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Test de evaluare la Istorie 

Preistoria 

I. Primii oameni. 

II. Revoluția neolitică. 

III. Inventarea metalurgiei – tehnologie şi consecinţe asupra  vieţii oamenilor. 

 

Subiectele: Of. 1p. 

1. Definiţi următorii termeni istorici: preistorie, metalurgie 1p.(0,50p.)  

 

2. .Citiți cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe: Total – 2p.(0,50p.). 

„Numai o revoluţie economică şi tehnică putea permite societăţilor paleoliticului să iasă din impasul în 

care se aflau [...] Olarii făurăsc cu mâinele lor dibace obiecte cu forme noi, imitate după după vasele mai 

vechi scobite în lemn sau în piatră moale. Graţie războiului de ţesut, femeile lucrează firele de lână şi fac 

din ele ţesuturi. Până şi construcţia caselor se modifică: familiile neolitice trăiesc în colibe de lemn, de 

trestie, de pari, de piatră sau nuiele de răchită acoperite cu lut. Deci oamenii din această epocă au avut 

nevoie de un număr mult mai mare de unelte specializate: ei întrebuinţează frecvent toporul de piatră 

şlefuită, ascuţit la tocilă, trăsătură caracteristică din punct de vedere arheologic a epocii neolitice.”  

a. Precizați de ce epoca neolitică este considerată o Revoluția neolitică. 

b. Enumerați pe baza sursei două ocupații ale oamenilor din neolitic. 

c. Menționați o deosebire între epoca neolitică și epoca paleolitică. 

d. Precizaţi o uneltă folosită de oameni în neolitic. 

 

3. Se dau următorii termeni: metalurgie, troc, fosilă, hominizi. Alcătuiți cu fiecare termen dat câte 

un enunț istoric. 1p.(0,25p.). 

 

4. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista de cuvinte de mai jos: 

1p.(0,25p.). 

Specia umană a apărut în urma unui proces numit............................. Locul unde a luat naştere omul 

a fost.......................... Primele unelte ale oamenilor au fost confecţionate din.......................Pentru a-şi 

procura hrana, primii oameni se ocupau cu......................................... 

Lista de cuvinte: vânătoarea şi culesul, antropogeneză, răsăritul Africii, piatră. 



 

5. Menţionaţi două consecinţe ale apariţiei metalurgiei. 1p.(0,50p.). 

 

6. Enumeraţi plantele cultivate în perioada neolitică. 1p. 

 

7. Se dă următorul text: 1p.(0,50p.). 

,,Pentru prima oară, plugul cu brăzdar de fier tras de vite a făcut posibilă cultivarea pământului 

pe o scară întinsă- agricultura- şi prin aceasta, o înmulţire a mijloacelor de trai nelimitată din 

punct de vedere practice pentru condiţiile de atunci…despădurirea şi transformarea terenului în 

ogoare şi păşune ceea ce iarăşi nu se putea face, pe scară mare fără secure şi sapă de fier.” 

Răspundeţi următoarelor întrebări: 

a. În ce perioadă a preistoriei a apărut agricultura şi cum s-a numit acest eveniment? 

b. Transcrieţi din text ce unelte foloseau oamenii pentru a crea terenuri arabile 

 

8. Cum este împărţită epoca metalelor (metalurgia)? 1p.(0,50p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


