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ITEMI DE EVALUARE LA ISTORIE 
SEMESTRUL I 
CLASA A IX-A 

 
 
 
1.Partea de nord a Mesopotamiei a fost ocupată de : 

a) sumerieni; 
b) egipteni; 
c) greci. 

2.Sumerienii s-au stabilit în Mesopotamia în mileniul: 
a) III î.Hr.; 
b) II î.Hr.; 
c) IV î.Hr. 

3.Religia sumerienilor a fost: 
                  a) monoteistă; 

b) politeistă; 
                  c) islamică. 
4.În centrul Mesopotamiei s-au aşezat: 
                  a) egiptenii ; 
                  b) akkadienii ; 
                  c) sumerienii. 
5.Oraşele-state sumeriene au format o monarhie în jurul anului : 
                  a) 3000 î.Hr.; 

b) 2400 î.Hr.; 
c) 2000 î.Hr. 

6.Imperiul akkadian a fost întemeiat de: 
                  a) Hammurabi; 
                  b) Sargon I; 
                  c) Menes. 
7.Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos s-au format în jurul anului: 
                  a) 3400 î.Hr.; 
                  b) 3200 î.Hr.; 
                  c) 3000 î.Hr. 
8.Codul de legi care avea la bază legea talionului a fost întocmit de: 
                   a) Sargon I; 
                   b) Menes; 
                   c) Hammurabi. 
9.Egiptenii sunt de origine: 
                   a) hamito-semitică ; 
                   b) romanică ; 
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                   c) asiatică. 
10.Primul rege al statului evreilor a fost : 
                   a) David ; 
                   b) Solomon ; 
                   c) Saul. 
11.Roma a fost întemeiată în anul : 
                   a) 842 î.Hr.; 
                   b) 753 î.Hr.; 
                   c) 709 î.Hr. 
12.Roma a fost întemeiată pe malul fluviului: 
                   a) Tibru; 
                   b) Nil; 
                   c) Eufrat. 
13.Până în 509 î.Hr., Roma a fost condusă de : 
                   a) 9 regi; 
                   b) 7 regi; 
                   c) 4 regi. 
14.În secolele V-III î.Hr. Roma cucereşte: 
                    a) Italia; 
                    b) Egiptul; 
                    c) Mesopotamia. 
15.Între 264-146 î.Hr. au loc: 
                    a) războaiele punice; 
                    b) războaiele medice; 
                    c) războaiele civile. 
16.În anul 44 î.Hr. este asasinat: 
                    a) Caesar; 
                    b) Pompei; 
                    c) Crassus. 
17.În anul 27 î.Hr. a fost instaurat: 
                    a) Republica; 
                    b) Dominatul; 
                    c) Principatul. 
18.Al doilea triumvirat a fost format din: 
                    a) Caesar-Pompeius-Crassus; 
                    b) Octavian-Antonius-Lepidus; 
                    c) Marius-Pompei-Lepidus. 
19.ÎniŃiatorul Dominatului a fost: 
                    a) Octavian; 
                    b) DiocleŃian; 
                    c) Caesar. 
20.Edictul de la Milan a fost adoptat de : 
                    a) Constantin cel Mare; 
                    b) DiocleŃian; 
                    c) Octavian. 
 
 
 
