
Nume și prenume elev:                                                                                           Data:  

 

 

TEST LA ISTORIE 

Clasa a IV-a 

Unitate: Popoare de ieri și de azi (II). Evul Mediu 

 

I. Alegeți varianta corectă:  

1. Basarab a reușit să obțină independența Țării Românești față de Ungaria în urma luptei de la: 

a. Vaslui (1475) b. Posada (1330) c. Nicopole (1396) 

2. Cnezatele au apărut din unirea mai multor: 

a. obști b. voievodate  c. ducate 

3. Mircea cel Bătrân l-a înfrânt în 1395 pe sultanul Baizazid Fulgerul la: 

a. Rovine  b. Războieni c. Vidin 

4. Iancu de Hunedoara l-a înfrânt pe sultanul Mahomed al II-lea la Belgrad în anul: 

a. 1442  b. 1448 c. 1456 

5. În anul 1462 Vlad Țepeș a provocat mari pierderi turcilor într-un: 

a. asediu al Constantinopolului b. atac de noapte lângă Târgoviște c. asalt asupra Plevnei 

6. Bătălia de la Podul Înalt (1475) a fost câștigată de: 

a. Vlad Țepeș b. Mahomed al II-lea c. Ștefan cel Mare 

7. Mihai Viteazul a reușit să unească toate cele trei Țări Române sub conducerea sa în anul: 

a. 1600  b. 1601 c. 1595 

 

II. Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F): 

1. Marco Polo a fost un călător italian care a oferit contemporanilor săi cele mai multe informații 

despre China. 

2. Amerigo Vespucci, navigator florentin, a descoperit America în 1492. 

3. Primul conducător care a fondat dinastia otomană și s-a proclamat sultan în secolul XII a fost 

Soliman Magnificul 

4. Primul stat al slavilor de răsărit a fost Rusia Kieveană. 

5. Iancu de Hunedoara a fost fiul regelui maghiar Matei Corvin. 

6. Dragoș era un voievod originar din Maramureș 

 

III. Ordonați cronologic următoarele evenimente:  

- Wilhelm Cuceritorul cucerește Anglia;  

- este construit  Palatul Versailles;  

- William Shakespeare scrie „Romeo și Julieta”,  

- Dragoș din Maramureș pleacă la vânătoare la est de Carpați; 

- Carol cel Mare întemeiază Imperiul Carolingian. 

 

IV. Completați spațiile libere cu informațiile corecte: 

Dragoș, voievod al Maramureșului, a plecat la vânătoare la est de ................... și a aflat că 

frații lui de acolo erau năpăstuiți de ............. El a venit cu maramureșenii lui să-i ajute pe românii 

de pe valea .................... și a ................, însă în calea lor a ieșit un ............... care i-a atacat. 

Dragoș l-a nimerit cu săgeata, dar el a fugit. Cățeaua lui Dragoș, ..................., l-a urmărit, 

avântându-se în apele unui râu mare, unde s-a înecat. Atunci Dragoș a numit acel râu ................. 

  



 

TABEL DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

Itemi Suficient Bine Foarte Bine 

Item 1 4 răspunsuri 5-6 răspunsuri 7 răspunsuri 

Item 2 3 afirmații 4-5 afirmații 6 afirmații 

Item 3 2 evenimente 3-4 evenimente 5 evenimente 

Item 4 4 informații 5-6 informații 7 informații 

  


