
                                                         
TEST-PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 

 
PARTEA I                                                                                                                                   40puncte 
 
 
  
 
A..Completați spațiile libere cu răspunsul corect :                                       20p ( 4p X 5 )  
1. Continentul care a avut cel mai mult de suferit de pe urma războiului a fost ……………………………… 
2. România a intrat in primul război mondial alături de ………………………………………………………….. 
3. Primul război mondial a fost câstigat de :……………………………………………………………………………………. 
4. Oraș european în care s-a desfășurat conferința de pace între anii 1919-1920…………………………… 
5. Organism creat, la sfarșitul primului război mondial, pentru apărarea păcii in lume 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
B. Răspundeți la următoarele întrebări :      :                                             20p ( 5p X4 )                               

 

1. Între ce ani a avut loc primul razboi mondial ?                                                           5p 
 
 

2. Spuneți ce condiții au fost impuse Germaniei prin tratatul de la Versailles.(minim3 
condiții –maxim 5)                                                                                                           5p      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

3. Menționați patru  state care apar pe harta Europei ca urmare a dispariției imperiilor 
multinaționale  .                                                                                                               5p 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Definiți politică revizionistă.                                                                                          5p  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Partea a II a                                                                                                                     50 puncte 
Citește cu atenție textele : 
 

A.Tensiunile creşteau în Europa, mai ales în zona Balcanică şi sud-estul Europei, cu mult timp înainte de 
izbucnirea Primului Război Mondial. Marile puteri ale Europei au creat diferite alianţe. Imperiul Otoman, 
Rusia (Imperiul Ţarist) şi alte grupuri politico-statale existau de ani buni, dar instabilitatea politică din 
Balcani (în special în Bosnia, Serbia, Herţegovina) ameninţa să distrugă aceste înţelegeri. Scânteia ce a 
dus la izbucnirea Primului Război Mondial a fost reprezentată de uciderea, în 28 iunie 1914, la Sarajevo, 
arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, şi a soţiei sale, de către naţionalistul 
Gavrilo Princip. Convins că Austro-Ungaria este pregătită de război, guvernul sârb a ordonat mobilizarea 
armatei şi a cerut Rusiei ajutorul. Pe 28 iulie, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, iar pacea marilor 
puteri din Europa a dispărut. În decursul unei săptămâni, Rusia, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Serbia 
(o parte dintre forţele ce au constituit Antanta) s-au aliat împotriva Austro-Ungariei şi Germaniei (o parte 
dintre forţele ce au constituit Puterile Centrale). Astfel a început Primul Război Mondial. 
 
 

B.În cadrul Primei Bătălii de la Marna (6-9 septembrie 1914) au luptat forţele Franţei şi Marii Britanii cu 
armata invadatoare a Germaniei, ce se afla în acel moment la 48 de kilometri de Paris. Trupele Aliaţilor 
au contracarat succesul Germaniei, ale cărei trupe le-au împins către nordul râului Aisne. 
Înfrângerea a reprezentat sfârşitul planului germanilor de a cuceri rapid Franţa. Ambele părţi au săpat 
tranşee, iar frontul vestic a devenit un infern ce a durat mai mult de trei ani. Mare parte din cele mai 
costisitoare lupte au avut loc la Verdun (februarie-decembrie 1916) şi în bătălia de la Somme (iulie-
noiembrie 1916), unde trupele germane şi franceze au înregistrat pierderi uriaşe. 
 
 

1. Pe baza textului A identifică o cauză a primului război mondial.                                                  5p                                                                          
2. Pe baza textului A spuneți care a fost pretextul declanșării primului război mondial.           10p 
3. Pe baza textului A  identificați forțele care se vor confrunta în război.                                     10p 
4. Pe baza textului B spuneți care a fost importanța victoriei franceze în bătălia de pe fluviul Marna.     

