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ITEMI DE EVALUARE

TEMA : CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE

Clasa a VIII-a

A. ITEMI CU ALEGEREMULTIPLĂ

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai

jos:

1. La 3-5 mai 1848, pe câmpia de la Blaj, revoluţionarii transilvăneni au adoptat programul intitulat:

a. Petiţia-Proclamaţie b. Petiţia Naţională

c. Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei d. Petiţia neamului românesc din Ungaria

2. Mişcarea revoluţionară din Moldova de la 1848 a fost reprimată de către domnitorul:

a. Gh. Bibescu b. Carol I c. Mihail Sturdza d. Barbu Ştirbei

3. Nicolae Bălcescu şi C.A. Rosetti au acţionat în timpul revoluţiei de la 1848 din:

a. Transilvania b. Moldova c. Ţara Românească d. Banat

4. Unirea Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească prin dubla alegere a lui Al. Ioan

Cuza a avut loc la data de:

a. 5 ianuarie 1859 b. 24 ianuarie 1859 c. 24 ianuarie 1862 d. 2 mai 1864

5. Ofensiva românească de la Mărăşeşti împotriva armatelor germane a avut loc în anul:

a. 1914 b. 1915 c. 1917 d. 1919

6. Prim ministrul al guvernului României care l-a sprijinit pe Al. Ioan Cuza în realizarea

secularizării averilor mănăstireşti, a reformei electorale şi a celei agrare a fost:

a. Barbu Catargiu b. Lascăr Catargiu

c. Nicolae Creţulescu d. Mihail Kogălniceanu

7. În urma participării la războiul din Balcani (1877-1878), România şi-a obţinut independenţa faţă

de:

a. Imperiul Otoman b. Imperiul Ţarist c.Austria d. Anglia

8. Adunările ad-hoc au fost înfiinţate în Principatele Române în anul:

a. 1849 b.1853 c.1857 d.1862

9. Regimul politic monarhic constituţional s-a instaurat în România prin:

a. adoptarea Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris

b. abdicarea lui Al. I. Cuza

c. proclamarea lui Ferdinand ca rege al României

d. adoptarea Constituţiei de la 1866
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10. Sfatul Ţării întrunit la Chişinău la 27 martie1918, a decis unirea cu România a provinciei:

a. Dobrogea b. Bucovina c. Transilvania d. Basarabia

B. ITEMI DE COMPLETARE

II. Completaţi spaţiile libere din textele de mai jos cu informaţia corectă:

1. Primul program al revoluţiei române de la 1848, elaborat la Iaşi în martie 1848, a fost ...........

2. Obţinerea independenţei de stat a României (1877) a avut loc în timpul domniei principelui

..............

3. Organizatorul rezistenţei româneşti din Munţii Apuseni din timpul revoluţiei de la 1848-1849, a

fost .................

4. În perioada iunie-septembrie 1848, Ţara Românească a fost condusă de un ..............

5. Documentul adoptat la 9 iunie 1848 în Ţara Românească, prin care revoluţionarii români cereau

adoptarea unei constituţii este cunoscut sub numele de ...........

6. Prima realizare majoră a domniei lui Carol de Hohenzollern, proclamat principe al României în

1866, a fost adoptarea unei ............

7. Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor s-a realizat prin unirea Transilvaniei cu România la

data de (ziua, luna, anul) ..............

8. România a intrat în Primul Război Mondial în anul 1916, alături de alianţa politico-militară

numită ...........

9. Apartenenţa Dobrogei la statul român, a fost recunoscută de marile puteri în anul 1878 cu ocazia

Congresului de la ...............

10. În anul 1892, românii din Transilvania au elaborat documentul numit ..........

II. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător

din lista dată. Termenii aleşi din listă se folosesc o singură dată în text şi nu sunt prezentaţi în

forma gramaticală impusă de text.

a. La 4 august 1916, România a semnat tratatul cu .........., prin care se recunoşteau drepturile

statului român asupra Banatului, Bucovinei şi ............ . România a declarat război .........., la 14

august 1916. Înfrângerea suferită de trupele române în urma bătăliei de pe Neajlov-Argeş, a fost

urmată de ocuparea .......... şi a părţii de sud a României, singurul teritoriu românesc rămas liber

fiind.......... Aici se vor retrage membrii familiei regale, o parte a populaţiei şi ......... .

