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Test de antrenament la istorie clasa a X-a  
 Toate subiectele sunt obligatorii. Total punctaj 100. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.  
 

Subiectul I (5x3 puncte = 15 puncte) 
Aranjaţi următoarele afirmaţii în ordinea cronologică a desfăşurării lor:  

a. Este dată Declarația de independență americană 
b. Are loc căderea Bastiliei  
c. Turcii ajung în Europa după debarcarea de la Gallipoli  
d. Imperiul Otoman suferă o grea înfrângere la Viena  
e. Este dată Declarația Drepturilor în Anglia   

 

Subiectul al II-lea (5x3 puncte = 15 puncte) 
Încercuiți varianta adevărată:  

1. Principalul document emis în perioada revoluției engleze și care are prevederi moderne și care 
impune monarhia parlamentară este: a. Declarația Drepturilor; b. Declarația de independență; 
c. Magna Carta Libertatum; d. Constituția din 1787;  

2. Documentul emis în secolul al XVIII-lea prin care Anglia va fi nevoită să recunoască 
independența coloniilor: a. Tratatul de la Versailles; b. Declarația de independență; c. 
Declarația Drepturilor; d. Constituția din 1787.  

3. Criza/problema Orientală începe la finalul secolului al XVII-lea și reprezintă: a. decăderea 
Imperiului Habsburgic; b. decăderea Imperiului Otoman; c. decăderea Imperiului Rus;                
d. Ocuparea Balcanilor de către otomani;  

4. Napoleon este înfrânt definitiv în 1815 și exilat în urma bătăliei de la: a. Naseby; b. Waterloo; 
c. Versailles; d. Saratoga;  

5. Modelul politic american prezent și azi a fost impus prin: a. Partida de ceai din portul Boston;         
b. Declarația de independență; c. Congresul de la Philadelphia; d. Constituție.  
 

Subiectul III (4x3 puncte = 12 puncte) 
Realizaţi corespondenţa dintre coloanele A şi B 
      A                               B  

a. Căderea Bastiliei                   1. Americanii aruncă ceaiul de pe 3 vase englezești în mare   
b. Actul de supremație               2. Schimbarea pașnică a lui Iacob II cu Wilhelm de Orania 
c. Partide de ceai din Boston     3. Are loc căderea absolutismului francez a lui Ludovic al XVI-lea  
d. Revoluția Glorioasă                 4. Regele Angliei Henric al VIII-lea se declară șeful bisericii anglicane 

 

Subiectul al IV-lea (5x3=15puncte) 
1. Cea mai dificilă perioadă a Repoblicii/Convenției Naționale franceze a fost… 
2. Prin impunerea la mijlocul secolului XVII a ”Actelor de Navigație” acel stat devine … 
3. În urma ocupării Balcanilor de către turci, direcția lor viza ocuparea… 
4. În urma impunerii actului fundamental SUA devine ca model politic… 
5. Cea mai importantă măsură economică împusă de Napoleon în anul 1800 este 

 

Subiectul al V-lea (4+3+7+5+7+7puncte = 33 de puncte) 
“Noi considerăm adevăruri evidente prin sine ca toţi oamenii au fost creati egali, că sunt 

inzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, ca prin acestea se numără viaţa, libertatea  
şi căutarea fericirii. Că, pentru a garanta aceste drepturi, oamenii au instituit guverne, a caror justă 
autoritate derivă din consimţământul celor guvernaţi. Că ori de câte ori o formă de guvernare devine o 
primejdie pentru aceste scopuri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un 
nou  guvern, bazat pe acele principii şi organizat în acele forme care-I  vor părea mai potrivite penru a-
i garanta siguranţa şi fericirea… Aşadar, Noi, Reprezentanţii S.U.A., intruniţi în Congresul General, 
făcând apel la Judecătorul Suprem al lumii, ca garant al corectitudinii intenţiilor noastre, în numele şi 
prin autoritatea cu care ne-a investit bunul popor al acestor colonii, declarăm şi proclamăm în chip 
solemn şi public că aceste colonii sunt şi trebuie să fie de drept state libere şi independente, că ele 
sunt absolvite de orice datorie de supunere faţă de Coroana Britanică ….”  

Declaraţia de independenţă americană 
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1. Menţionaţi pe baza textului un argument care justifică dreptul coloniilor nord-americane la 
existență liberă.                                       4 puncte 

2. Precizaţi pe baza textului un drept natural cu care Creatorul i-a inzestrat pe oameni.   3 puncte 
3. Menţionaţi pe baza textului care este autoritatea de care se desprind noile state potrivit 

Declaratiei şi un motiv care declanşează războiul.                                      3+4=7 puncte 
4. Prezentaţi contextul emiterii acestui document.                        5 puncte 
5. Menţionaţi un element din text pe care-l regăsim în alt document important din perioada 1 
6. Explicaţi modelul politic american.                                                                               7 puncte 

 
 

BAREM CORECTARE pentru testul de antrenament la istorie clasa a X-a  
 Toate subiectele sunt obligatorii. Total punctaj 100. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.  

Subiectul I (5x3 puncte = 15 puncte) 

R: C (1354) – D (1683) – E (1689) – A (1776) – B (1789);  
Subiectul al II-lea (5x3 puncte = 15 puncte) 

R: 1- A; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – D;   
Subiectul III (4x3 puncte = 12 puncte) 
R: A – 3; B – 4; C – 1; D – 2;    
Subiectul al IV-lea (5x3=15puncte) 
R: 1 – Dictatura Iacobină; 2 – Regina Mărilor; 3 – Europei Centrale; 4 – Republică Prezidențială; 
5 – Banca Franței;  
Subiectul al V-lea (4+3+7+5+7+7puncte = 33 de puncte) 

1. Conform textului un argument care justifică dreptul coloniilor nord-americane la existență 
liberă, este: ”Că ori de câte ori o formă de guvernare devine o primejdie pentru aceste scopuri, 
este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge”.                                  4 puncte 

2. Conform textului un drept natural cu care Creatorul i-a inzestrat pe oameni, este: ”viaţa, 
libertatea  şi căutarea fericirii” ;                                                                                    3 puncte 

3. Conform textului autoritatea de care se desprind noile state potrivit Declaratiei este ”Coroana 
britanică” şi un motiv care declanşează războiul este: o serie de decizii impuse de englezi fară 
consultarea coloniilor, legea timbrului, zahărului, etc;                                             3+4=7 puncte 

4. Contextul emiterii Declarației de independență americană constă în declanșarea războiului în 
1775 și organizarea celui de-al doilea congres al coloniilor de la Philadelphia, unde este 
prezentat documentul;                                                             5 puncte 

5. Un element din text pe care-l regăsim în alt document important din perioada modernă este 
este ”dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un nou  guvern”, respectiv 
principiul suveranității poporului, acel document este, Declarația Omului și ale Cetățeanului din 
Franța, sau Cererile Norodului Românesc din Țara Românească.                         4+3=7 puncte 

6. Modelul politic american este Republică Prezidențială și prezint fiecare termen.           7 puncte 
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