
FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ   _______________________________________________________________
LOCALITATEA              _______________________________________________________________
COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Rezultatele se pot vedea pe portalul Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs prin introducerea numărului unic 
de identificare a elevului (parolă de zece cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot 
vedea rezultatele examenului final, este necesar să se introducă codul unic al testului.

Codul unic al testului: 

În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalul Moj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku 
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalul Moj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final, 
pe portalul Moja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele 
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.

Republica Serbiа
MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA 
CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TEST
ISTORIE

EXEMPLAR PENTRU ELEV

320202390224

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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INDICAŢII DE LUCRU

• Теstul pe care trebuie să-l rezolvi conţine 20 de exerciţii. Pentru rezolvarea testului sunt prevăzute 120 de minute.
• Exerciţiile nu trebuie să le rezolvi în ordinea în care sunt date.
• În timpul lucrului, poţi folosi creion obişnuit şi radieră, dar nu ai voie să foloseşti calculatorul şi telefonul mobil.
• Scrie răspunsurile şi modul de rezolvare cu pix cu pastă albastră.
• Răspunsul care este scris numai cu creionul, cu pixul cu pastă neagră sau cu pixul,,scrii-ştergi” nu va fi recunoscut.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite nu vor fi recunoscute răspunsurile corectate.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite, în care doar un singur răspuns este corect, obţii 0 puncte dacă pe lângă răspunsul
corect marchezi şi vreunul incorect.
• Acordă atenţie faptului că exerciţiile se deosebesc prin modul în care trebuie să dai răspunsul.

• Nu scrie nimic pe codurile QR ( ) care se află pe fiecare pagină a testului.

În unele exerciţii vei alege răspunsul corect astfel încât vei colora cerculeţul corespunzător. În exerciţiile în care există 
mai multe răspunsuri corecte, este necesar să colorezi mai multe cerculeţe. Ţine cont de faptul că cerculeţul trebuie să 
fie colorat, deoarece numai aşa răspunsul îţi va fi recunoscut.

• Dacă termini mai devreme, predă testul şi ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE
TEST

ISTORIE

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Cum se numește perioada istorică care se termină în ultimul deceniu al secolului al XV-lea?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

epoca antică evul mediu epoca modernă epoca contemporană

2. Stabilește cărui deceniu și cărui secol aparține anul 1928 în care savantul Alexander Fleming a început cercetarea
medicamentului care va primi denumirea de penicilină.
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

deceniului al doilea al secolului al XIX-lea 

deceniului al treilea al secolului al XIX-lea 

deceniului al doilea al secolului al XX-lea 

deceniului al treilea al secolului al XX-lea

3. În ce perioadă istorică a fost adoptată Constituția de la Sretenje (anul 1835)?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

epoca antică evul mediu epoca modernă epoca contemporană

4. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
Denumirea de Antanta se referă la:

oraș în S.U.A.;

teritoriu sub controlul altui stat;

formă de orânduire de stat;

alianță militară.

5. Sub a cui stăpânire se găsea teritoriul Peninsulei Balcanice în care s-au stabilit sârbii cu ocazia așezării lor la începutul
secolului al VII-lea?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Regatului Ungaria

Statului Hun 

Imperiului Franc

Imperiului Bizantin

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6. Ce orândiure socială a existat în epoca antică?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

gentilică sclavagistă feudală capitalistă

7. Pe teritoriul cărui stat actual a avut loc încoronarea lui Stefan Dušan de țar al sârbilor și grecilor?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Serbiei Greciei Macedoniei de Nord   Bulgariei

8. Stabilește care este cauza și care consecința Celei de-a Doua Răscoale Sârbești.
Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să stabilești dacă afirmația dată este cauză sau consecință.

1. Formarea Principatului Serbiei

2. Teroarea asupra populației sârbești

3. Obținerea autonomiei

CAUZĂ CONSECINȚĂ

10. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi evenimentele de secolele în care au avut loc.

Revoluția Franceză 

Revoluția Sârbă

Reînființarea  Patriarhiei din Peć

secolul XVI secolul XVIII secolul XIX

9. Citește fragmentul din sursa istorică și stabilește despre ce fenomen istoric este vorba.

„... Am luptat împotriva dominației albilor și am luptat și împotriva dominației negrilor. Am cultivat idealul societății
democratice și libere în care toate persoanele trăiesc împreună în armonie cu posibilități egale. Este un ideal pentru care
sper să trăiesc și să îl realizez...”

Nelson Mandela

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

libertatea confesională 

opunerea față de rasism   

lupta pentru monarhie  

orânduirea economică  

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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15. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să stabilești care este cauza și care consecința venirii la putere a
comuniștilor în Iugoslavia, după Cel de-al Doilea Război Mondial.

Introducerea sistemului unipartid

Victoria partizanilor în război  

Desființarea monarhiei  

CAUZĂ CONSECINȚĂ

14. Care este una dintre cele mai importante consecințe ale Bătăliei de la Angora din anul 1402 la care a participat Stefan
Lazarević?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

căderea Serbiei Moraviene sub stăpânire otomană 

mutarea capitalei sârbești la Smederevo   

formarea Despotatului Sârb   

reînființarea Patriarhiei din Peć   

13. Unde a apărut democrația?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

în Atena  în Sparta   în Roma   în Fenicia   

11. Care dintre fenomenele istorice amintite a apărut în secolul al XV-lea?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

reforma în Biserica Romano-Catolică

formarea primei universități

descoperirea presei tipografice

orânduirea monarhică

12. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
Criza cubaneză din anul 1962 a amenințat să ducă la

mari probleme ecologice pe continentul european;

mari migrații ale populației din Asia în Europa;   

înființarea mișcării țărilor nealiniate;  

conflict militar direct între U.R.S.S. și S.U.A.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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16. Citește cu atenție fragmentul din discursul lui Nikola Pašić în Adunarea Populară și stabilește despre care război vorbește

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

„Noi nu am vrut război, pentru că încă suntem prea obosiți de două foste războaie, din anii 1912 și 1913. /.../ Sperăm,
însă, că nu chiar întreaga Europă ne va lăsa în mila Austro-Ungariei. Însă orice ar fi, noi ne vom apăra, chiar și dacă
rămânem singuri, până la ultima picătură de sânge.”

Primul Război Balcanic   

Primul Război Mondia

Al Doilea Război Balcanic   

Al Doilea Război Mondial   

17. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi corect noțiunile.

holocaust

Cortina de Fier

Moartea neagră

Evul Mediu Primul Război 
Mondial 

Al Doilea Război 
Mondial 

Războiul rece

18. Care bătălie, în care armatele aliate ale Antante au suferit o înfrângere grea, a precedat deschiderii Frontului de la Salonic
în anul 1916?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Bătălia de la Cer Bătălia de la 
Kumanovo Bătălia de la Galipole Bătălia de la Verdun

19. În care an a fost adoptată Constituția R.S.F.I. prin care a fost dată o autonomie mai mare republicilor și provinciilor
socialiste?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

1946 1963 1974 1989

20. Pe timpul domniei cărui domnitor sârb a fost înființat Teatrul Popular din Belgrad?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

a cneazului Miloš Obrenović

a cneazului Alexandru Karađorđević

a cneazului  Mihailo Obrenović

a cneazului Milan Obrenović

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PAGINĂ GOALĂ

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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Republica Serbiа
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FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI
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