Lista termenilor: Mărăşeşti, armata, Antanta, Transilvania, Moldova, Bucureşti, constituţie,

biserica, Turtucaia, Austro-Ungaria, Dobrogea.
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b. Congresul de pace de la ............. din 1856 a constituit primul moment în care problema

unirii Principatelor Române s-a discutat pe plan internaţional. Cu acest prilej marile puteri au hotărât

consultarea poporului român în privinţa unirii. Consultarea a îmbracat forma …….... care au

exprimat dorinţa unanimă de unire şi formarea unui singur stat, …….... . Deşi marile puteri au decis

in 1858, prin ……….. , o unire parţială, 24 ianuarie 1859 avea sa aducă dubla alegere a lui…….… .

Procesul realizării efective a unirii şi recunoaşterii ei pe plan internaţional au făcut ca primul ….…..

al României să fie instalat abia în anul 1862.

Lista termenilor: România, Convenţia de la Paris, Adunări ad-hoc, Berlin, Alexandru Ioan

Cuza, guvern, Paris, Nicolae Bălcescu, preşedinte.

c. Aşa cum s-a întâmplat în multe alte state europene, în anul 1848 ţările române au fost

cuprinse de ........... Cauzele acesteia au fost precumpănitor interne, fiind legate de nerezolvarea

problemei .........., de menţinerea privilegiilor sociale, de continuarea dominaţiei străine ………... şi

………., precum şi de nerecunoaşterea drepturilor naţionale ale ……….. din Transilvania. Anul

1848 reprezintă un moment important în procesul de constituire a ………. a românilor.

Lista termenilor: români, saşi, ţăran, conştiinţă naţională, habsburgic, revoluţie, otoman,

răscoală, secui, armată.

d. La 24 ianuarie 1859, Moldova şi .........., s-au unit, prin dubla alegere a domnitorului ..........

. În timpul domniei sale, cu ajutorul primului ministru ............., au fost realizate numeroase

............ . În anul 1864, prin legea agrară, .............. au fost împroprietăriţi cu pământ. Prin legea

instrucţiunii publice, ............ primar devenea obligatoriu şi gratuit.

Lista termenilor: învăţământ, Al. I. Cuza, despăgubire, ţărani, Mihail Kogălniceanu, Ţara

Românească, boieri, reformă, revoluţie, Dobrogea, VasileAlecsandri.

C. ITEMI DE UTILIZARE ÎN CONTEXTE NOI A TERMENILOR ISTORICI

Construiţi câte două enunţuri (propoziţii/fraze), utilizând fiecare dintre termenii de

mai jos, referindu-vă la un proces/eveniment din istoria românilor: revoluţie, clăcaş, petiţie,

adunări ad-hoc, congres de pace, convenţie, garanţie colectivă, reforme, mişcare unuionistă,

constituţie, vot cenzitar, monarhie constituţională, stat indepenedent, redută, neutralitate,

autodeterminare, rezoluţie.
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D. ITEMI DE TIP PERECHE

Scrieţi perechile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din

coloana B.

a. A B

1. 1856 a. dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza

2. 1857 b. organizarea Adunărilor ad-hoc

3. 1858 c. mişcarea memorandistă în Transilvania

4. 1859 d. abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza

e. elaborarea Convenţiei de la Paris

f. înlăturarea protectoratului rusesc din Principate.

b. A B

1. Proclamaţia de la Islaz a. unirea Transilvaniei cu România

2. separarea puterilor în stat b. devine Constituţia Ţării Româneşti în perioada

guvernului revoluţionar

3. Rezoluţia de la Alba-Iulia c. unirea Basarabiei cu România

4. monarhie constituţională d. Convenţia româno-rusă

e. principiu existent în Constituţia din 1866

f. formă de guvernare a României începând cu 1866

c. A B

1. Alexandru Ioan Cuza a. participarea României la Al Doilea Război Mondial

2. Carol I b. participarea României la războiul din Balcani

(1877-1878)

3. Avram Iancu c. revoluţionar din Transilvania

4. Ferdinand I d. participarea României la Primul Război Mondial

e. a redactat Memorandum-ul

f. unirea Principatelor Române

E. ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

Notaţi cu Adevărat (A) afirmaţiile corecte şi cu Fals (F) pe cele incorecte.

1. Documentul programatic elaborat în timpul revoluţiei de la 1848, din Transilvania, a fost

Proclamaţia de la Islaz.

2. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859.

