
TEST DE EVALUARE  

Prof. Hapca Maria Mihaela 

C.S.E.I. Vișeu de Sus 

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 Disciplina: ISTORIE 

Clasa a VII-a 

ANUL ŞCOLAR: 2019 – 2020 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte.  

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I – 50 de puncte 

Se dă textul: 

      ,, În secolele al IV-lea şi al XV-lea, poporul român a avut doi voievozi pricepuţi şi buni 

gospodari. Mircea cel Bătrân, în Ţara Românească şi Alexandru cel Bun, în Moldova. Mircea cel 

Bătrân a fost un conducător înţelept şi a domnit 32 de ani. 

        Capitala Ţării Româneşti era la Târgovişte, iar capitala Moldovei era la Suceava. La curţile 

domneşti erau aduşi oameni care scriau frumos, pentru a întocmi actele, pe care voievodul le 

sigila cu pecetea. Sigiliul Moldovei reprezenta un cap de bour, iar sigiliul Ţării Româneşti avea 

un vultur.” 

 Cerinţe: 

I. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect 

1. În Ţara Românească a domnit:                                                 5 puncte 

      a) Alexandru ce Bun 

      b) Baiazid 

      c) Mircea cel Bătrân 

          2. Domnitorul Molodovei era:                                                       5 puncte 

                       a) Mircea cel Bătrân 

                       b) Alexandru cel Bun 

                       c) Gheorghe Doja 

         3. Capitala Ţării Româneşti era la:                                                     5 puncte 



                       a) Timişoara 

                       b) Târgu Neamţ 

                       c) Târgovişte 

         4. Sigiliul Moldovei reprezenta:                                                          5 puncte 

                       a) un cap de vultur 

                       b) un cap de bour 

                       c)  un  cap de şarpe 

         5. La curţile domneşti erau aduşi oameni care :                                 5 puncte  

                       a) scriau frumos 

                       b) scriau urât 

                       c) nu ştiau să scrie 

II. Completaţi următoarele enunţuri: 

1. În secolele al IV-lea şi al XV-lea poporul român era condus de …………………..    5 puncte  

2. Capitala Moldovei era la …………………………………….             5 puncte 

3. Mircea cel Bătrân a domnit ………………………………….             5 puncte 

4. Sigiliul Ţării Româneşti avea ………………………………               5 puncte 

5. Mircea cel Bătrân a fost un conducător …………………….                5 puncte 

PARTEA  a II – a    40 de puncte 

Se dă textul: 

       ,, Locuitorii Ţărilor Române s-au organizat mai bine şi şi-au mărit bogăţia. Ţăranii cultivau 

pământul, iar minerii scoteau aramă de la Baia de Aramă şi sare de la Ocnele Mari şiTârgu Ocna. 

Toate acestea făceau să crească bunăstarea şi ajutau la înmulţirea oraşelor. Cele mai de seamă 

oraşe erau: Curtea de Argeş, Câmpulung, Târgovişte, Giurgiu, Suceava, Roman, Bacău, Galaţi, 

Chilia şi Cetatea Albă.” 

1. Transcrieţi din text ocupaţia locuitorilor din Ţările Române                      15 puncte 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Enumeraţi oraşele din Ţările Române                                                          10 puncte 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Alcătuiţi un enunţ în care să folosiţi următoarele cuvinte: bogăţia, locuitorii, Ţările 

Române.                                                                                              15 punct 
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Unitatea şcolară: CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ  

                              VIŞEU DE SUS 

 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

PARTEA I – 50 de puncte 

 

I. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – b; 5 – a;                       (5 x 5puncte = 25 puncte) 

 

 

II. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect                            

                        1 – doi voievozi pricepuţi şi gospodari 

                        2 – Suceava 

                        3 – 32 de ani 

                        4 – un vultur 

      5 - înţelept                                                  (5 x 5puncte = 25 puncte) 

 

PARTEA a II – a 



Se acordă câte 15 puncte pentru răspunsurile corecte la cerinţele 1 şi 3.    

 ( 2 x 15 puncte  = 30 puncte ) 

 

Se acordă 10 puncte pentru răspunsul correct la cerinţa 2 

(1 x 10puncte = 10puncte)  

 

 

 

                  


