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4 Teste structurate pe unităţi de învăţare conform 
programei școlare și manualelor alternative

4 Teste finale

4 Sugestii de rezolvare



teste



Unitatea 1

INtRODUCeRe

l spaţiul geografic natural

l Periodizarea istoriei românilor



Nume: ......................................
Clasa: .......................................
Dată: ........................................ 

Testul nr. 1

SUBIECTUL I  (20 puncte)

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile
de mai jos:1. România este o țară situată în:a) vestul Europei; b) nord-vestul Europei; c) sud-estul Europei Centrale; d) nord-estul Europei.2. Ieșirea la Marea Neagră face din România:a) o țară insulară; b) o țară pontică; c) o țară alpină; d) o țară mediteraneană.3. Refieful României este format din: a) munți și dealuri; b) munți și câmpii; c) munți, dealuri, podișuri și câmpii; d) dealuri, podișuri și câmpii.4. Prima și cea mai îndelungată epocă istorică este:a) Evul Mediu; b) Preistoria; c) Antichitatea; d) Modernitatea.
SUBIECTUL al II-lea                                                                                               (8 puncte)

Stabiliți ordinea cronologică a următoarelor epoci istorice:A. Epoca medievală;B. Epoca contemporană;C. Epoca antică;D. Epoca modernă.
SUBIECTUL al III-lea                                                                                              (8 puncte)

Analizați afirmațiile de mai jos, apoi stabiliți dacă sunt adevărate (A) sau false (F):1. Raportat la suprafața relativ mică a României, relieful este armonios, divers și echilibrat.2. În partea de nord-vest, România are deschidere la Marea Neagră.
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3. Pentru o mai bună încadrare a evenimentelor, timpul istoric se împarte în epoci istorice,perioade lungi de timp cu anumite trasături caracteristice.4. Secolul XX este încadrat în Epoca medievală.
SUBIECTUL al IV-lea                                                                                           (12 puncte)

Completați spațiile libere din afirmațiile de mai jos cu noțiunile corespunzătoare
enumerate în lista de mai jos. O noțiune aleasă din listă se folosește doar o singură dată în
completarea unei afirmații.

Lista noțiunilor: Preistoriei, Epoca contemporană, Marea Neagră, mediul geografic, Marea Me-
diterană, Evul Mediu1. De-a lungul timpului, viața oamenilor a fost și este influențată de  ...................... în care aceștiatrăiesc.2. Ieșirea României la .................. îi oferă oportunități de dezvoltare economică și legăturicomerciale cu țările lumii.3. Epoca pietrei și Epoca metalelor sunt perioade de timp ce aparțin ...................... 4. Al Doilea Război Mondial s-a desfășurat în  ..................... 
SUBIECTUL al V-lea                                                                                                  (35 puncte)

Citiți cu atenție sursa de mai jos:„Situat geografic pe paralela de 45° latitudine nordică și deci în plină zonă de climă temperată,teritoriul României, pe lângă influența exercitată succesiv asupra sa de fiecare din cele patru ano-timpuri caracteristice acestei zone, corespunde și cu arealul de interferență a maselor de aeroceanice nord-vestice cu cele continentale nord-estice și cu cele mediteraneene sudice. [...] Îngeneral, pentru teritoriul țării noastre, temperaturile medii lunare ating maximul în iulie șiminimul în ianuarie. [...]Prezența Carpaților, adevărată coloană vertebrală inelară a teritoriului țării, completată deimaginea unei largi desfășurări a bazinului Dunării, ce înmănunchează peste 95% din apele cebrăzdează întregul teritoriu românesc, precum și de vecinătatea «piedestalului» hidrografic alMării Negre, constituie coordonatele majore specifice de care se leagă întregul peisaj al României.De aici și caracterizarea ce i se mai dă acesteia, de «țară carpato-danubiano-pontică». [...]Putem distinge pe suprafața țării noastre cele mai diverse tipuri de peisaje ca: peisaj continental,peisaj marin, peisaj montan, peisaj alpin, peisaj de podiș, peisaj de câmpie, peisaj de stepă. [...]Definirea specificului peisajului geografic românesc este determinată de raporturile locuitorilorcu teritoriul, de modul în care i-au utilizat resursele economice și în care l-au perceput de-alungul timpului. [...]Astfel munții, prin depresiunile lor interne și plaiurile netede au favorizat o intensă populare aacestor meleaguri, iar prin poziția lor centrală au devenit adevărate cetăți naturale în carelocuitorii se retrăgeau din fața invadatorilor. Carpații, cu pășunile lor bogate, cu pădurile și
12
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ogoarele depresiunilor, cu minereurile adâncurilor, [...] cu lemnul hățișurilor din întinsele zăvoaie,luminișurile cu soluri roditoare [...] oferă toate cele necesare traiului și activității economice. [...]Pășunile întinse ale Munților Carpați, alături de cele bărăgănene și dobrogene [...] au oferitcondiții pentru păstorit cu pendulări sezoniere între munte și câmpie. Permanența acesteiocupații străvechi definește menținerea pe întreg cuprinsul țării a unor cuvinte din lexicul daco-roman moștenit: baci, strungă, țarc, brânză, urdă, zer, lapte, pășune, iarbă, păstor, oaie, berbec, boi,
capră. Posibilitățile lesnicioase de practicare a agriculturii, datorită mediului prielnic, au exercitat omare influență în fixarea țăranului de ogor, ocupația aceasta având o ascensiune îndelungată întimp, de unde și păstrarea unor termeni specifici străvechi: grapă, sapă, ară, seamănă, țarină,
mazăre, păstaie, grâu, strugure, vie. [...]Aceste elemente vin să sublinieze un alt fapt și anume cel al favorizării de către cadrul naturala dezvoltării unitare a poporului român pe teritoriul țării noastre.”(Alexandru Roșu, Geografia fizică a României)