3. Legea agrară, promulgată de Alexandru Ioan Cuza, în anul 1864, prevederea emanciparea

ţăranilor clăcaşi prin răscumpărare.

4. În urma Congresului de la Berlin (1878), România primea Dobrogea în schimbul cedării către

Rusia a sudului Basarabiei.

5. Conform Constituţiei din 1866, puterea legislativă era încredinţată Înaltei Curţi de Justiţie.

6. La 4 aprilie 1877, România a încheiat o convenţie cu Rusia.
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7. În cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia (21 iulie 1914), regele Carol I a cerut intrarea

României în război de partea Puterilor Centrale.

8. Armata română a obţinut mari victorii la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în vara anul 1916.

9. Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, a decis unirea Basarabiei cu

România.

10. Adunările ad-hoc, constituite în Moldova şi Ţara Românească, au solicitat unirea Principatelor

Române sub conducerea unui prinţ străin.

F.ITEMI DE ORDONARE CRONOLOGICĂ

Stabiliţi ordinea cronologică a următoarelor evenimente istorice:

a. 1. Participarea României la Primul Război Mondial.

2. Congresul de la Berlin recunoaşte independenţa României.

3. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

4. Carol I promulgă Constituţia României.

b. 1. Capitularea armatei otomane la Plevna.

2. Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România.

3. Luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz.

4. Organizarea Adunărilor ad-hoc în Principatele Române.

c. 1. Mişcarea memorandistă din Transilvania.

2. România intră în Primul Război Mondial.

3. Proclamarea independenţei de stat a României.

4. Elaborarea Convenţiei de la Paris.

d. 1. Congresul de pace de la Berlin.

2. România încheie pace cu Puterile Centrale.

3. Congresul de pace de la Paris.

4. Tratatul de pace de la San Stefano.

G. ITEMI DE TIP ÎNTREBĂRI STRUCTURATE

Citiţi cu atenţie textele de mai jos, apoi răspundeţi cerinţelor:

a. Prin tratatul de pace de la Paris din 1856, care a pus capăt Războiului Crimeii, puterile au

subscris la două cerinţe exprimate de mult timp de către intelectualii şi politicienii români. În primul

rând, au aşezat Moldova şi Ţara Românească sub protecţia lor colectivă, descurajând prin aceasta

vreo intervenţie viitoare rusă şi otomană şi cerând Austriei să-şi retragă armata de ocupaţie aflată

acolo din 1854 şi, în al doilea rând, au recunoscut dreptul românilor înşişi de a avea un cuvânt de

spus în legătură cu stabilirea formei de guvernământ.

(Keith Hitchins – România. 1866 – 1947)
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1. Transcrieţi dreptul recunoscut românilor prin tratatul de pace de la Paris.

2. Menţionaţi anul în care s-au constituit Adunările ad-hoc.

3. Menţionaţi două hotărâri ale Adunărilor ad-hoc.

4. Precizaţi anul dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor

Române.

5. Prezentaţi două urmări ale unirii realizate prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.

b. La sărbătorirea intrării în război a României, doresc să exprim din partea guvernului britanic

admiraţia sinceră pentru suferinţa şi curajul eroic de care a dat dovadă poporul român în timpul unui

an de încercare aproape fără precedent. Declarând război Puterilor Centrale, România s-a ridicat

pentru cauza libertăţii împotriva autocraţiei şi a dreptăţii. Această cauză nu poate eşua niciodată

oricât s-ar părea că este de întârziat triumful ei. Reconstituirea armatei ei şi rezistenţa îndârjită şi de

nepreţuit pe care o opune în prezent inamicul în condiţiile de excepţională dificultate constituie un

exemplu magnific al tăriei pe care libertatea o insuflă unui popor liber.

(România - documente străine despre români, despre participarea României la Primul Război

Mondial)

1. Transcrieţi motivul intrării României în război, împotriva Puterilor Centrale.

2. Menţionaţi anul intrării României în Primul Război Mondial.

3. Numiţi alianţa alături de care România luptă în Primul Război Mondial.

4. Menţionaţi conducătorul României, din anul 1918.

5. Prezentaţi o urmare a participării României la Primul Război Mondial.

c. Memorandumul şi mişcarea generată de el au reprezentant momentul de vârf al luptei de

eliberare naţională a românilor din monarhia austro-ungară din a doua jumătate a secolului al

XIX-lea (...) A fost finalizat petiţionalismul al cărui debut aparţine veacului al XVIII-lea într-o

manieră nouă rezultată din însăşi schimbările produse în statutul românilor după 1867.