10p 
5. Identificați în textul B o tactică  de luptă,  susținând-o cu o informație din text.                     10p 
6. Pe ce front s-au purtat luptele despre care se vorbește în textul B.                                             5p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.descopera.ro/istorie/15081728-abatorul-lupta-care-a-lasat-in-urma-un-milion-de-victime-in-primul-razboi-mondial
https://www.descopera.ro/istorie/15081728-abatorul-lupta-care-a-lasat-in-urma-un-milion-de-victime-in-primul-razboi-mondial
https://www.descopera.ro/istorie/16050880-13-lucruri-despre-batalia-de-la-somme-printre-cele-mai-sangeroase-din-istorie-au-murit-peste-un-milion-de-oameni


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
 fracţiuni de punct.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat 
pentru lucrare. 
Partea  1.                                                                                                                             
Subiectul A                                                                                                                     20 puncte 
1) Se acordă 4  puncte pentru răspunsul corect  - Europa  
2) Se acordă 4  puncte pentru răspunsul corect  -  Tripla Înțelegere -Antanta 
3)  Se acordă 4 puncte pentru răspunsul corect -  Tripla Înțelegere -Antanta  
4) Se acordă  4  puncte pentru răspunsul corect -  Paris 
5)        Se acordă  4  puncte pentru răspunsul corect  - Liga Națiunilor sau Societatea Națiunilor 
Subiectul B                                                                                                                   20 puncte .                                                                                                                                           

1) Se acordă 5  puncte pentru răspunsul corect   -1914-1918    

2)  Se acordă 5  puncte pentru răspunsul corect  -  Germania pierdea toate coloniile , pierdea 
Alsacia si Lorena , trebuia sa plateasca despagubiri de razboi , armata era redusa la 100000 de 
oameni iar serviciul militar obligatoriu este desfiintat ;  
Se acordă 4  puncte pentru 4 prevederi  corecte . 
Se acordă 3 puncte  pentru 3 prevederi  corecte. 
Se acordă 2 puncte pentru 1-2 prevederi  corecte. 

3) Se acordă 5  puncte pentru răspunsul corect care cuprinde  patru  dintre următoarele state  -    
Cehoslovacia ,Jugoslavia,Finlanda,Romania  
Mare,Polonia,Letonia,Lituania,Estonia,Ungaria,Austria. 

            Se acordă 4   puncte pentru trei state corect menționate. 
            Se acordă 3 puncte  pentru două state corect menționate 
            Se acordă 2 puncte pentru un stat corect menționat. 

4)   Se acordă 5  puncte pentru răspunsul corect                                        

Partea a II a                                                                                                                          50puncte  

1)       Se acordă 5  puncte pentru cauza corect formulată   
2)         Se acordă 10   puncte pentru     răspunsul-    uciderea, în 28 iunie 1914, la Sarajevo, arhiducelui 
Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, şi a soţiei sale. 
3)          Se acordă 10   puncte pentru     răspunsul       -   Rusia, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Serbia  - 
Antanta și   Austro-Ungaria şi Germania – Puterile Centrale . Punctajul se diminuează cu câte un punct 
pentru fiecare greșeală. 
4)        Se acordă 10  puncte pentru oricare dintre răspunsurile :  

 Trupele germane  le-au împins către nordul râului Aisne. 

 Înfrângerea a reprezentat sfârşitul planului germanilor de a cuceri rapid Franţa 

 Ambele părţi au săpat tranşee 

 Frontul vestic a devenit un infern ce a durat mai mult de trei ani sau oricare răspuns corect. 
5) Se acordă 10  puncte pentru răspunsul : 

 Războiul fulger - Înfrângerea a reprezentat sfârşitul planului germanilor de a cuceri rapid Franţa 

 Războiul de poziții- Ambele părţi au săpat tranşee sau oricare răspuns corect. 
6)       Se acordă 5  puncte pentru     răspunsul  -frontul de vest   

 
 

 


