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TESTE ADMITERE ISTORIE
1. Printre istoricii care au argumentat în favoarea teoriei continuității se numără:
a. A.D. Xenopol;
c. Silviu Brucan;
b. R. Roesler;
d. Constantin Bălăceanu-Stolnici.
2. Ce sunt jelerii?
a. producătorii de jeleuri;
b. bocitori, în dialect;

c. țărani cu foarte puțin sau fără pământ;
d. o persoană cu o funcție administrativă.

3. “Cronica pictată de la Viena” descrie, printre altele:
a. bătălia de la Comarnic;
b. bătălia de la Câmpina;

c. bătălia de la Podul Înalt;
d. bătălia de la Posada,

4. În care muzeu se găsesc obiecte importante pentru istoria relațiilor externe ale României?
a. Muzeul cinegetic de la Posada;
c. Muzeul Municipiului București;
b. Muzeul Național de Istorie a României;
d. Muzeul Național al Hărții.
5. Care din următoarele biserici din Transilvania au fost românești în evul mediu?
a. Alba Iulia;
c. Aiud;
b. Râmeț;
d. Sebeș.
6. Cu care din următoarele obiecte, aflate în muzee din România, puteți asocia epoca migrațiilor?
a. statuia zeului Glykon din Constanța;
b. Tezaurul “Cloșca cu puii de aur” de la Pietroasa;
c. Inscripțiile în cinstea zeului Mithras din Alba Iulia;
d. Portretul votiv al lui Neagoe Basarab de la Muzeul Național de Artă al României.
7. Care din următoarele definiții se pot referi la ‘urbanizare’?
a. creșterea ponderii populației urbane în cadrul populației unei țări;
b. mutarea locuitorilor de la mahalale la orașe;
c. eradicarea diferențelor dintre orașe și sate;
d. Introducerea transportului public între sate și orașele din apropiere;
8. România a participat în următoarele războaie:
a. războiul de 100 de ani;
b. războiul din Kosovo;

c. războiul din Crimea;
d. al doilea război balcanic.

9. Ce importau țările române din Imperiul Otoman?
a. mirodenii;
b. grâne;

c. cai;
d. blănuri.

10. Ce pictor a pictat scene din războiul de independență?
a. Nicolae Grigorescu;
b. Ștefan Câlția;

c. Ștefan Luchian;
d. Sabin Bălașa.
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11. Teoria lui Robert Roesler argumentează:
a. continuitatea românilor la nord de Dunăre;
b. pendularea românilor între spațiul munților Balcani și Carpați;
c. formarea poporului român la sud de Dunăre și migrarea sa la nord în secolul al XIV-lea;
d. prezența românilor în Transilvania din cele mai vechi timpuri.
12. Ce este o breaslă?
a. o fabrică unde se realizează produse textile;
b. un tip de ambarcațiune tradițională pe apele fluviale;
c. un tip de organizare al meșterilor dintr-un anume domeniu în epoca medievală;
d. un instrument folosit în evul mediu pentru măcinarea grânelor.
13. Ce reprezintă termenul de ‘cuman’?
a. un alt cuvânt pentru peceneg;
b. o populație migratoare germanică;

c. o populație migratoare turcică;
d. un tip de îmbrăcăminte tradițională;

14. Care din următoarele au fost priorități reale ale regimului comunist în politica externă?
a. întărirea păcii între popoare;
c. accentuarea dezarmării internaționale;
b. eliminarea datoriilor externe;
d. creșterea demografică.
15. Castelul din Hunedoara a aparținut cărui personaj istoric?
a. Menumorut;
b. Mathias Corvinus;

c. Vlad Dracul;
d. Neagoe Basarab.

