ITEMI DE EVALUARE LA ISTORIE
CLASA A XI-A
SEMESTRUL II

1. La începutul secolului XX, România era o țară în care era preponderentă:
a. Agricultura;
b. Comerțul;
c. Industria constructoare de mașini.
2. România s-a implicat în cel de-al doilea război balcanic, și prin Pacea de la
București
(1913), a obținut:
a. Basarabia;
b. Cadrilaterul;
c. N Bucovinei.
3. Primului Razboi Mondial a izbucnit în anul:
a. 1914;
b. 1916;
c. 1918.
4. România a intrat în Primului Razboi Mondial în anul:
a. 1914;
b. 1915;
c. 1916.
5. Secolul XX este socotit:
a. Secolul extremelor;
b. Secolul lung;
c. Cel mai democratic secol.
6. Al Doilea Război Mondial s-a desfășurat între anii:
a. 1939-1945;
b. 1940-1945;
c. 1939-1944.
7. La 27 martie 1918, Sfatul Țării, întrunit la Chișinau, a hotărât unirea cu
România a:
a. Bucovinei;
b. Basarabiei;
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c. Transilvaniei.
8. La 28 noiembrie 1918, Congresul General de la Cernauti a votat unirea cu
patria- mamă a:
a. Basarabiei;
b. Bucovinei;
c. Transilvaniei.
9. Ziua de 1 Decembrie 1918 a marcat unirea cu România a:
a. Basarabiei;
b. Bucovinei;
c. Transilvaniei.
10. România Mare era în Europa o țară de mărime:
a. Mare;
b. Mijlocie;
c. Mică.
11. Constituția din 1923 consacra forma regimului politic:
a. Monarhie constituțională;
b. Democrație parlamentară;
c. Monarhie autoritară.
12. Cel mai abil om politic al României deceniului al patrulea al secolului XX a fost:
a. Ferdinand I;
b. Carol I;
c. Carol al II-lea.
13. Carol al II-lea instituie la 10-11 februarie 1938 un regim:
a. Democratic;
b. Autoritar;
c. Neoabsolutist.
14. Este abrogată Constituția din 1923 și înlocuită cu una nouă în anul:
a. 1930;
b. 1936;
c. 1938.
15. Ion Antonescu introduce:
a. Dictatura;
b. Democrația;
c. Comunismul.
16. Ion Antonescu vine la putere în anul:
a. 1938;
b. 1940;
c. 1945.
17. După abdicarea lui Carol al II-lea, tronul i-a revenit fiului său:
a. Ferdinand I;
b. Carol al II-lea;
c. Mihai I.
18. Ion Antonescu a angajat țara în Al Doilea Război Mondial împotriva:
a. URSS;
b. Germania;
c. Italia.
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19. Reprezentarea instituțională a voinței cetățenilor, care oferă mijloace necesare
pentru a acționa eficient în vederea asigurării apărării și bunăstării tuturor,
precum și a diferitelor grupuri minoritare este definiția:
a. Politicii;
b. Statului;
c. Monarhiei.
20. Cea mai veche formă de stat din istorie este:
a. Republica;
b. Federația;
c. Monarhia.
21. În Evul Mediu întâlnim:
a. monarhii despotice;
b. monarhii centralizate și absolutiste;
c. monarhii autoritare și constituționale.
22. „Regele domnește dar nu guvernează” este principiul întâlnit în:
a. Marea Britanie;
b. Italia;
c. România.
23. Președintele are rol de mediator între puterile și instituțiile statului în:
a. Monarhie;
b. Republică;
c. State Federative.
24. Statul cu un singur Parlament, guvern și constituție este:
a. Statul unitar;
b. Statul federativ;
c. Confederația de state.
25. O comunitate de state nesuverane, care are o autoritate centrală reprezintă:
a. Statul unitar;
b. Statul federativ;
c. Confederația de state.
