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TEST DE EVALUARE 
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Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Cristofor Columb 

 

Cristofor a fost un navigator italiano-spaniol. A navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, 

în căutarea unei rute spre Asia, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou 

continent, America. 

Cristofor Columb s-a născut la Genova, în Italia, în anul 1451. Tatăl său a fost țesător și 

se presupune că fiul său, Cristofor, a intrat în acest comerț de mic copil.  

A efectuat prima sa călătorie spre insula Chios, posesiune genoveză situată în Marea 

Egee. În 1476, Columb a navigat cu un convoi spre Anglia. În timp ce se afla în dreptul 

coastei Portugaliei, convoiul a fost atacat de pirați și nava pe care se afla Columb s-a scufundat, 

însă acesta a înotat până la țărm și a găsit adăpost la Lisabona.  

Bazându-se pe informațiile acumulate de-a lungul călătoriilor sale și studiind cărțile 

și hărțile din vremea sa, Cristofor a ajuns la concluzia că Pământul este cu 25% mai mic decât 

se credea până atunci. Pornind de la această premisă, Columb credea că se poate ajunge 

în Asia mai repede, navigând spre vest. În anul 1484, și-a prezentat ideile regelui Portugaliei, 

cerând finanțare pentru o călătorie spre vestul Oceanului Atlantic. Propunerea sa a fost respinsă 

de către o comisie regală maritimă. 
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Puțin timp după aceasta, Columb s-a mutat în Spania unde planurile sale au câștigat 

suportul unor persoane foarte influente, aranjându-se astfel o audiență 

în 1486 la  regina Castiliei. 

În Spania, ca și în Portugalia, comisia regală i-a respins planul. Cristofor Columb a 

continuat însă să caute ajutor și, în aprilie, Ferdinand, regele Castiliei, și regina Isabela au fost 

de acord să sponsorizeze expediția. 

Prima expediție pleacă din portul  Palos. Este ales pentru traversarea oceanului, drumul 

alizeelor. 

 La 12 octombrie 1492, la ora 2 noaptea, un marinar zărește pământul, descoperind 

astfel Lumea Nouă (America). Pe 15 martie 1493 Columb revine triumfător în Spania. Înainte 

de a se întoarce în Spania, Columb a răpit între zece și douăzeci și cinci de indieni, pe care i-a 

luat cu el. Doar șapte sau opt din ei au ajuns vii în Spania, ei făcând o impresie deosebită 

la Sevilia. 

Imediat, Columb a plănuit o a doua expediție cu 17 vase și aproximativ 1500 de oameni, 

care a plecat din Spania în septembrie 1493.  

Aproape de Capul Isabella, Columb a stabilit o colonie care a devenit prima așezare 

europeană în Lumea Nouă. 

Columb a ridicat ancora în a treia sa călătorie pe data de 30 mai 1498. Prima debarcare 

a avut loc pe insula Trinidad  care înseamnă Sfânta Treime. Tot atunci a descoperit și țara care 

se numește acum Venezuela. 

Deși Columb a primit sprijinul regal pentru o a patra călătorie în căutarea unei rute 

vestice către India, la dispoziția sa au fost puse doar patru caravele în stare proastă de 

funcționare. Expediția a pornit  în mai 1502. S-a întors în  Spania pe 9 noiembrie 1504. De 

atunci Columb nu a mai navigat niciodată. 

Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de boală și de încercări nereușite de a-și 

recupera privilegiile de la regele Ferdinand, deși pe atunci Cristofor era destul de bogat. A murit 

pe data de 20 mai 1506. 

(text preluat și adaptat de pe https://ro.wikipedia.org) 

vocabular 

premisă – idee de bază, punct de plecare 

rută – drum, cale 

reputație – renume 

posesiune – teritoriu luat în stăpânire de către cuceritori 

Genova – oraș în Italia 
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caravelă – navă cu pânze 

 

Rezolvă pe baza textului citit următoarele cerinţe.  