16. Care credeți că ar fi motivele pentru care călători străini vizitau țările române în secolele XVII-XIX?
a. evaluarea bogățiilor subsolului în vederea exploatării de către țările care sponsorizau călătoriile;
b. evaluarea potențialului militar al țărilor române;
c. interesul etnografic în populațiile din sud-estul Europei;
d. interes pentru petrecerea concediilor.
17. Sibiul a fost înființat de către:
a. Coroana maghiară pentru a securiza granița de est a regatului;
b. populația daco-romană;
c. coloniști germani;
d. păstorii și creascătorii de vite din zona respectivă.
18. Principalele țări învingătoare în primul război mondial au fost:
a. Rusia, Anglia și Franța;
c. România, Franța, SUA, și Uniunea Sovietică;
b. Anglia, Franța, SUA, Italia, și Japonia;
d. Germania, Italia și Franța.
19. Războaiele duse de Ștefan cel Mare cu Imperiul Otoman au avut ca rezultat:
a. eliminarea tributului;
b. păstrarea întregului teritoriu al Moldovei;
c. tratate între Moldova și Imperiul Otoman, numite capitulații;
d. apărarea Transilvaniei în fața pericolului otoman.
20. Care din următoarele localități au fost orașe romane în Dacia?
a. Napoca
c. Sucidava
b. Sirmium
d. Sarmisegetuza Regia
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21. Nicolae Milescu a vizitat:
a. Anatolia;
b. Înalta Poartă;
22. Termenul de ‘Vechiul Regat’ se referă la:
a. Regatul lui Burebista;
b. vechile cnezate și voievodate românești din
Transilvania;

c. Rusia și Norvegia;
d. Siberia și China.
c. un tip învechit de stat;
d. statul România în perioada 1866 – 1918.

23. “Partida Națională” descrie:
a. o mișcare politică a secolului al XIX-lea;
b. un curent de opinie rasist;

c. un meci de fotbal;
d. un partid politic din perioada interbelică.

24. Legăturile comerciale dintre Suceava și Varșovia se făceau
a. prin Ucraina;
b. prin Rusia;

c. prin Ungaria;
d. direct, cele două state aveau graniță comună.

25. Bucovina a fost parte a:
a. Imperiului Otoman;
b. Imperiului Țarist;

c. Imperiului Austro-Ungar;
d. Imperiul Romano-German.

26. Capitala provinciei romane Dacia se afla la:
a. nu a fost localizată;
b. Sarmisegetusa Regia;

c. Sarmisegetusa Ulpia-Traiana;
d. Napoca.

27. Țiganii în Țările Române aveau statutul de:
a. robi;
b. pârgari;

c. iobagi;
d. lăutari.

28. Prin pârcălab se înțelegea:
a. crescător de animale de mari dimensiuni (cai sau vite);
b. dregător ce se ocupa cu administrarea orașelor;
c. dregător ce se ocupa cu apărarea pârâților în sistemul juridic medieval;
d. proprietar de vie.
29. Sintagma ‘omul bolnav al Europei’ se referea în secolul al XIX-lea la:
a. problema de igienă în mediul rural;
c. Imperiul Otoman;
d. Imperiul Habsburgic.
b. fenomenul de îmbătrânire al populației;
30. Tomis făcea parte din provincia romană a:
a. Daciei;
b. Moesiei;

c. Geției;
d. Sciției.

31. Cel mai cunoscut artist român, în lume, este:
a. Constantin Brâncuși;
b. Nicolae Toniza;

c. Nadia Comaneci;
d. Maria Tănase.

32. Ce înseamnă ‘totalitarism’?
a. o mișcare culturală totală;
b. un regim politic ce îngrădește sever libertățile personale, civice și politice ale cetățenilor;
c. un pogrom, o eradicare totală a unei populații sau clase sociale;
d. o mișcare politică care urmărește reîntregirea granițelor unei țări.
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33. Partidul conservator a apărut:
a. în perioada post-decembristă;
b. în perioada revoluției de la 1848;

c. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
d. în prima jumătate a secolului al XX-lea.

34. Legăturile comerciale dintre Târgoviște și Constantinopol se făceau:
a. direct, cele două state având graniță comună;
c. prin Grecia;
d. pe mare.
b. prin Bulgaria;
35. Biserica domnească Curtea de Argeș a fost ctitorită de:
a. Neagoe Basarab;
b. Basarab I;

c. Theodosie, fiul lui Neagoe Basarab;
d. Mircea cel Bătrân.

36. Capitala regatului hun condus de Atila se află la:
a. Budapesta;
b. Sarmisegetusa Ulpia-Traiana;

c. Cluj Napoca;
d. Nu a fost localizată cu precizie.

