
TEST DE EVALUARE 

 

 Hohoi Ionica-Narcisa 

 Liceul Teoretic Novaci, Gorj 

SUBIECTUL I (15 punct 

Scrieţi, pe foaie, literele corespunzătoare evenimentelor de mai jos în ordinea 

cronologică a desfăşurării lor: 

          a) intrarea României în Al Doilea Război Mondial; 

          b) încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov; 

          c) conferinţa de la Teheran. 

SUBIECTUL II (15 puncte) 

          Completaţi spaţiile libere cu informaţiile istorice corespunzătoare: 

1. La 7 decembrie 1941, Japonia a atacat prin surprindere baza militară americană de la........... 

2. Planul german, de atacare a U.R.S.S.-ului, a purtat denumirea de .................... 

3. S.U.A. au hotărât, pentru a grăbi sfârşitul războiului, utilizarea bombei atomice asupra 

oraşelor japoneze.................... 

SUBIECTUL III (30 puncte) 

          Citiţi cu atenţie textul de mai jos:  

 „La 9 iulie, anglo-americanii au început operaţiunea de debarcare în Sicilia, fiind 

primiţi ca eliberatori de populaţie şi întreaga insulă a fost ocupată la începutul lui august. La 

19 iulie ( ... ) Mussolini a fost sfătuit de consilierii săi ( ... ) să-i declare lui Hitler că Italia nu 

mai poate continua lupta, însă Ducele a tăcut. Această indiferenţă i-a împins pe opozanţi la 

acţiune, ei hotărând să-l elimine pe dictator. La rândul ei, opinia publică a fost impresionată 

de primul bombardament care a lovit Roma şi începuse să se manifeste deschis împotriva 

continuării ostilităţilor. A fost organizat astfel un „complot”, încă neclar definit, grupând 

diverse tendinţe.”                                       ( Paul Guichonnet, Mussolini şi fascismul )  

1.În ce an a avut loc debarcarea anglo-americanilor în Sicilia şi sudul Italiei?     5p 

2.Cine este Ducele?                                                                                       5p                                                                          

3.Transcrieţi,din text,care a fost atitudinea italienilor faţă de anglo-americani    5p 

4.Selectaţi, din text, două informaţii aflate în relaţia cauză-efect.                        6p 

5.Sintetizaţi, în aproximativ 20 de rânduri, evoluţia celui de-al Doilea Război Mondial, în 

perioada 1944-1945.                                                                                         9p 

 

 

 



SUBIECTUL IV (30 puncte) 

          Redactaţi, în aproximativ o pagină, un text cu caracter istoric, în care să integraţi 

următoarele date şi noţiuni: holocaust, noaptea de cristal, ghetou, 1942, Auschwitz. 

          NOTĂ! Se punctează utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii 

cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea textului în limita de spaţiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