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:1. Menționați poziția geografică a teritoriului României, precizată în sursa dată. 2. Numiți luna în care temperatura medie atinge valoarea minimă pe teritoriul țării noastre,precizată în sursa dată.3. Menționați trei tipuri de peisaje la care se referă sursa dată.4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la păstorit. 5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul munților în viațalocuitorilor, susținându-l  cu o informație selectată din sursă.6. Precizați trei cuvinte străvechi care demonstrează practicarea agriculturii în spațiul românesc,la care se referă sursa dată.7. Explicați, pe baza sursei date, sintagma atribuită României de „țară carpato-danubiano-pon-tică”.
SUBIECTUL al VI-lea                                                                                                    (7 puncte)

Referitor la fluviul Dunărea, menționați:a) punctul cardinal de pe teritoriul României traversat de Dunăre;b) un avantaj oferit de existența Dunării locuitorilor care au trăit de-a lungul timpului înapropierea ei.
Notă! Pentru rezolvarea corectă a tuturor subiectelor se acordă 90 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
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sUGestII 
De

ReZOLVARe

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu seacordă fracțiuni de punct.• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajuluitotal acordat pentru rezolvarea testului.
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Testul nr. 1
SUBIECTUL I                                                                                                              (20 puncte)Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:1. c;2. b; 3. c;4. b.

(5p. x 4 = 20 puncte)

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                (8 puncte)Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare poziționare corectă în următoarea ordine cronologică:C, A, D, B.
(2p. x 4 = 8 puncte)

SUBIECTUL al III-lea                                                                                            (8 puncte)Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre răspunsurile:1. A;2. F;3. A;4. F.
(2p. x 4 = 8 puncte)

SUBIECTUL al IV-lea                                                                                           (12 puncte)Se acordă câte 3 puncte pentru completarea fiecărei afirmații cu informația corectă:1. mediul geografic;2. Marea Neagră;3. Preistoriei;4. Epoca contemporană.
(3p. x 4 = 12 puncte)

SUBIECTUL al V-lea                                                                                                   (35 puncte)1. 3 puncte pentru răspunsul: „pe paralela de 45° latitudine nordică”. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/mențio nare sau în enunț).



2. 2 puncte pentru răspunsul: ianuarie.
     Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționaresau în enunț).3. Câte 2  puncte pentru menționarea oricăror tipuri de peisaje la care se referă sursa dată.

Exemple: peisaj continental, peisaj marin, peisaj montan, peisaj alpin, peisaj de podiș, peisaj de câmpie, peisaj de stepă.
     Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționaresau în enunț).                                                                                                     

(2p. x 3 = 6 puncte)4. Câte 4 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare lapăstorit.
Exemple: „Pășunile întinse ale Munților Carpați, alături de cele bărăgănene și dobrogene(...) au oferit condiții pentru păstorit”; „Permanența acestei ocupații străvechi definește (...)”. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț).                                                                                              

(4p. x 2 = 8 puncte)5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la larolul munților în viața locuitorilor.
     3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricărei informații care susține punctul de vedere formulat.     Punctajul total (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, câtși informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar informația.
     Sugestie de rezolvare:     Munții Carpați au oferit adăpost populației în caz de primejdie. Informația care susținepunctul de vedere este: „Munții, prin depresiunile lor interne și plaiurile netede au favorizato intensă populare a acestor meleaguri, iar prin poziția lor centrală au devenit adevăratecetăți naturale în care locuitorii se retrăgeau din fața invadatorilor.”6. Câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei cuvinte străvechi care demonstreazăpracticarea agriculturii în spațiul românesc, la care se referă sursa dată.
     Exemple: grapă, sapă, ară, seamănă, țarină, mazăre, păstaie, grâu, strugure, vie. 
     Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționaresau în enunț).                                                                                                                                             (1p. x 3 = 3 puncte)7. Câte 2 puncte pentru menționarea fiecărei coordonate geografice la care se referă sursadată și care explică sintagma atribuită României de „țară carpato-danubiano-pontică”.152
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Sugestie de rezolvare:România este o țară carpato-danubiano-pontică deoarece spațiul românesc este străbătut deMunții Carpați, este traversat în partea de sud de fluviul Dunărea și are ieșire la Marea Neagră.
                                                                                                                                            (2p. x 3 = 6 puncte)

SUBIECTUL al VI-lea                                                                                                 (7 puncte)a) 3 puncte pentru răspunsul: sud.
     Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționaresau în enunț).b) 4 puncte pentru menționarea oricărui avantaj oferit de existența Dunării locuitorilor careau trăit de-a lungul timpului în apropierea ei.
     Exemple: pescuitul, transportul fluvial, furnizarea apei potabile, irigații etc.
     Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționaresau în enunț).
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