
TEST LA ISTORIE 
 

PROF. ARCHIP DIANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎRNOVA, JUD. IAȘI 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Călători și călătorii – Europa și Lumea Nouă 
LECŢIA: Marile descoperiri ale europenilor: drumuri și teritorii 
Nume și prenume elev ______________________________________________ 
Clasa a VI-a 
 
 
1. Completează tabelul de mai jos cu informațiile care lipsesc:                                   15 puncte 
 
Descoperirea geografică  Personajul care a realizat descoperirea Anul 

descoperirii
  1492 
Capul Bunei Speranțe   
 Fernando Magellan  
 
2. Se dau următoarele texte: 
 A: ”Sosind noi, spaniolii, în orașul Tenochtitlan, am rămas uimiți de mulțimea de oameni 
și de mărfuri din piață, ca și de ordinea perfectă de aici. Aur, pietre scumpe, țesături colorate, 
piei de animale, legume și fructe, nu se poate descrie în cuvinte abundența mărfurilor văzute”. 

(Bernal Diaz del Castillo, Adevărata istorie a cuceririi Noii Spanii, 1568) 
 

 B: ”Locuitorii acelor insule nu au nici fier, nici oțel, nici arme. Ei cred că eu, ca și 
corăbiile și oamenii mei, am venit din ceruri, și cu această convingere localnicii m-au primit 
peste tot, după ce și-au învins teama”. 

(Scrisoarea lui Columb către regii Spaniei) 
 

 Pornind de la textul dat rezolvați următoarele cerințe: 
a) Numiți, pe baza textelor, bogățiile găsite de europeni în America.                            10 puncte 
b) Precizați, pe baza textului A, ce anume i-a uimit pe spanioli la băștinași.                 10 puncte        
c) Menționați, pe baza textului B, cum au fost percepuți spaniolii de către localnici.    10 puncte    
d) Numiți două populații precolumbiene.                                                                        10 puncte        
 
3. Prezentați două cauze și două urmări ale principalelor descoperiri geografice ale europenilor.                   
20 puncte       
 
4. Imaginează-ți că ești navigator și participi la una dintre marile descoperiri geografice. Prezintă 
aventura ta.                                                                                                                       15 puncte 
 
 
+ 10 puncte din oficiu                    
 
 
 
 
 
 
 



BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 

1. Se acordă câte 5 puncte pemtru completarea corectă a fiecărui rând din tabel (5x3=15 puncte). 
 
Descoperirea geografică  Personajul care a realizat descoperirea Anul 

descoperirii
Descoperirea Americii Cristofor Columb 1492 
Capul Bunei Speranțe Bartolomeo Diaz 1488 
Ocolul Pământului Fernando Magellan 1519-1522 
 
2. a) Se acordă 10 puncte pentru numirea bogățiilor găsite de europeni în America: ”aur, pietre 
scumpe, țesături colorate, piei de animale, legume și fructe”. 
b) Se acordă 10 puncte pentru precizarea pe baza textului a lucrurilor care i-au uimit pe spanioli 
la băștinași: ”am rămas uimiți de mulțimea de oameni și de mărfuri din piață, ca și de ordinea 
perfectă de aici”. 
c) Se acordă 10 puncte pentru menționarea modului în care au fost percepuți spaniolii de către 
localnici: „ei cred că eu, ca și corăbiile și oamenii mei, am venit din ceruri, și cu această 
convingere localnicii m-au primit peste tot, după ce și-au învins teama”. 
d) Se acordă 10 puncte pentru precizarea oricăror două populații precolumbiene – azteci, mayași, 
incași (5x2=10 puncte). 
 
3. Se acordă 20 de puncte pentru precizarea a oricăror două cauze și a oricăror două urmări ale 
principalelor descoperiri geografice ale europenilor (5x4=20 puncte). 
 
4. Se acordă 15 puncte pentru prezentarea aventurii. 


