIA ROMÂNILOR 
A1 

1) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

"Teoria imigraţionistă" elaborată de Franz Joseph Sulzer a fost lansată în secolul al XVIII-lea ; Teoria va 

fi denumită roesleriană, după reluarea şi îmbogăţirea ei de către geograful maghiar Robert Roesler. 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Bogdan Petriceicu Haşdeu demonstra că Şcoala Ardeleană a făcut o interpretare forţată a izvoarelor antice 

în lucrarea : 

a) "Pierit-au dacii ?" 

b) "Istorie şi mit în conştiinţa românească" 

c) "Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor" 

d)   "Studii româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a României". 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Răscoala lui Horea. 

B. Reprezentanţii Şcolii Ardelene redactează documentul "Supplex Libellus Valachorum".  

C. Realizarea dualismului austro-ungar. 

a) ABC 

b) BCA 

c) BAC 

d) ACB 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Începutul războiului civil din Spania 

B. Adolf Hitler devine cancelar al Reich-ului 

C. Benito Mussolini organizează "Marşul asupra Romei" 

a) CBA 

b) BCA 

c) BAC  

d) CAB 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Sfârşitul războiului din Vietnam 

B. Înfrângerea mişcării anticomuniste din Ungaria 

C. Ridicarea Zidului Berlinului 

a) CBA 

b) BCA 

c) BAC  

d) CAB 
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6) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Principiul "luptei de clasă" a fost fundamentat de V.I.Lenin, în "Manifestul Partidului Comunist"; Marx 

considera că societatea comunistă se va edifica în ţările dezvoltate în care proletariatul, numeros, va 

prelua puterea prin revoluţie. 
 

7)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Constituţia României din 1948 a fost inspirată din : 

a) Constituţia stalinistă din 1936 

b) Constituţia leninistă din 1921 

c) Constituţia bolşevică din 1918 

d) Constituţia stalinistă din 1926 
 

8) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Constituţia din 1923 introducea controlul preventiv al constituţionalităţii legilor prin Consiliul Legislativ; 

controlul represiv revenea aceluiaşi organism. 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Bazele sistemului bicameral românesc au fost puse prin : 

a) Constituţia din 1866 

b) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris 

c) Convenţia de la Paris 

d) Regulamentele Organice 
 

10) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Constituţia României din 1938 îl proclama pe rege "capul statului" ; prin această Constituţie era creat 

Consiliul de Coroană ca organ permanent consultativ, cu membri numiţi de rege. 
 

11) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Petru I Muşat depune omagiul de vasalitate regelui Poloniei Vladislav Iagello 

B. Vladislav Vlaicu întemeiază Mitropolia de la Severin 

C. "Descălecatul" lui Dragoş 

a) ACB 

b) BAC 

c) CAB 

d) CBA 
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12) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Atestarea documentară a conducătorului local Tatos 

B. Atestarea documentară a voievodului Seneslau 

C. Atestarea documentară a principelui Mercurius 

a) ACB 

b) BAC 

c) CAB 

d) ABC 
 

13) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Nucleul statului dobrogean l-a constituit : 

a) Ţara Bârsei 

b) Ţara Cavarnei 

c) Ţara Zarandului 

d) Ţara Haţegului 
 

14) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Proclamarea independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti 

B. Convocarea Congresului General al Bucovinei  

C. Declaraţia de la Oradea 

a) ACB 

b) ABC 

c) BCA 

d) CAB 
 

15) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect :  

"Curentul germanofil" care invoca pericolul rusesc şi Tratatul cu Puterile Centrale era condus de: 

a) I.C. Brătianu 

b) Iancu Flondor 

c) Nicolae Iorga 

d) P.P. Carp 
 

16) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect :  

Deviza "Acum ori niciodată" a fost folosită de armata română pentru : 

a) contraofensiva de la Mărăşti 

b) eliberarea Basarabiei 

c) eliberarea Transilvaniei 

d) contraofensiva de la Stalingrad 
 

17) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Ideile liberale ale societăţii "Frăţia" au fost răspândite prin publicaţii ca "Propăşirea", "Arhiva istorică" ; 

în Ţara Românească, în timpul regimului regulamentar, boierimea liberală s-a grupat în "partida 

naţională" . 
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18) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Constituţia din 1991 a fost votată de 77,3% dintre cetăţenii prezenţi la referendum ; după revoluţie, 

pluripartidismul a fost consfinţit prin Decretul-Lege nr. 8 din 31 decembrie 1989. 
 

19) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Instalarea guvernului prezidat de Petru Groza 

B. Instalarea guvernului prezidat de Nicolae Rădescu 

C. Desfăşurarea alegerilor câştigate de Blocul Partidelor Democratice 

a) CBA 

b) ABC 

c) BAC  

d) CAB 
 

20) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Instalarea guvernului condus de Petru Groza a fost efectul intervenţiei directe a comisarului sovietic :  

a) A. Vîşinski 

b) M. Litvinov 

c) V. Molotov 

d) A. Gorceakov 
 

21) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Primul stat socialist cu care Germania capitalistă a întreţinut relaţii diplomatice a fost : 

a) Ungaria 

b) Bulgaria 

c) România 

d) Cehoslovacia 
 

22) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Statul român a continuat să întreţină relaţii diplomatice cu statul chinez şi atunci când acesta din urmă a 

căzut în dizgraţia Moscovei ; China comunistă a recunoscut drepturile României asupra Basarabiei.  
 

23) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Criza rachetelor din Cuba 

B. Începutul invaziei sovietice în Afganistan 

C. România primeşte din partea SUA clauza naţiunii celei mai favorizate. 

a) ABC 

b) ACB 

c) BAC 

d) CAB 
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24) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Tratatul de la Mănăstirea Dealu încheiat între Mihai Viteazul şi împăratul Rudolf al II-lea 

B. Lupta de la Călugăreni 

C. Lupta de la Şelimbăr  

a) ABC 

b) BCA 

c) CBA 

d)  BAC 
 

25) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Expediţia otomană împotriva lui Vlad Ţepeş 

B. Declanşarea luptei antiotomane de către Ştefan cel Mare prin refuzul plăţii tributului 

C. Imperiul Otoman îi recunoştea lui Mihai Viteazul domnia pe viaţă 

a) BAC 

b) ABC 

c) CBA 

d) CAB 
 

26) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Începutul domniei lui Mihai Viteazul 

B. Cruciada de la Varna 

C. Cruciada de la Nicopole 

a) CAB 

b) ACB 

c) ABC 

d) CBA 
 

27) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect : 

În 1456 Iancu de Hunedoara a reuşit să-l oprească pe cuceritorul cetăţii Constantinopol în faţa : 

a) Belgradului 

b) Vienei 

c) Budapestei 

d) Varnei 
 

28) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ; 

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Al.I. Cuza a fost constrâns să abdice în 1864, printr-un complot care i-a unit pe conservatori şi liberali ; 

căderea lui Cuza şi ascensiunea la tronul Principatelor a prinţului Carol de Hohenzollern, candidatul 

Franţei şi Prusiei, ascundea miza geopolitică majoră, în care Rusia devenea puterea din Balcani în 

ascensiune faţă de Poartă. 
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29) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

În condiţiile izbucnirii Primului Război Mondial, Consiliul de Coroană a hotărât starea de neutralitate a 

României, care a durat între : 

a) 1912-1913 

b) 1916-1918 

c) 1919-1920 

d) 1914-1916 
 

30) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Începutul Primului Război Mondial 

B. Începutul Primului Război Balcanic 

C. Începutul Războiului Crimeii 

a) CBA 

b) ABC 

c) BAC  

d) CAB 

 