37. Benito Mussolini a fost:
a. liderul partidului național-socialist din Italia;
b. primul ministru al Regatului Italiei în perioada 1922-1943;
c. general italian din al doilea război mondial;
d. rege al Italiei în timpul celui de-al doilea război mondial.
38. Până la adoptarea votului universal, în România puteau vota:
a. doar cetățenii de etnie română;
b. toți cetățenii cu excepția femeilor, soldaților și handicapaților mentali;
c. doar cetățenii de sex bărbătesc ce îndeplineau anumite criterii cenzitare;
d. toți cetățenii români care aveau cel puțin 30 de ani.
39. Sintagma ‘problema orientală’ se referea, în secolul al XIX-lea, la:
a. războaiele ruso-japoneze;
c. posesiunile europene ale Imperiului Otoman;
d. relațiile dintre Rusia și vecinii săi.
b. separarea peninsulei koreene;
40. Dimitrie Cantemir a publicat:
a. Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman;
b. Creșterea și descreșterea Moldovei;

c. Creșterea și descreșterea Rusiei;
d. Creșterea și descreșterea Poloniei.

41. Dacia Romană cuprindea următoarele părți ale României actuale:
a. Muntenia, Oltenia și Dobrogea;
c. Oltenia, Muntenia și Moldova;
b. Banatul, Oltenia și Transilvania;
d. Dobrogea, Muntenia și Oltenia.
42. Aromânii sunt:
a. opusul românilor;
b. vechea denumire a românilor;

c. denumirea diasporei românești;
d. populație romanică din Balcani.

43. ’Modelul sovietic’ este un concept care se referă la:
a. modul de viață specific rușilor;
b. un tip de stat creat după modelul Uniunii Sovietice;
c. modă masculină de tip sovietic;
d. un tip de mașină fabricat în Uniunea Sovietică.
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44. Ce diplomat român a militat pentru un rol important al Societății Națiunilor?
a. Carol al II-lea;
c. Neagu Giuvara;
b. Grigore Gafencu;
d. Nicolae Titulescu.
45. Cetatea Feldioara a fost ridicată de:
a. cavalerii teutoni;
b. cnezii români din Ardeal;

c. coloniștii seciu;
d. Monarhia maghiară.

46. Care din următorii au fost călători?
a. Vasco da Gamma;
b. Candiano Popesco;

c. Robert Roesler;
d. Winston Churchill.

47. Rolul unei constituții este de a:
a. stabili legile fundamentale ale unei națiuni;
b. duce la constituirea unei națiuni;

c. defini conceptul de națiune;
d. garanta statutul de republică al unei țări.

48. Regiunea Basarabiei este:
a. aceeași regiune cunoscută sub numele de Moldova;
b. aceeași regiune cunoscută sub numele de Republica Moldova;
c. aceeași regiune cunoscută sub numele de Bucovina;
d. aceeași regiune cunoscută sub numele de Transnistria.
49. Dimitrie Cantemir a fost:
a. istoric al imperiului Otoman;
b. unul dintre primii zoologi din Moldova;

c. domnitor al Munteniei;
d. diplomat român din perioada modernă.

50. Societatea Academică Română a fost:
a. primul nume al Ateneului Român;
b. primul nume al Academiei Române;
c. primul nume al Academiei Române de Teatru;
d. primul nume al Academiei de Studii Economice.
51. Dobrogea s-a aflat până la 1877 în componența cărui stat?
a. Imperiul Otoman;
b. Imperiul Bizantin;
52. Care sunt puterile fundamentale într-un stat de drept?
a. Președintele, Guvernul și Parlamentul;
b. Puterea executivă, legislativă și
judecătorească;

c. Valahia;
d. Bulgaria.
c. Biserica, Armata și Statul;
d. Parlamentul, Biserica și Mass Media;

53. Guvernarea legionară se referă la:
a. un episod din istoria Daciei Romane în care provincia a fost condusă de legiuni;
b. guvernul autoritar al lui Carol al II-lea;
c. participarea mișcării Legiunea Arhanghelului Mihail la guvernare împreună cu generalul Antonescu;
d. o mișcare de rezistență față de regimul comunist.
54. Ce definește conceptul de vasalitate?
a. relația de supunere a unui stat față de alt stat;
b. relația de integrare economică a unui stat în economia altui stat;
c. relația de prietenie între cele 3 state feudale românești, asemănătoare vaselor comunicante;
d. relația de asociere dintre state, consolidată de tratate economice.
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55. Care este relația dintre Constantinopol și Istanbul?
a. sunt două orașe complet diferite;
b. sunt două orașe vecine;

c. sunt două nume ale aceluiași oraș;
d. sunt două orașe în Anatolia.

