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Pentru stimularea optimismului se acordă 2 puncte din oficiu. ☺ 

Numele şi prenumele:        Data: 21.10.2019 

 

TESTARE PENTRU VERIFICARE 

EUROPA ȘI LUMEA  

LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 

CLASA AVII-A 

 

I. Menționați care erau cele mai importante două state coloniale de la sfârșitul secolului XIX. (0,5 

puncte). 

II. În secolul XIX, „omul bolnav al Europei” era considerat: (0,5 puncte) 

a) Otto von Bismarck  b) Imperiul Rus  c) Carol I de Hohenzollern  d) Imperiul Otoman 

III. Pentru Antanta precizați: (2 puncte) 
a) Etapele prin care s-a format alianța; 

b) Statele membre la momentul începerii Primului Război Mondial; 

c) Originea numelui; 

d) Numele unei alianțe militare opozante. 

IV. Redactați un scurt text în care să prezentați contrastele care au determinat existența unei 

Europe dezbinate din punct de vedere politic și economic, situație ce a generat tensiuni și conflicte 

pe continent la începutul secolului XX. (2 puncte) 

V. Precizați numele celui mai important personaj politic implicat în apariția statului național 

german în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. (0,5 puncte) 

VI. Precizați numele celui mai important personaj politic implicat în apariția statului național 

român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. (0,5 puncte) 

VII. „Relațiile cu Rusia sunt o problemă anevoioasă a politicii noastre externe. Nu urmărim să provocăm 

Rusia. Voim chiar să facem tot ce stă în putința noastră pentru a evita un război cu ea. Dar față de 

primejdia ce ne amenință din partea puternicei Rusii, avem nevoie de sprijinul Puterilor Centrale. [...] 

Deoarece primejdiile ce amenință România din partea Rusiei sunt mai serioase decât necazul și durerea 

pentru răul tratament al românilor din țările ungurești, România caută ocrotire și siguranță în Tripla 

Alianță.“         Carol I, despre alianța cu Puterile Centrale  

a) Precizați numele alianței spre care s-a îndreptat România la sfârșitul secolului XIX. (0,25 

puncte)    

b) Precizați doi membri ai alianței menționate la primul punct. (0,25 puncte) 

c) Menționați anul în care România a aderat la alianța menționată la primul punct. (0,25 puncte)          

d) Precizați motivele pentru care România a avut orientarea spre alianța menționată la primul 

punct.  (0,25 puncte) 


