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Se acordă 20p din oficiu. 

       I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 2px10=20p 

1. Al Doilea Război Mondial a avut loc între anii: 

a. 1939 şi 1945;                b. 1914 şi 1918;                 c. 1941 şi 1944. 

2. Perioada septembrie 1939-aprilie 1940, când Franța și Anglia nu au ripostat se numește: 

a)Ziua  Z          b) revizionism        c) ,,războiul ciudat”       d) ,,războiul fulger”  

3. Atacul de la Pearl Harbour a determinat intrarea în război a: 

a) Japoniei             b) U.R.S.S.-ului             c) Italiei                   d) S.U.A. 

4. Statul care a folosit bomba atomică, în al Doilea Război Mondial, împotriva Japoniei a fost: 

a. SUA;               b. URSS;                 c. Germania. 

5. Pactul Ribentrop-Molotov a fost între: 

a) Rusia și România,     b) Rusia și Germania,     c) Rusia și Anglia 

6. Conducătorul Germaniei naziste a fost: 

  a. Hitler     b. Stalin   c. Mussolini 

7. În urma semnării Dictatului de la Viena, România ceda Ungariei: 

  a. Cadrilaterul     b. N-V Transilvaniei  c. Basarabia 

8. Regele României în 1939 era: 

a) Carol al II-lea,                  b) Carol I,                                     c) Mihai 

9. Germania a capitulat în data de: 

a) 23 august 1945,      b) 6 august 1945,      c)8 mai 1945 

10. Japonia a capitulat în data de: 

a) 23 august 1945,      b) 6 august 1945,      c) 2 septembrie 1945 

 

 II. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: 2x10=20p 

1. Polonia a fost atacată de către Germania nazistă pe data 

de………………………………………..... 

2. URSS a fost atacată de către Germania nazistă şi aliaţii săi pe data 

de……………………………… 

3. Auschwitz a fost cel mai mare lagăr de exterminare a 

……………………………………………… 

4. Pentru menţinerea păcii şi organizarea postbelică a lumii, pe 26 iunie 1945, la San Francisco 

s-a 

constituit……………………………………………………………………………………………

……. 

5. România a întors armele contra Germaniei în data de ...................................... 

6. Bătălia de la Stalingrad a avut loc în   ................................................................ . 

7. Bombardarea oraşelor japoneze s-a produs în:Hiroshima ........................................... şi 

Nagasaki  ....................................... 

8. Atitudine ostilă faţă de evrei…………………………………………………………... . 



9.  Teritoriile pierdute de România în 1940 au fost: 

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

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

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

10. Arme și tehnici de război folosite în al doilea război mondial 

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

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

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

III. Precizați țările cele două tabere participante la cel de-al doilea război mondial- 10p 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  IV. Citiţi textul de mai jos:3x 5 p=15p 

    „Amintirile zilei de 7 decembrie 1941 trezesc şi astăzi reacţii puternice în jurul americanilor. 

La momentul respectiv, nimeni nu putea crede că atacul chiar a avut loc. Un tănâr aviator din 

Virginia scria, la doar câteva ore după atac, următoarele cuvinte:„Dacă veştile pe care le-am 

auzit azi sunt adevărate, japonezii au reuşit imposibilul, au reuşit cel mai îndrăzneţ şi de succes 

raid din întreaga istorie... A fost genial.” 

 

În doar 90 de minute, japonezii au dat o lovitură grea marinei americane:cinci cuirasate şi 200 de 

avioane distruse, alte 9 nave avariate, 2.403 de morţi şi 1.178 de răniţi.” 

,, 

   6 august:americanii aruncă asupra Hiroshimei prima bombă atomică. Două zile mai târziu, 

încălcând pactul de neutralitate sovieto-japonez, URSS declară război Japoniei și, imediat după 

miezul nopții, pe 9 august, invadează Manchuko. În aceeași zi, la câteva ore distanță, a doua 

bombă atomică americană distruge orașul Nagasaki.”                                                                                                                                        

         

 Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe:    

1. La ce dată a fost atacul de la Pearl Harbour? 

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

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

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

2. Transcrieţi, din textul dat, care a fost consecinţa atacului din 7 decembrie 1941 pentru 

americani. 

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

........ 

3.. Menţionaţi două elemente care au determinat capitularea Japoniei pe 2 septembrie 1945. 



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

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

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

 

V. Realizați un scurt eseu cu titlul : ,,Holocaustul- o tragedie a unanității”- 15 p 

 


