
CONCURS DE ISTORIE – „Vasile Pârvan” 

 FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

Proba scrisă – online – ISTORIE – Clasa a VII-a 

 
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiect I                                                                                                      40 Puncte   
1.Selectați litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmațiile de mai 
jos:           10X2p=20 puncte 
 
1. Alianța celor trei împărați a fost reînnoită în anul: 
a. 1881     b. 1873    c. 1883 
 
2. Tratatul încheiat inițial la 1879, a fost între: 
a. Franța și Germania   b. Austro-Ungaria și Germania c. Rusia și Germania 
 
3. Statul care a aderat în anul 1882 la alianța, ce s-a numit mai târziu, Puterile Centrale a fost: 
a. Marea Britanie   b. Austro-Ungaria   c. Italia 
 
4. Alianța numită Tripla Înțelegere sau Antanta cuprindea ca și membri, la  1907: 
a. Germania-Romania-Franța  b. Franța-Rusia-Marea Britanie c. Germania-Italia-Rusia  
 
5. O cauză a Primului Război Mondial a fost dată de :                
a. rasismul manifestat de unele state         b. rivalitatea pentru colonii dintre marile puteri  
c. izolarea SUA față de Europa.  
 
6. Primul Război Mondial s-a declanșat la data de: 
a. 28 iunie 1914   b. 1 august 1914    c. 28 iulie 1914 
 
7. O nouă armă folosită în Primul Război Mondial a fost:  
a. pușca cu lunetă   b. cavaleria    c. avionul 
 
8. În cadrul primei bătălii de pe Marna s-au confruntat armatele: 
a. franceze contra germane     b. franceze contra italiene   c.franceze contra ruse  
 
9. Pe tronul României, în luna august 1916 se găsea regele: 
a. Carol I       b. Carol al II-lea   c. Ferdinand I 
 
10. Pacea de la Buftea-București a fost semnată de România cu Puterile Centrale în: 
a. Noiembrie 1918      b. August 1916    c. Mai 1918 
 
 



2.Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos.  
Dacă apreciați că un enunț este adevărat, selectați litera A, iar dacă este fals, selectați litera F.
           10X2p=20 puncte 
1. Finlanda a apărut ca stat nou în urma dezmenbrării Imperiului Austro-Ungar.        A           F 
2. Autodeterminarea națiunilor a fost unul dintre Cele 14 puncte ale lui Roosevelt.        A           F 
3. Unul dintre statele reprezentative ale democrației interbelice este Franța.        A           F 
4. Filmul a fost folosit ca instrument de propagandă în perioada interbelică                    A           F 
5.Separația puterilor în stat este unul dintre principiile democrației.                     A           F 
6. O caracteristică a democrației estelibertatea presei.           A           F 
7. Drepturile și libertățile sunt respectate în Germania nazistă.          A           F 
8. Aparatura electrocasnică este prezentă în locuințele din orașe după Primul Război.   A           F 
9. Mișcarea sufragetelor a luptat pentru dreptul la vot.           A           F 
10. Cinematograful este o invenție a fraților Lumière.           A           F 
 
 
Subiectul II                                                                                                                            50Puncte 
 
4. Graficul de mai jos se referă statele cu cei mai buni piloți de vânătoare, ce au avut cele mai multe 
victorii aeriene, din timpul Primului Război Mondial. Pe baza acestuia răspundeți la cerințe: 
               5x4p=20 puncte 
 

 
Sursa:http://www.theaerodrome.com/aces/by_nation.php 
 
1. Numiți statul al cărui pilot a avut cele mai multe victorii aeriene.              4 puncte 
2. Scrieți câte victorii aeriene a avut asulRusiei.                4 puncte 
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3. Numiți două state membre ale Puterilor Centrale.                4 puncte 
4. Precizați câte victorii a obținut cel mai bun pilot al SUA.               4 puncte 
5. Scrieți din ce stat, membru al Antantei, provine pilotul cu cele mai multe victorii.       4 puncte 
 
5. Citiți cu atenție sursele de mai jos:                                  30 Puncte 
 
 Sursa A: ,,După ce i-a înlăturat pe principalii săi concurenţi, a instaurat un sistem al 
economiei planificate care dă prioritate producţiei de bunuri industriale şi industriei grele, a impus 
colectivizarea forţată şi a lichidat în acest scop orice opoziţie, în 1934, Stalin pare să se orienteze spre 
o oarecare liberalizare a regimului. Poliţia de stat, G.P.U. a fost desfiinţată şi înlocuită cu NKVD-ul 
căruia i s-a retras dreptul de a ordona pedepse capitale. În 1936 o nouă constituţie simplifica 
angrenajele guvernării.Dar în 1936, se produce o revenire bruscă. Sub pretextul asasinării lui Kirov, 
succesor al lui Stalin, care a avut loc în decembrie 1934, acesta declanşează un val de represiune şi de 
teroare care îl ajută să scape de principalii săi adversari. Conduse de poliţia politică, arestările în 
masă sînt urmate de procese celebre şi de execuţii şi deportări în lagărele din Siberia. Foşti tovarăşi ai 
lui Lenin, ca Zinoviev şi Kamenev, înalţi funcţionari, opozanţi de dreapta ca Buharin, devin 
principale victime ale acestei acţiuni de "purificare" care loveşte în 1937în şefii Armatei Roşii.” 