56. Conceptul ‘daco-roman’ desemnează, în teoriile istorice ale secolelor al XIX-lea și al XX-lea:
a. o populație migratoare ce a trecut pe teritoriul patriei noastre și a înglobat elemente ale populației autohtone;
b. o populație efemeră din zona munților Apuseni;
c. o populație de tranziție ce a precedat formarea poporului român;
d. o populație care a precedat cucerirea Daciei de către Imperiul Roman.
57. ’Dictatura Proletariatului’ este un termen ce definea un stat comunist și conceput chiar de el. Prin acest termen
statele comuniste înțelegeau:
a. abrogarea drepturilor celor ce nu făceau parte din proletariat;
b. statul partidului unic;
c. dreptul proletariatului de a dicta propriile sale idealuri în virtutea faptului că el constituia o majoritate;
d. garantarea funcțiilor de conducere în fabrici pentru proletari.
58. Prin Principatele Unite se înțelege:
a. primul nume al Statelor Unite;
b. primul nume al Organizației Națiunilor Unite;
c. colonii ale României, azi pierdute;
d. grupul celor două formațiuni statale ale Valahiei și Moldovei.
59. Ce țări au aderat la Pactul de la Varșovia:
a. țări care nu au fost de acord cu Dictatul de la Viena;
b. țări controlate și supuse intereselor Moscovei;
c. țări considerate de SUA ca nesigure pentru a fi parte ale NATO;
d. foste state comuniste din Europa care doreau integrarea în Uniunea Europeană.
60. Ce a fost ‘Liga Națiunilor’?
a. numele unei organizații interguvernamentale, premergătoare a ONU;
b. numele dat în trecut Ligii Europene de Fotbal;
c. numele dat în trecut Campionatului Mondial de Fotbal;
d. numele care a fost propus pentru Jocurile Olimpice, la realuarea lor într-o formulă modernă.
61. Institutul de Speologie Român este numit “Emil Racoviță” pentru a cinsti:
a. faptele domnitorului Emil Racoviță;
b. faptele primului ministru Emil Racoviță;
c. faptele omului de știință și exploratorului Emil Racoviță;
d. faptele zoologului Emil Racoviță.
62. Iosif Visarionovici Stalin a fost:
a. dictatorul Uniunii Sovietice;
b. primul președinte al Uniunii Sovietice;
c. urmaș al liderului comunist iugoslav Tito;
63. Cavalerii ordinului ioanit erau:
a. elita mișcării legionare;
b. membrii unui ordin religios în perioada
medievală;

d. cel care a impus comunismul în Uniunea
Sovietică.

c.

persoanele decorate cu anumite decorații în
Transilvania;
d. persoane decorate de către papă.
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64. Din punct de vedere istoric, ce desemnează termenul de ‘cruciadă’?
a. un conflict dus cu toate forțele, până la înfrângerea totală a dușmanului;
b. o mișcare diplomatică de încrucișare a alianțelor;
c. un război sfânt dus în numele religiei creștine;
d. o procesiune medievală prin care este rememorată purtarea crucii de către Isus.
65. Un rol preponderent îl avea în evul mediu, în educația din Moldova și Valahia:
a. boierimea, prin școli boierești;
c. Biserica;
d. Parlamentul, prin legile educației.
b. Domnitorul, prin școli domnești;
66. Inainte de răspândirea creștinismului, pe teritoriul actual al României se puteau întâlni următoarele religii:
a. păgânismul;
c. catolicismul;
d. iudaismul.
b. ortodoxia;
67. ’Societatea de masă’ este un termen care se referă la:
a. societatea de consum;
b. cluburi, asociații și alte grupuri de masă;
c. o asociație neguvernamentală care are cel puțin 1000 de membrii;
d. societatea în care o mare parte a populației are aceleași condiții de trai și economice, cu diferențe minime.
68. Prin CC al PCUS se înțelege:
a. comitetul de conducere al Uniunii Sovietice;
b. consiliul suprem al magistraturii;
c. consiliul de coordonare al Uniunii Scriitorilor;
d. comitetul de conducere al Partidului Conservator.
69. Care din următorii au fost diplomați români?
a. Grigore Gafencu;
b. Mihail Racoviță;

c. Grigore Antipa;
d. Ion Antonescu.