(Liviu Maior,Memorandumul)

1. Transcrieţi ce a reprezentat Memorandum-ul.

2. Precizaţi anul redactării Memorandum-ului.

3. Numiţi provincia unde s-a desfăşurat mişcarea memorandistă.

4. Menţionaţi partidul politic care a iniţiat mişcarea memorandistă.

5. Prezentaţi o cauză a elaborării Memorandum-ului.

H. ESEU STRUCTURAT

a. Prezentaţi, în 1-2 pagini, revoluţia de la 1848 – 1849 din Ţările Române, având în vedere:

- două cauze ale declanşării revoluţiei de la 1848 – 1849 în spaţiul românesc;

- numele a trei programe revoluţionare elaborate în timpul revoluţiei de la 1848;

- numele a trei revoluţionari români care au participat la evenimentele revoluţionare;

- o cauză a înfrângerii revoluţiei de la 1848 – 1849, în spaţiul românesc.
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b. Prezentaţi, în 1-2 pagini, cucerirea independenţei de stat a României, având în vedere :

- un factor favorabil intrării României în războiul din Balcani;

- anul în care România şi-a proclamat independenţa de stat faţă de Imperiul Otoman;

- numele domnitorului român care a condus România în timpul războiului de

independenţă;

- o prevedere cuprinsă în Tratatul de pace de la Berlin, privind România;

- două urmări ale obţinerii independenţei României.

c. Prezentaţi, în 1-2 pagini, unirea din anul 1918, având în vedere :

- un factor extern care a favorizat unirea românilor în anul 1918;

- cadrul organizatoric în care s-a hotărât unirea Basarabiei, Bucovinei şi a Transilvaniei cu

România;

- numele regelui României în timpul căruia avut loc Marea Unire;

- o urmare a unirii din anul 1918, pentru viaţa politică din România interbelică.

NOTĂ: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere/cuprins/concluzii), prezentarea în ordine

cronologică a evenimentelor istorice, utilizarea limbajului istoric adecvat.
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BAREMDE CORECTARE

TEMA: CONSTITUIREAROMÂNIEIMODERNE

A. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

I. 1 – b; 2 – c; 3 – c; 4 – b; 5 – c; 6 – d; 7 – a; 8 – c, 9 – d; 10 – d.

B. ITEMI DE COMPLETARE

I. 1. Petiţia-Proclamaţie; 2. Carol I; 3. Avram Iancu; 4. guvern revoluţionar; 5. Proclamaţia de

la Islaz; 6. constituţii; 7. 1 decembrie 1918; 8. Antanta; 9. Berlin; 10. Memorandum.

II. a. Antanta, Transilvaniei, Austro-Ungariei, Bucureştiului, Moldova, armata.

b. Paris, Adunărilor ad-hoc, România, Convenţia de la Paris, Alexandru Ioan Cuza,

guvern.

c. revoluţie, ţărăneşti, otomane, habsburgice, românilor, conştiinţei naţionale.

d. Ţara Românească, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, reforme, ţăranii,

învăţământul.

C. ITEMI DE UTILIZARE ÎN CONTEXTE NOI A TERMENILOR ISTORICI

Cele două enunţuri (propoziţii/fraze) trebuie să fie construite corect din punct de vedere

gramatical şi, obligatoriu, să facă referire la un proces/eveniment din istoria românilor.

D. ITEMI DE TIP PERECHE

a. 1 – f b. 1 – b c. 1 – f

2 – b 2 – e 2 – b

3 – e 3 – a 3 – c

4 – a 4 – f 4 – d

E. ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

1 – F, 2 – A, 3 – A, 4 – A, 5 – F, 6 – A, 7 – A, 8 – F, 9 – F, 10 – A.

F. ITEMI DE ORDONARE CRONOLOGICĂ

a. 3-4-2-1; b. 4-1-3-2; c. 4-3-1-2; d. 3-4-1-2.
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G. ITEMI DE TIP ÎNTREBĂRI STRUCTURATE

a. 1. „a avea un cuvânt de spus în legătură cu stabilirea formei de guvernământ”.

2. 1857.

3. unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România, respectarea autonomiei

Principatelor, alegerea unui prinţ străin la conducerea statului, neutralitatea pământului

Principatelor.

4. 1859.

