MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VÂLCEA
CONCURSUL NAȚIONAL „LA ȘCOALA CU CEAS”
ISTORIE - SUBIECTE
Clasa a VII-a
1 FEBRUARIE 2020
Subiectul I
Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru
fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
1. Tratatul de pace cu Germania, a fost încheiat la Versailles în anul:
a.1916; b. 1918; c. 1919 ; d.1920;
2. Alături de Puterile Centrale, în Primul Război Mondial a luptat:
a.Franța; b.Italia; c. Rusia; d. Bulgaria
3. În perioada interbelică, Statele Unite ale Americii au practicat o politică de:
a. totalitarism; b. izolaționism; c. autodeterminare; d. expansionism;
4. Emmeline Pankhurst a fost o reprezentantă a:
a. dadaismului; b. Crucii Roșii; c. mișcării feministe; d. impresionismului.
(20 puncte)
Subiectul II
Completați spațiile libere cu termenii corespunzători din lista de mai jos:
Primul stat _______________ din lume, a fost Uniunea Sovietică. Aici, Stalin a instituit o
______________ personală și a impus _______________ agriculturii și industrializarea forțată.
În Germania s-a instituit regimul __________ bazat pe o doctrină rasistă și pe ____________
Lista de termeni: fascist, colectivizare, dictatură, nazist, antisemitism, comunist, liberal,
democratic, monarhic.
(20 puncte)
Subiectul III
Citiți cu atenție textele de mai jos:
A. „Armata germană însă, care avansase continuu 33 de zile, era și mai epuizată de oboseală și
nemâncare. Se poate spune că de aceea nu a mai reușit să facă față atacurilor comune engleze
și franceze de-a lungul râului Marna. În mod neașteptat, Parisul a fost salvat datorită deciziei
germanilor de a se retrage.”
(Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial)
B. „În acest timp, ofensiva rusească în Prusia orientală este oprită de generalii Hindenburg şi
Ludendorﬀ. Învingători în bătăliile de la Tannenberg (august) şi de la lacurile Mazuriene
(septembrie), germanii obligă armata ţaristă să bată în retragere. La sfârşitul lui 1914 frontul se
stabilizează şi aici. Cinci luni după declaraţia de război, este clar că marile ofensive de la
care fiecare aştepta o victorie rapidă, au eşuat defnitiv.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Precizați o deosebire între informațiile din sursa A și cele din sursa B cu privire la armata
germană.
4 puncte
2. Selectați din sursa A două informații aflate în relație de tip cauză-efect, evidențiind relația de
cauzalitate.
7 puncte
3. Selectați din sursa B o informație cu privire la situația frontului după primele luni de război.
4 puncte
4. Prezentați, în 10 rânduri, participarea României la Primul Război Mondial.
10 puncte
(25 puncte)
Subiectul IV
Redactați câte un text adevărat din punct de vedere istoric cu fiecare dintre
termenii:
ultimatum; armistițiu; Sistemul Verssailes; prăbuşirea bursei (Joia Neagra);
revizionism.
(25 puncte)
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Subiectul I
1.
2.
3.
4.

5 puncte pentru răspunsul: c
5 puncte pentru răspunsul: d
5 puncte pentru răspunsul: b
5 puncte pentru răspunsul: c
(5p x4 = 20 puncte)

Subiectul II
Se acordă câte 4 puncte pentru completarea spațiilor libere din text cu termenii corespunzători
din lista dată, în ordinea de mai jos:
comunist, dictatură, colectivizare, nazist, antisemitism
(4p x5 = 20 puncte)
Subiectul III
1. 4 puncte pentru precizarea unei deosebiri între informațiile din sursa A și cele din sursa B
cu privire la armata germană;
2. 7 puncte pentru selectarea oricăror două informații care se află în relație de cauzalitate,
din sursa A;
3. 4 puncte pentru selectarea din sursa B a unei informații cu privire la situația frontului după
primele luni de război;
4. 9 puncte pentru prezentarea unui fapt istoric privind România în timpul Primul Război
Mondial;
1 punct pentru respectarea limitei de spațiu.
Total 25 puncte
Subiectul IV
Câte 5 puncte pentru redactarea câte unui enunț adevărat din punct de vedere istoric cu fiecare
dintre termenii dați:
ultimatum; armistițiu; Cele 14 puncte; Joia Neagră; propagandă.
(4px5=20 p)
(5 puncte pentru introducere, cuprins si incheiere)
Total 25 puncte
Total 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