70. Cine conducea provincia romană Dacia?
a. magistrați alesi de populație, căci Dacia era o republică autonomă;
b. un rege, căci Dacia era regat;
c. marele preot al lui Zalmoxis;
d. un guvernator numit de la Roma.
71. Fondul principal de cuvinte din vocabularul limbii române provine din limba:
a. daco-getică;
c. latină;
b. daco-romană;
d. slavă.
72. ’Școala Ardeleană’ se referă la:
a. un grup de ardeleni care cer federalizarea Ardealului;
b. o mișcare istorică e elitelor intelectuale ale românilor din Transilvania;
c. o mișcare educativă care pune accentul pe calități specifice ardelenilor;
d. o organizație neguvernamentală născută în Ardeal care militează pentru mai buna educație a copiiilor.
73. Cu ce obiect asociați regimul comunist din România?
a. imagini din războiul de independență;
b. planurile și fotografiile mănăstirii Văcărești;

c. primul tramvai electric din România;
d. cântecele lui Barbu Lăutaru.
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74. Prin unirea din 1600, Mihai Viteazu alipea Transilvania Țării Românești. Cărui stat aparținea Transilvania înainte
de 1600?
a. nici unui stat, era autonomă;
c. Imperiului Habsburgic;
d. Imperiului Otoman.
b. Austriei;
75. Care este relația dintre Imperiul Habsburgic și Imperiul Austro-Ungar?
a. sunt două identități total separate;
b. sunt același stat, Imperiul Austro-Ungar fiind numele dat după 1867 Imperiului Habsburgic;
c. sunt același stat, Imperiul Austro-Ungar fiind numele dat înainte de 1867 Imperiului Habsburgic;
d. sunt două state europene vecine, de mari dimensiuni.
76. Titlul de ’Spătar’ purtat de Nicolae Milescu se referea la:
a. asemănarea fizică a lui Milescu cu o piesă de mobilier;
b. dregătoria pe care o ocupa Milescu;
c. faptul că autorul nu avea nas, fața sa părând din profil foarte plană;
d. faptul că lui Milescu îi plăcea să stea pe un jilț impozant când primea oaspeți.
77. Adolf Hitler poate fi asociat cu următoarele evenimente:
a. Noaptea cuțitelor lungi;
b. Noaptea Sfântului Bartolomeu;

c. Noaptea cea mai lungă;
d. Noaptea Sânzienelor.

78. Războiul de Independență din 1877 s-a purtat de către:
a. România contra Ungariei;
b. Rusia contra României;

c. Ungaria și Rusia contra Turciei;
d. Rusia și Romania contra Turciei.

79. ‘Antanta’ se referă la:
a. antagonismul germano-francez din perioada 1870-1914;
b. alianța franco-rusă în perioada 1904-1917;
c. primul proiect de creare a Uniunii Europene;
d. primul proiect de creare a Organizației Națiunilor Unite.
80. Biserica mănăstirii Curtea de Argeș a fost ctitorită de:
a. Neagoe Basarab;
b. Basarab I;

c. Theodosie, fiul lui Neagoe Basarab;
d. Mircea cel Bătrân.

81. Alegeți din variantele de mai jos evenimentele care au implicat și teritoriul Daciei, după părăsirea ei de către
romani:
a. migrația goților;
c. migrația costobocilor;
b. migrația vandalilor;
d. migrația dorienilor.
82. Ce reprezintă, din punct de vedere istoric, un târg?
a. o înțelegere între două state;
b. un tip de gândire economică cunoscută și sub numele de tocmeală;
c. un pact parafat de cancelariile domnești, în evil mediu;
d. așezări din țările române care aveau ca scop preponderent înlesnirea schimburilor comerciale.
83. Cu ce statuie nu asociați regimul totalitar comunist din România?
a. statuia lui V.I. Lenin;
c. statuia Soldatului Sovietic;
b. statuia lui Carol I;
d. statuia lui Petru Groza.
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84. Cu care stat nu s-a aflat în război Ștefan cel Mare?
a. Țara Românească;
b. Imperiul Otoman;

c. Ucraina;
d. Polonia.