21.Constantin cel Mare a mutat capitala Imperiului Roman la: 
                     a) Roma; 
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                     b) VeneŃia; 
                     c) Constantinopol. 
22.Imperiul Roman de Apus este desfiinŃat în anul: 
                     a) 395; 
                     b) 476; 
                     c) 525. 
23.Triburile nomade din Canaan au năvălit în timpul regatului: 
                     a) vechi; 
                     b) mijlociu; 
                     c) nou. 
24.Egiptul a fost împărŃit în: 
                     a) nome; 
                     b) judeŃe; 
                     c) comitate. 
25.În timpul Regatului Mijlociu, capitala statului egiptean se mută la: 
                     a) Memfis; 
                     b) Naucratis; 
                     c) Teba. 
26.La sfârşitul Regatului Mijlociu are loc năvălirea: 
                     a) persanilor; 
                     b) hicsoşilor; 
                     c) sirienilor. 
27.Cel mai strălucit reprezentant al dinastiei ramesizilor a fost: 
                     a) Ramses al II-lea; 
                     b) Tutmes al III-lea; 
                     c) Narmer. 
28.În anul 525 î.Hr. Egiptul a fost cucerit de : 
                     a) Imperiul Roman; 
                     b) Imperiul Otoman; 
                     c) Împeriul Persan. 
29. Regatul Vechi este reprezentat de dinastiile: 
                     a) III-VI; 
                     b) XI-XIII; 
                     c) XVIII-XX. 
30. Polis-ul grecesc apare în secolul: 
                    a) IX î.Hr.; 
                    b) VIII î.Hr.; 
                    c) VII î.Hr. 
31. Marea colonizare greacă are loc între secolele: 
                    a) IX-VIII î.Hr.; 
                    b) VIII-VII î.Hr.; 
                 c) VIII-VI î.Hr.. 
 
32. Războaiele medice reprezintă războaiele dintre: 
                 a) greci şi persani; 
                 b) greci şi italieni; 
                 c) greci şi sumerieni. 
33. Primul război medic a avut loc în anul: 
                 a) 500 î.Hr.; 
                 b) 499 î.Hr.; 



4 
 

                 c) 490 î.Hr. 
34. Al doilea război medic a avut loc la: 
                 a) Maraton; 
                 b) Termopile; 
                 c) Plateea. 
35. O societate pietrificată a fost denumită: 
                  a) Atena; 
                  b) Sparta; 
                  c) Milet. 
36. ÎnvăŃătoarea Eladei a fost numită: 

a) Atena; 
b) Sparta; 

                    c) Milet. 
37. A desfiinŃat sclavia din datorii: 
                    a) Dracon; 
                    b) Solon; 
                    c) Pericle. 
38. A intodus ostracismul: 
                    a) Dracon; 
                    b) Solon; 
                    c) Pericle. 
39. Puterea corpului cetăŃenesc denumeşte: 
                    a) democraŃia; 
                    b) oligarhia; 
                    c) tirania. 
40. Sparta va învinge Atena în războiul: 
                    a) peloponesiac; 
                    b) medic; 
                    c) punice. 
41. Statul dac a fost întemeiat de: 
                    a) Oroles; 
                    b) Burebista; 
                    c) Decebal. 
42. Burebista reuşeşte unificarea triburilor şi întemeiază statul dac în anul: 
                     a) 89 î.Hr.; 
                   b) 84 î.Hr.; 
                    c) 82 î.Hr. 
43. Burebista este ajutat în formarea statului dac de către: 

a) Deceneu; 
b) Decebal; 
c) Rubobostes. 

44. Statul dac a avut un caracter: 
a) democratic; 
b) militar; 
c) social. 

45. În cadrul războiului civil de la Roma, Burebista îl susŃine pe: 
a) Traian; 
b) Caesar; 
c) Pompei. 

46. Capitala statului dac a fost stabilită la: 
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a) Sarmizegetusa; 
b) Sucidava; 
c) Piatra Roşie. 

47. Statul dac se întindea în nord pâna la : 
       a)M-Ńii Balcani; 
        b)CarpaŃii Păduroşi; 
         c)Slovacia. 
48. Burebista a fost asasinat în anul: 
        a) 82 î.Hr.; 
        b) 46 î.Hr.; 
        c) 44 î.Hr. 
49. Dacia este cucerită de împăratul: 

a) Aurelian; 
b) Traian; 
c) Octavian. 

50. Dacia devine provincie romană în anul: 
a) 101; 
b) 105; 
c) 106. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


