
1 
 

 

 

ITEMI DE EVALUARE LA ISTORIE 

CLASA A IX-A 

SEMESTRUL AL II - LEA 

 

1. Civilizația medievală este o civilizație: 

a. agrară: 

b. urbană; 

c. politică. 

2. Centrul de greutate al societăţii feudale este: 

a. orașul; 

b. satul; 

c. familia. 

3. Populaţia rurală reprezintă din totalul populaţiei aproximativ: 
a. 70%; 
b. 80%; 
c. 90%. 

4. O creştere importantă a populaţiei are loc începând din secolul: 
a. IX; 
b. X; 
c. XI. 

5. Proprietarii domeniilor feudale sunt: 
a. nobili; 
b. țăranii; 
c. orășenii. 

6. Producătorii bunurilor materiale sunt: 
a. orășenii; 
b. nobilii; 
c. țăranii. 

7. Starea întâi, alcătuită din cei care se roagă, era reprezentată de: 
a. nobili; 
b. cler; 
c. țăranii și orășenii. 
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8. Starea a doua, formată din războinicii care apărau societatea, era reprezentată 
de: 

a. nobili; 

b. cler; 
c. țăranii și orășenii. 

9. Starea a treia, care cuprinde lucrătorii, era reprezentată de: 
a. nobili; 

b. cler; 
c. țăranii și orășenii. 

10. Celula vieţii economice şi sociale era reprezentată de: 
a.  domeniul feudal; 

b. sat; 

c. oraș. 

11. Sistemul de obligaţii ce revin ţăranilor dependenţi ca urmare a primirii loturilor 

în folosinţă reprezintă: 

a. rezerva seniorială; 

b. loturile țăranilor dependenți; 

c. renta feudală. 

12. Termenul generic ce desemnează oraşul medieval apusean este cel de: 

a. castel; 

b. burg; 

c. oraș. 

13. Meșteșugarii se organizau în: 

a. ghilde; 

b. hanse; 

c. bresle. 

14. Negustorii se organizau în: 

a. hanse; 

b. patriciat; 

c. plebe. 

15. Transeptul este o caracteristică a stilului: 

a. romanic; 

b. gotic; 

c. romantic. 

16. Biserica Notre Dame din Clermont este o clădire în stil: 

a. gotic; 

b. romanic; 

c. renascentist. 

17. Ferestre largi care permit o iluminare naturală mai puternică este o 

caracteristică a stilului: 

a. romanic; 

b. renascentist; 

c. gotic. 
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18. Italiana, franceza, spaniola, portugheza, româna reprezintă grupul: 

a. germanic; 

b. romanic; 

c. slav. 

19. Germana, engleza, suedeza, norvegiana, daneza, olandeza reprezintă grupul: 

a. germanic; 

b. romanic; 

c. slav. 

 

20. Rusa, poloneza, ceha, slovaca, bulgara reprezintă grupul: 

a. germanic; 

b. romanic; 

c. slav. 

21. Maghiara, finlandeza, estoniana reprezintă limbile: 

a. fino-ugrice; 

b. romanice; 

c. slave. 

22. Turca, tătara reprezintă limbile: 

a. fino-ugrice; 

b. germanice; 

c. uralo-altaice. 

23.           La mijlocul sec. XIII, intre Dunare si Carpati existau o serie de 

formatiuni prestatale romanesti mentionate in: 

a. Legenda sfântului Gerard; 

b. Diploma cavalerilor ioaniți; 

c. Cronica lui Anonymus. 

24. Tara Severinului, Voievodatele  lui Litovoi și Seneslau, Cnezatele lui Farcaș și 

Ioan sunt amintite în: 

a. Cronica lui Anonymus; 

b. Legenda sfântului Gerard; 

c. Diploma cavalerilor ioaniți. 

25. Trecerea românilor din Tara Fagarasului, sub conducerea lui Negru Voda, la S 

de Carpati, in zona Campulung are loc în anul: 

a. 1291; 

b. 1247; 

c. 1310. 