85. Din punct de vedere politic, ‘Țara Făgărașului’ constituia în evul mediu:
a. o regiune cu independență fiscală în cadrul regatului maghiar;
b. o mică formațiune statală;
c. o regiune rurală la poalele munților Făgăraș;
d. un micro-stat subordonat direct Imperiului Habsburgic.
86. Lucrarea “Marea Neagră” a fost scrisă de:
a. Nicolae Iorga;
b. Gheorghe Brătianu;

c. Dimitrie Ghica;
d. Dimitrie Cantemir.

87. Ce este liberalismul?
a. un curent și o ideologie politică;
b. o strategie de marketing;

c. un anume comportament moral;
d. un stil de conducere.

88. La Muzeul Militar Național se găsește expusă capsula cu ajutorul căreia s-a întors din spațiu cosmonautul
Dumitru Prunariu. În cadrul cărui program s-a desfășurat acest zbor?
a. Programul de explorare a spațiului cosmic german;
b. Programul de explorare a spațiului cosmic sovietic;
c. Programul de explorare a spațiului cosmic american;
d. Programul de explorare a spațiului cosmic european.
89. ’Butoiul cu pulbere al Europei’ se referă la:
a. fabricile cu muniție de la Reșița;
b. Germania lui Hitler;

c. Balcanii;
d. Europa de Răsărit.

90. Monumentul de la Adamclisi a fost ridicat:
a. pentru a comemora alipirea Dobrogei la România;
b. pentru a comemora victoria lui Traian contra dacilor;
c. pentru a comemora victoria lui Mircea cel Bătrân contra turcilor;
d. pentru a comemora înființarea unei importante așezări romane.
91. Regele dacilor în timpul războaielor cu românii din 101-102 și 105-106 este:
a. Decebal;
c. Scorilo;
b. Burebista;
d. Deceneu.
92. Cu care din următoarele obiecte, aflate în muzee din România, puteți asocia România perioadei Vechiului
Regat?
a. brățările dacice aflate la Muzeul Național de Istorie a României;
b. iconostasul bisericii Cotroceni, aflat în Muzeul Național de Artă al României;
c. tronul lui Alexandru Ioan Cuza, aflat la Muzeul Național de Istorie a României;
d. textul Constituției din 1866.
93. Care din următoarele momente poate fi asociat cu crearea identității naționale a românilor:
a. introducerea porumbului pe teritorul patriei noastre;
b. introducerea alfabetului latin în scrierea limbii române;
c. introducerea regimului democratic în România;
d. introducerea primei constituții.
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94. Ce regiune a anexat Mircea cel Bătrân Valahiei?
a. Bărăganul;
b. Marea Neagră;

c. Dobrogea;
d. Oltenia.

95. În școala în care a învățat Ion Creangă, învățătorul era:
a. de profesie învățător;
b. fără profesie, era fiul boierului;

c. de profesie preot;
d. de profesie scriitor.

96. Citiți textul de mai jos: “Acest oraș București este foarte mare… noi ne-am dus apoi la Curte, care este o clădire
înconjurată de ziduri înalte de lemn” (Paul de Alep, Călătoria Patriarhului Macarie). Clădirea menționată este:
a. Palatul Regal din Piața Palatului;
c. Palatul Victoria;
b. Palatul Cotroceni;
d. Palatul Curtea Veche.
97. Printre clădirile construite în București în perioada interbelică se numără și:
a. Palatul Telefoanelor;
c. Teatrul Național;
b. Palatul Parlamentului;
d. Hanul lui Manuc.
98. Karl Marx a fost:
a. Cancelarul Germaniei;
b. Secretarul General al CC al PCUS;

c. Ideolog și activist al mișcării comuniste;
d. Ministrul de externe al lui Hitler.

99. Războiul din Crimea a influențat istoria României, deși aceasta nu a participat direct la război. Cum?
a. a obținut independența ca urmare a acestui război;
b. a obținut unirea principatelor române;
c. a obținut un important acord economic;
d. a obținut autonomie fiscală de Imperiul Otoman.
100. Limba de cult a bisericii ortodoxe a fost în evul mediu:
a. slavona;
b. greaca;

c. latina;
d. româna.
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