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Cristofor Columb a călătorit prima oară spre 

A. Genova. 

B. Insula Chios. 

C. Anglia. 

D. Italia. 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Cristofor Columb este renumit deoarece 

A. a navigat pe Oceanul Atlantic. 

B. a ajuns în Asia. 

C. a descoperit America. 

D. a ajuns în Italia. 

 

3. Ordonează următoarele idei în ordinea prezentării informaţiilor din text. 

Numerotează cu  cifre de la 1 la 4.  

____ Traversează oceanul prin drumul alizeelor. 

____ Cristofor Columb provine dintr-o familie de ţesători. 

____ Cristofor Columb se mută în Spania. 

____ Convoiul este atacat de piraţi în dreptul coastei Portugaliei. 

 

4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

Cristofor Columb a cerut prima finanţare pentru o călătorie spre vestul oceanului     

Atlantic în anul 

A. 1476. 

B. 1486. 

C. 1492. 

D. 1484. 

 

5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  



 

 

A primit prima finanţare pentru călătorie de la 

A. comisia regală maritimă portugheză. 

B. comisia regală maritimă spaniolă. 

C. regele Ferdinand. 

D. regele Ferdinand şi regina Isabela. 

 

6. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

Lumea Nouă sau America, a fost văzută prima oară la ora 2 noaptea, în data de 

A. 30 mai 1492. 

B. 12 octombrie 1492. 

C. 9 noiembrie 1492. 

D. 15 martie 1492. 

 

7. Folosind informaţii din text, scrie A pentru răspunsurile adevărate şi F  pentru cele 

false în  dreptul enunţurilor de mai jos. 

Persoane influente îi aranjează lui Cristofor Columb o audienţă la regina Castiliei. 

___ Prima expediţie condusă de Columb pleacă din portul Palos. 

___ Columb face impresie în Spania cu indienii aduşi din Lumea Nouă. 

___ Ultima expediţie este organizată în  Venezuela. 

 

8. Folosind informaţiile din text, completează spaţiile date cu cuvinte potrivite. 

Columb a ajuns în Spania doar cu .....................indieni vii după prima sa expediţie. 

Prima colonie europeană în .................... a fost stabilită în apropiere de Capul Isabella. 

Trinidad înseamnă ...........................................  . 

Columb nu a mai navigat după ..................................... . 

 

 

 

9. Transcrie enunţul care prezintă informaţii despre cum a ajuns Columb la concluzia că  

Pământul este mai mic decât se credea atunci. 

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

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

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

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



 

 

 

10. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele date. 

triumfător —› .................................................................................................................. 

a răpi —› ......................................................................................................................... 

a plănui —›........................................................................................................................ 

a respinge —› ................................................................................................................... 

 

11. Folosind informaţii din text, scrie A pentru răspunsurile adevărate şi F  pentru cele     

            false în dreptul enunţurilor de mai jos. 

___ Columb nu a fost atacat niciodată de piraţi. 

___ Cristofor Columb foloseşte drumul alizeelor ca să traverseze oceanul. 

___ Prima persoană care zăreşte Lumea Nouă este Columb. 

___ Columb a efectuat patru expediţii. 

 

12. Folosind informaţii din text, răspunde la următoarele întrebări. 

A. Cine a fost Cristofor Columb?  

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

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

B. Cum credea Columb că se putea ajunge mai repede în Asia. 

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

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

C. Când a descoperit Cristofor Columb Venezuela? 

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

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

D. Câţi ani a durat a patra expediţie? 

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

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

 

13. Folosind informațiile din text completează tabelul următor. Urmărește modelul 

completat. 

 

persoane influente au aranjat o audienţă 

 au fost marcate de boală 



 

 

 posesiune genoveză 

 spre Anglia 

 în stare proastă de funcționare 

 

 

14. Transcrie enunţul în care este precizat scopul celei de-a patra călătorii organizate de 

Cristofor Columb. 

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

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

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

 

15. Folosind informaţiile din text, notează în coloana B datele care corespund momentelor 

prezentate în coloana A. 

 

A B 

30 mai 1498  

15 martie 1493  

12 octombrie 1492  

20 mai 1506  

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

 


