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TEST DE EVALUARE ISTORIE 

CLASA A VIII A 

Prof. Nicolae Sergiu-Gabriel 

Şcoala Gimnazială Vadu Paşii 

 

Subiectul I                                                                                                                        10 puncte 

 

Realizaţi corespondenţa între următoarele elemente:  

                              1.Mircea cel Bătrân                                a. Moldova 

                              2.Nicopole                                              b.1396 

                              3.Belgrad                                                c.Ţara Românească 

                              4.Vlad Ţepeş                                           d.1456 

                              5.Ştefan cel Mare                                    e.Rovine 

                                                                                              f.Transilvania 

 

Subiectul II                                                                                                                       25 puncte 

Se dă următorul text:  

  „Cu toată fidelitatea manifestată de Alexandru cel Bun alianței polono-lituaniene, în momentul 

în care Vladislav Jagiello a ajuns [...] la înțelegere cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, 

[…] situația Moldovei a început să fie primejduită pentru că Polonia […] s-a arătat dispusă la 

concesii în favoarea regatului maghiar pe seama Moldovei. 

Potrivit prevederilor tratativelor polono-maghiare, desfășurate în cursul anului 1412 la Lublau 

[…], regele Ungariei, deși recunoștea suzeranitatea Poloniei asupra Moldovei, obținea din 

partea lui Vladislav Jagiello ca Moldova să fie obligată să ajute cu oștile ei regatul maghiar, în 

eventualitatea unui conflict cu turcii. Nerespectarea de către Alexandru cel Bun a obligațiilor 

ce i se impuneau urma să ducă la împărțirea Moldovei între cei doi suverani în zone teritoriale 

echivalente. […] Neparticiparea lui Alexandru cel Bun la luptele pe care regele Ungariei le-a 

purtat în Țara Românească împotriva otomanilor l-a făcut pe Sigismund de Luxemburg să 

ceară la Congresul de la Luck, din ianuarie 1429, punerea în aplicare a Tratatului de la Lublau, 

Alexandru cel Bun să fie înlăturat de la domnie și Moldova împărțită. Pretenției lui Sigismund 

[…] i s-a împotrivit Vladislav Jagiello […].”  

                                                                            (Șt. Ștefănescu, Istoria medie a României) 

 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1.Numiţi statul medieval românesc la care face referire sursa dată.2 puncte 

2.Precizaţi secolul la care face referire sursa dată.2 puncte. 

3.Menţionaţi instituţia centrală din spaţiul românesc la care face referire sursa. 2 puncte 

4.Scrieţi o relaţie cauză-efect identificată în sursa de mai sus.4 puncte 

  5.Prezentaţi, pe baza textului, pericolele cu care se confruntă statul medieval Moldova în prima 

jumătate a secolului al XV-lea.5 puncte 
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6. Prezentaţi o acţiune diplomatică a conducătorului din text de la începutul secolului al XV-lea.  

5  puncte 

7. Prezentaţi o atribuţie a institiţiei centrale din spaţiul românesc, alta decât cele prezentate în 

sursa dată. 5 puncte 

 

Subiectul  III                                                                                                                    10 puncte 

Argumentaţi printr-un fapt istoric relevant că lupta antiotomană a Ţărilor Române a fost necesară 

pentru păstrarea independenţei statale. 

 

TOTAL 45 PUNCTE 

DIN OFICIU 5 PUNCTE 

Nota finală va rezulta din înmulţirea cu 2 a punctajului obţinut. 

Timp de lucru-50 minute 

 

 