26. Adevăratul întemeiator al Țării Românești a fost fiul lui Tihomir, voievodul de 

la Arges: 

a. Negru-Vodă; 

b. Basarab I; 
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c. Bogdan. 

27.  Basarab I a domnit între anii: 

a. 1318-1320; 

b. 1330-1352; 

c. 1310-1352. 

28. Regele Ungariei,  Carol I Robert de Anjou, este învins de armata română la: 

a. Argeș; 

b. Posada; 

c. Rovine. 

29. Lupta  de la Posada a avut loc în anul: 

a. 1310; 

b. 1330; 

c. 1352. 

30. După lupta de la Posada, Țara Românaescă a devenit: 

a. Independentă; 

b. Autonomă; 

c. Monarhică. 

31. Basarab I l-a asociat la domnie pe fiul său: 

a. Vladislav Vlaicu; 

b. Negru-Vodă; 

c. Nicolae Alexandru. 

32. Basarab I a înfiinţat prima mitropolie din Ţara Românească în anul: 

a. 1330; 

b. 1359; 

c. 1365. 

33. Primul voievod  român care emite monedă a fost: 

a. Basarab I; 

b. Nicolae  Alexandru; 

c. Vladislav Vlaicu. 

34. Regele Ludovic  organizează o Marcă de apărare la Baia, pe râul Moldova și 

lasă la conducere pe: 

a. Bogdan; 

b. Dragoș; 

c. Nicolae  Alexandru. 

35. Istoricii consideră ca adevărat întemeietor al statului Moldova, pe voievodul: 

a. Dragoș; 

b. Bogdan; 

c. Basarab I. 

36. Moldova este independentă  în anul: 

a. 1359; 

b. 1364; 

c. 1365. 
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37. A fixat scaunul Moldovei la Suceava: 

a. Dragoș; 

b. Bogdan; 

c. Petru I Mușat. 

38. Dobrogea intră în componența Țării Românești în anul: 

a. 1354; 

b. 1386; 

c. 1388. 

39. Mircea cel Bătrân a domnit între anii: 

a. 1386-1418; 

b. 1400-1432; 

c. 1593-1601. 

40. În anul 1396 a avut loc cruciada de la : 

a. Rovine; 

b. Nicopole;  

c. Vaslui. 

41. Iancu de Hunedoara a domnit în: 

a. Țara Românească; 

b. Transilvania; 

c. Moldova. 

42. La 10 ianuarie 1475 obţine la Vaslui o victorie importantă împotriva otomanilor 

conduşi de Soliman paşa: 

a. Ștefan cel Mare; 

b. Mihai Viteazul; 

c. Alexandru cel Bun. 

43. La 23 august 1595 are loc lupta de la: 

a. Călugăreni; 

b. Șelimbăr; 

c. Războieni. 

44. Prima unire a Țărilor Române a fost realizată de: 

a. Ștefan cel Mare; 

b. Vlad Țepeș; 

c. Mihai Viteazul. 

45. La 25 decembrie 800 a fost încoronat împărat roman: 

a. Otto I; 

b. Carol cel Mare; 

c. Traian.  

46. Arhipelagurile Azore şi Canare au fost descoperite de: 

a. Henric Navigatorul; 

b. Vasco da Gama; 

c. Bartolomeo Diaz. 
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47. Bartolomeo Diaz porneşte în căutarea drumului maritim spre India dar nu 

ajunge decât la: 

a. strâmtoarea  Madagascar; 

b. Capul Bunei Speranţe; 

c. Golful Guineea. 

48. A atins  coastele Americii Centrale: 

a. Bartolomeo Diaz; 

b. Vasco da Gama; 

c. Cristofor Columb. 

49. Între anii 1519 – 1522 realizează prima circumnavigaţie a Pământului: 

a. Bartolomeo Diaz; 

b. Fernando Magellan; 

c. Cristofor Columb. 

50. A dat numele continentului descoperit de Cristofor Columb: 

a. Fernando Magellan; 

b. Vasco da Gama; 

c. Amerigo Vespucci. 

 

   

 

 

 

 

 


