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TESTARE PENTRU VERIFICARE
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
CLASA AVII-A A
I. Alegeţi răspunsul considerat corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. România a participat la Primul Război Mondial de partea:

a) Antantei
b) Germaniei
c) Puterilor Centrale
d) România nu a participat la Primul Război Mondial
2. Primul Război Mondial a început în anul:

a) 1914

b) 1915

c) 1916

d) 1918

3. Rusia a ieșit din război după ce a semnat:
a) Tratatul de la Buftea-București
b) Tratatul de la Versailles
c) Tratatul de la Saint Germain
d) Tratatul de la Brest-Litovsk
4. Statele Unite ale Americii au intrat în război în anul:
a) 1916

b) 1917

c) 1918

d) 1915

5. Principalul motiv pentru care Marea Britanie a intrat în război a fost:
a) să cucerească Serbia
b) să rămână mare putere navală
c) să își ia revanșa după războiul franco-prusac
d) să cedeze Transilvania României
6. În august 1914, ofensiva germană a fost oprită:
a) la Paris

b) pe râul Marna

c) la Lacurile Mazuriene

d) la Tannenberg

7. În timpul revoluției din octombrie-noiembrie 1917, puterea este preluată în Rusia de:

a) bolșevici

b) democrați

c) țarul Nicolae al II-lea
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Pentru stimularea optimismului se acordă 2 puncte din oficiu. ☺

d) în 1917 nu a avut loc nicio revoluție
8. Statul care a considerat Conferința de la Paris drept o „înțelegere între tâlhari” a fost:
a) Serbia
b) România
c) Uniunea Sovietică
d) Marea Britanie
9. O victorie importantă a Armatei Române a fost la:
a) Lacurile Mazuriene

b) Buftea

c) Oituz

10. Principalul personaj politic al Conferinței de Pace de la Paris a fost:
a) Franz Ferdinand
b) Woodrow Wilson
c) Gavrilo Princip
d) Ion I.C.Brătianu
11. O prevedere a Tratatului de la Saint Germain a fost:
a) Germania a fost obligată să își reducă numărul de soldați la 100.000
b) Austria ceda Bucovina către Regatul României
c) Germania pierdea 13% din teritoriu
d) Permitea unirea Austriei cu Germania
12. La Conferința de Pace de la Paris, România a făcut parte din tabăra:
a) satatelor cu interese generale
b) statelor cu interese restrânse
c) statelor care au pierdut războiul
d) România nu a participat la conferință
13. Societatea Națiunilor avea ca scop:
a) plata daunelor de război
b) păstrarea păcii după Primul Război Mondial
c) pregătirea unui atac împotriva Germaniei
d) planificarea celui de-al Doilea Război Mondial
14. Primul stat care a introdus tancurile în război a fost:
a) Marea Britanie
b) Franța
c) Germania
d) Rusia

d) București

