ITEMI DE EVALUARE LA ISTORIE
SEMESTRUL I
CLASA A XII-A
1. Geto-dacii sunt un popor de origine:
a) indo-europeană;
b) romanică;
c) slavă.
2. Geto-dacii reprezintă:
a) ramura sudică a tracilor;
b) ramura de vest a slavilor;
c) ramura nordică a tracilor.
3. Geto-dacii sunt amintiŃi în izvoarele greceşti cu numele de:
a) greci;
b) daci;
c) slavi.
4. Geto-dacii sunt amintiŃi în izvoarele romane cu numele de:
a) greci;
b) daci;
c) slavi.
5. Geto-dacii au fost organizaŃi în:
a) ginŃi;
b) triburi;
c) cnezate.
6. Întemeietorul statului dac a fost:
a) Burebista;
b) Decebal;
c) Traian.
7. Burebista a domnit între anii:
a) 87-106 ;
b) 82-44 î.Hr.;
c) 98-117.
8. Statul dac a fost constituit în secolul:
a) I î.Hr.;
b) I d.Hr;
c) II î.Hr.
9. Burebista a fost ajutat în formarea statului dac de către:
a) Oroles;
b) Rubobostes;
c) Deceneu.

10. Statul dac se întindea în nord pâna la :
a) M-Ńii Balcani;
b) CarpaŃii Păduroşi;
c) Slovacia.
11. Termenul care defineşte adorarea unr zeităŃi dacice sub nume romane este:
a) sincretism religios;
b) interpretatio romana;
c) politeism.
12. Principalul rezultat al romanizării a fost formarea poporului:
a) român;
b) daco-roman;
c) roman.
13. Retragerea armatei şi administraŃiei din provincia Dacia a avut loc în timpul împăratului:
a) Aurelian;
b) Traian;
c) Iustinian.
14. Dobrogea a făcut parte din Imperiul Roman până în anul:
a) 46;
b) 106;
c) 602.
15. Poporul român este înrudit cu poporul:
a) francez;
b) englez;
c) german.
16. Procesul de formare al poporului român se încheie în linii mari în secolul:
a) VII;
b) VIII;
c) IX.
17. Limba latină face parte din familia popoarelor:
a) slave;
b) neolatine;
c) tracice.
18. Din fondul lexical de bază, stratul lingvistic latin reprezintă:
a) 10%;
b) 20%;
c) 60%.
19. Românii sunt menŃionaŃi în izvoarele documentare ale vremii ca un popor romanic distinct constituit,
printre care s-a numărat şi tratatul militar Stategikon scris de:
a) împăratul bizantin Mauricius;
b) împăratul bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul;
c) împăratul bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul.
20. Originea latină a românilor şi unitatea lor de neam a fost afirmată şi în secolul al XVI-lea de:
a) Samuil Micu;
b) Miron Costin;
c) Nicolaus Olahus.
21. Teoria imigraŃionistă a fost susŃinută de:
a) Franz Josef Sulzer;
b) Grigore Ureche;
c) Petru Maior.
22. Teoria imigraŃionistă se mai numeşte şi teoria:

a) continuităŃii;
b) romanităŃii;
c) roesleriană.
23. Teoria imigraŃionistă a fost dezvoltată de :
a) Dimitrie Cantemir;
b) Gheorghe Şincai;
c) Robert Roesler.
24. Teoria continuităŃii a fost susŃinută de:
a) A.D.Xenopol;
b) Franz Josef Sulzer;
c) Robert Roesler.
25. La sfârşitul Primului Război Mondial regimul democrat s-a instaurat şi în:
a) FranŃa;
b) SUA;
c) Cehoslovacia.
26. Perioada interbelică a fost dominată de instaurarea unor regimuri:
a) autoritare;
b) democratice;
c) liberale.
27. Regimurile democratice se caracterizează prin:
a) monopartidism;
b) respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti;
c) controlul absolut al statului asupra societăŃii.
28. Regimurile autoritare se caracterizează prin:
a) existenŃa partidului unic şi a unui dictator în fruntea statului;
b) pluripartidism;
c) separarea puterilor în stat.
29. Principiul regele conduce, dar nu guvernează se aplică în:
a) Germania;
b) FranŃa;
c) Marea Britanie.
30. Partidul Laburist a fost unul dintre cele mai puternice formaŃiuni politice din:
a) FranŃa;
b) Polonia;
c) Suedia.
31. Între 1918-1940 au funcŃionat 42 de guverne în:
a) Iugoslavia;
b) Austria;
c) FranŃa.
32. In 1933, în Germania puterea era preluată de regimul:
a) dictatorial naŃional-socialist;
b) democratic;
c) republican.
33. Reunificarea Germaniei s-a realizat în anul:
a) 1989;
b) 1990;
c) 1991.
34. Secolul al XX-lea mai este desemnat în istorie şi prin sintagma:
a) secolul luminilor;
b) secolul extremelor;
c) secolul războaielor.

35. Mişcarea fascistă a apărut după încheierea:
a) Primului Război Mondial;
b) Al Doilea Război Mondial;
c) Războiului Crimeii.
36. Cultul personalităŃii în Italia a fost reprezentat de:
a) Adolf Hitler;
b) Lenin;
c) Benito Mussolini.
37. Benito Mussolini s-a proclamat:
a) Il Duce;
b) Führer ;
c) Monarh.
38. Partidul Italiei Fasciste s-a numit:
a) Partidul Comunist;
b) Partidul Fascist;
c) Partidul Liberal.
39. Lucrarea lui Adolf Hitler s-a numit:
a) Mein Kamf;
b) Cămăşile negre;
c) Tineretul hitlerist.
40. Cultul personalităŃii în Germania a fost reprezentat de:
a) Adolf Hitler;
b) Benito Mussolini;
c) Stalin.
41. Partidul Germaniei Naziste s-a numit:
a) Partidul Comunist;
b) Partidul Fascist;
c) Partidul NaŃional-Socialist al Muncitorilor Germani.

42. Cultul personalităŃii în Germania a fost reprezentat de:
a) Adolf Hitler;
b) Lenin;
c) Benito Mussolini.
43. PoliŃia politică a regimului nazist s-a numit:
a) Securitate;
b) Gestapo;
c) CEKA.
44. Actul de naştere al statului sovietic a fost considerată:
a) RevoluŃia din Octombrie;
b) RevoluŃia din Noiembrie;
c) RevoluŃia din Decembrie.
45. Teroarea asupra populaŃiei ruseşti s-a intensificat în perioada lui:
a) Lenin;
b) Stalin;
c) Hitler.
46. Votul universal din România a fost introdus în anul:
a) 1866;
b) 1914;
c) 1918.
47. Marea Unire a fost realizată în timpul domniei lui:
a) Carol I;

b) Ferdinand I;
c) Carol al II-lea.
48. După moartea regelui Ferdinand I, a condus Ńara tutelat de o RegenŃă, fiind minor:
a) Mihai;
b) Carol I;
c) Carol al II-lea.
49. Carol al II-lea revine în ţară în anul:
a) 1923;
b) 1930;
c) 1940.
50. Din anul 1940 puterea reală în stat a fost deŃinută de:
a) regele Mihai;
b) Ion Antonescu;
c) regele Carol al II-lea.