5. Se vor dezvolta următoarele idei: adoptarea unor măsuri pentru unificarea administrativă,

realizarea unor reforme (secularizarea averilor mânăstireşti, reforma agrară, reforma

învăţământului, reforma administrativă, reforma justiţiei), modernizarea societăţii româneşti.

b. 1. „Declarând război Puterilor Centrale, România s-a ridicat pentru cauza libertăţii împotriva

autocraţiei şi a dreptărţii”.

2. 1916.

3. Antanta.

4. Ferdinand.

5. Se vor dezvolta următoarele idei: unirea din anul 1918, consolidarea monarhiei

constituţionale.

c. 1. „momentul de vârf al luptei de eliberare naţională a românilor din monarhia

austro-ungară”.

2. 1892.

3. Transilvania.

4. Partidul Naţional Român.

5. Se vor dezvolta următoarele idei: dualismul austro-ungar, legile discriminatorii elaborate

de Parlamentul maghiar de la Budapesta, nerecunoaşterea drepturilor românilor din Transilvania.

H. ESEU STRUCTURAT

a. Informaţia istorică:

- două cauze ale declanşării revoluţiei de la 1848 – 1849 în spaţiul românesc: încălcarea

autonomiei Principatelor Române de către Rusia şi Imperiul Otoman, prin amestecul în

treburile interne, dorinţa Ungariei de a axena Transilvania, regimul conservator menţinut

de domnii regulamentari, lipsa drepturilor şi libertăţilor democratice în societatea

românească, situaţia grea a ţăranilor;

- numele a trei programe revoluţionare elaborate în timpul revoluţiei de la 1848 : Petiţia –

Proclamaţie, Petiţia Naţională, Proclamaţia de la Islaz.

- numele a trei revoluţionari români care au participat la evenimentele revoluţionare:

Nicolae Bălcescu, C.A.Rosetti, VasileAlecsandri, Avram Iancu, George Bariţiu.

- o cauză a înfrângerii revoluţiei de la 1848 – 1849, în spaţiul românesc: intervenţia

militară otomană, rusă, habsburgică.

 Structura compoziţiei: introducere-cuprins-concluzii, prezentarea în ordine cronologică a

evenimentelor istorice, utilizarea limbajului istoric adecvat.
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b. Informaţia istorică:

- un factor favorabil intrării României în războiul din Balcani: declanşarea războiului

împotriva Imperiului Otoman, proclamarea independenţei de stat a României faţă de

Imperiul Otoman;

- anul în care România şi-a proclamat independenţa de stat faţă de Imperiul Otoman: 1877;

- numele domnitorului român care a condus România în timpul războiului de

independenţă: Carol I;

- o prevedere cuprinsă în Tratatul de pace de la Berlin, privind România: recunoaşterea

internaţională a independenţei României, cedarea celor trei judeţe din sudul Basarabiei

către Rusia în schimbul Dobrogei;

- două urmări ale obţinerii independenţei României: sporeşte prestigiul monarhiei,

proclamarea Regatului (1881), dezvoltarea economică, adoptarea unei politici

protecţioniste în economie, România promovează o politică externă proprie.

 Structura compoziţiei: introducere-cuprins-concluzii, prezentarea în ordine cronologică a

evenimentelor istorice, utilizarea limbajului istoric adecvat.

c. Informaţia istorică:

- un factor extern care a favorizat unirea românilor în anul 1918 : Primul Război Mondial,

principiul autodeterminării popoarelor;

- cadrul organizatoric în care s-a hotărât unirea Basarabiei, Bucovinei şi a Transilvaniei cu

România: Basarabia – Sfatul Ţării întrunit la Chişinău, votează la 27 martie 1918, unirea

cu România; Bucovina – la 15 noiembrie 1918 în cadrul Congresului General al

Bucovinei, întrunit la Cernăuţi, se votează unirea cu România; Transilvania – Marea

Adunare Naţională de la Alba-Iulia, întrunită la 1 decembrie 1918, votează unirea

Transilvaniei cu România;

- numele regelui României în timpul căruia avut loc Marea Unire: Ferdinand;

- o urmare a unirii din anul 1918, pentru viaţa politică din România interbelică: votul

universal, pluripartidismul, elaborarea Consituţiei din anul 1923, apariţia partidelor

minorităţilor naţionale, consolidarea monarhiei constituţionale.

 Structura compoziţiei: introducere-cuprins-concluzii, prezentarea în ordine cronologică a

evenimentelor istorice, utilizarea limbajului istoric adecvat.