Serge Berstein, Pierre Milza(Istoria Europei vol.V) 

 
Sursa B :,,Hitler s-a născut în 1889 în Austria, într-un mic oraş situat aproape de frontiera 

bavareză.(…).Ca şi Mussolini, Führerul (liderul) (PNSMG-Partidul Naţional Socialist Muncitoresc 
German) îşi îmbracă membrii în uniformă, îi organizează în unitaţi de luptă care îi atacă pe 
comunişti, încă puternici în Bavaria. În noiembrie 1923, el se gîndeşte că este momentul să pună 
mîna pe putere în regiunea Bavaria. Dar "puciul de la braserie” eșuează,iar Hitler ajunge pentru 
cîteva luni în închisoare. Acesta scrie Mein Kampf(Lupta mea), cartea în care îşi expune doctrina şi 
programul. (…) Întreaga doctrină are la bază această teorie pseudo-ştiinţifică. Dacă oamenii 
dolicocefali înalţi şi blonzi care au populat spaţiul germanic nu sînt stăpînii lumii, aceasta se 
datorează faptului că puritatea "rasei alese" a fost compromisă prin pătrunderea unor elemente 
alogene care i-au denaturat şi i-au degradat parţial caracterele. Printre primii dintre aceşti ”duşmani ai 
poporului german" figurează evreii, care au dat naştere la tot ce Germania şi Europa consideră 
elemente destructive: democraţie, socialism şi chiar creştinism”. 
     Serge Berstein, Pierre Milza(Istoria Europei vol.V) 
  

Pornind de la aceste surse, răspundeți  următoarelor cerințe: 
1. Precizați secolul la care face referire sursa A.     3 puncte 
2. Numiți din sursa A și B doi dictatori, menționând și statele unde aceștia au condus.  4 puncte 
3. Numiți lucrarea pe care se bazează ideologia nazistă.     2 puncte 
4. Scrieți la ce regim politic se referă sursa A.      4 puncte 
5. Numiți un instrument de represiune din sursa A.     3 puncte 
6. Scrieți din sursa B care sunt dușmanii poporului german șice au creat aceștia. 4 puncte 
7. Identificați o masură economică din sursa A.      2 puncte 
8. Precizați din sursa B ce prevedea teoria care stătea la baza doctrinei naziste.         4 puncte 
9. Numiți din sursa A doi lideri politiciapropiați ai lui Lenin.     4puncte

  
 

 



 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât 

cele precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SubiectulI                     (40 de puncte) 
1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.   20puncte 

1-a; 2-b; 3-c; 4-b; 5-b; 6-c; 7-c; 8-a; 9-c; 10-c. 
 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare afirmație corectă.   20 puncte 
1-F; 2-F; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; 7-F; 8-A; 9-A; 10-A. 
 

SubiectulII                     (50 de puncte) 
 

3. Se acordă câte 4 puncte pentru următoarele răspunsuri:   20puncte 
1- Germania. 
2- 20 victorii. 
3- Germania, Austro-Ungaria. 
4- 26 victorii. 
5- Franța. 

4. Se acordă 30 de puncte desfășurate astfel: 
1. 3 puncte pentru secolul XX (20) 
2. 4 puncte, distribuite astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns: Stalin- URSS; Hitler-

Germanias au Mussolini-Italia. 
3. 2 puncte pentru răspunsul Mein Kampf sau Lupta mea. 
4. 4punctepentru numirea regimului politic: comunismul. 
5. 3 puncte pentru răspunsul: Poliţia de stat, G.P.U. sau NKVD oricare dintre cele două 

variante este corectă. 
6. 2 puncte pentru răspunsul: evreii. 2 punctepentru răspunsul au dat naştere la tot ce 

Germania şi Europa consideră elemente destructive: democraţie, socialism şi chiar 
creştinism. 

7. 2 puncte pentru identificarea unei măsuri. Se consideră corectă oricare dintre variantele: 
economie planificată sau colectivizarea forţată. 

8. 4 puncte pentru precizarea teoriei: Dacă oamenii dolicocefali înalţi şi blonzi care au 
populat spaţiul germanic nu sînt stăpînii lumii, aceasta se datorează faptului că puritatea 
"rasei alese" a fost compromisă prin pătrunderea unor elemente alogene care i-au 
denaturat şi i-au degradat parţial caracterele.  

9. 4 puncte pentru numireacelor doi lideri dintre: Zinoviev, Kamenev, Buharin. Oricare 
dintre aceste variante este corectă. 

 