26. Asocierea a două sau mai multe state care au convenit să-și creeze, sau nu,
organe comune de conducere, dar cu păstrarea suveranității statelor membre
reprezintă:
a. Statul unitar;
b. Statul federativ;
c. Confederația de state.
27. Primul stat constituit pe o structură federală a fost:
a. SUA;
b. URSS;
c. Japonia.
28. Regimul toalitar de stânga este:
a. Fascismul;
b. Comunismul;
c. Nazismul.
29. A fost supranumit “ Ducele”:
a. Stalin;
b. Adolf Hitler;
c. Benito Mussolini.
3

30. Reunirea patronilor și sindicatelor într-un organism instituționalizat politic cu
scopul de a elimina tensiunile sociale reprezintă:
a. Corporatismul;
b. Anticlericism;
c. Eugenía.
31. Fasciștii organizează pe 26 octombrie 1922:
a. un sistem represiv;
b. marșul asupra Romei;
c. propaganda abilă.
32. Miliția fascistă purta numele:
a. Securitate;
b. Gestapo;
c. Ovra.
33. Ideologia și mișcarea politică apărută și fondată de Adolf Hitler în Germania
interbelică a purtat numele de:
a. Fascism;
b. Nazism;
c. Comunism.
34. Zvastica este simbolul:
a. Comunismului;
b. Fascismului;
c. Nazismului.
35. Extinderea producției de bunuri de larg consum pentru a îmbunătăți
standardul de viață al claselor de mijloc și de jos a fost un obiectiv al:
a. Comunismului;
b. Fascismului;
c. Nazismului.
36. Președintele Hindenburg îl numește pe Hitler cancelar al Germaniei la data de:
a. 30 ianuarie 1933;
b. 30 februarie 1933;
c. 30 ianuarie 1930.
37. La 19 august 1934 Adolf Hitler:
a. devine cancelar;
b. devine Führer;
c. interzice sindicate.
38. Din punct de vedere religios, se declară ateu:
a. Comunismul;
b. Fascismul;
c. Nazismul.
39. Perioada leninistă a fost între anii:
a. 1917-1923;
b. 1917-1925;
c. 1917-1924.
40. Poliția politică a comunismul sovietic a fost:
a. Securitatea;
b. CEKA;
c. Ovra.
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41. Rusia sovietică adoptă forma republicii federale, luându-și denumirea de
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) în anul:
a. 1917;
b. 1922;
c. 1953.
42. După moartea lui Lenin, puterea este preluată de:
a. Stalin;
b. Hrusciov;
c. Gorbaciov.
43. În 1977 a fost adoptată o nouă constituție care prevedea explicit caracterul
unitar al URSS de către:
a. Nikita Hrusciov;
b. Mihail Gorbaciov;
c. Leonid Brejnev.
44. Introduce un program de reforme de tip perestroika (restructurare) și glasnost
(transparență):
a. Nikita Hrusciov;
b. Mihail Gorbaciov;
c. Leonid Brejnev.
45. La 6 martie 1945 se instalează la putere primul guvern comunist, condus de:
a. Stalin;
b. Petru Groza;
c. Nicolae Ceaușescu.
46. După moartea lui Dej conducerea partidului și a țării îi revine lui:
a. Nicolae Ceaușescu;
b. Ion Iliescu.
c. Iuliu Maniu.
47. Funcția de președinte al României a fost creată în anul:
a. 1948;
b. 1965;
c. 1974.
48. Întâiul guvern democratic postcomunist a început să funcționeze de la 26
decembrie 1989, fiind condus de:
a. Ion Iliescu;
b. Petre Roman;
c. Traian Băsescu.
49. Prima Constituție a României postdecembriste a fost adoptată în anul:
a. 1990;
b. 1991;
c. 1992.
50. Organul reprezentativ al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării
este:
a. Parlamentul României;
b. Președintele României;
c. Guvernul.
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