TEZĂ SEMESTRIALĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEM. AL II-LEA
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

NR.1
SUBIECTUL I

30 de puncte

Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
,, Pătrunderea trupelor celor cinci ţări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greşeală şi o primejdie
gravă pentru pacea în Europa (…). Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă
pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist să încalce libertatea
şi independenţa unui stat (…). Am hotărât că, începând de astăzi, să trecem la constituirea gărzilor patriotice
înarmate, alcătuite din muncitori, ţărani şi intelectuali, apărătoare ale independenţei patriei noastre
socialiste.”
( Din cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu din 21 august 1968)
Pornind de la această sursă, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Numiţi un stat precizat în sursă.
3 puncte
2. Menţionaţi conducătorul precizat în sursă.
3 puncte
3. Precizaţi, pe baza sursei, scopul organizării gărzilor patriotice.
4 puncte
4. Menţionaţi din sursă două informaţii aflate în relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste
informații (cauză, respectiv efect)
10 puncte
5. Menţionaţi o altă etapă a Războiului Rece, în care a fost implicată şi România, în afară de cea
amintită în sursă, precum și o consecință a acestui fapt
10 puncte
Subiectul al II-lea
60 puncte
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în a doua jumătate a secolul al
XX-lea, având în vedere:
- Menționarea factorilor care au favorizat instaurarea regimului comunist în România,
- Prezentarea politicii economice promovată în România după preluarea puterii de comunişti, atât în
domeniul agriculturii cât şi în cel al celorlalte domenii de activitate,
- Precizarea unei asemănări între două fapte istorice desfășurate în România, în perioada naționalcomunismului,
- Prezentarea a trei acţiuni revendicative ale perioadei lui Nicolae Ceauşescu,
- Formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din România în a doua
jumătate a sec. al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei
cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării
elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de
spaţiu precizată).

TEZĂ SEMESTRIALĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEM. AL II-LEA
NR. 2
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTULI
(30depuncte)
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
A. „Distrugerea partidelor de opoziție a fost urmată de lichidarea presei lor, astfel că mijloacele de
informare publică au intrat total sub controlul statului. Bibliotecile și librăriile au fost epurate de titlurile
necorespunzătoare din punct de vedere politic, activitățile ziariștilor, scriitorilor, artiștilor și muzicienilor au
fost puse sub controlul Secției de Agitație și Propagandă (Agitprop) a Comitetului Central al Partidului.
Nimic nu putea fi publicat, jucat sau interpretat fără aprobare.
Învățământul a avut aceeași soartă. În august 1948, legea pentru reforma învățământului a închis
toate școlile străine, inclusiv acelea administrate de culte. S-au făcut epurări în rândurile profesorilor și
studenților de la universități. Biserica a fost ultimul obstacol major în cale impunerii modelului sovietic, dar
în acest caz Partidul Comunist Român nu a urmat soluția sovietică. Astfel, Partidul Comunist, deși
condamna oficial credința religioasă, o tolera în cadrul unor limite prescrise de lege. În acest sens, era mai
îngăduitor decât regimul sovietic.
La începutul anului 1949, au fost înfiinţate două structuri principale ale Securităţii interne din
Republica Populară Română. La 23 ianuarie, a fost creată Direcţia Generală a Miliţiei, ca să
înlocuiască Poliţia şi Jandarmeria, iar la 7 februarie au fost create trupele de securitate.”
(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Precizaţi sursa la care face referire textul
3 puncte
2. Menţionaţi forma de organizare a statului și formațiunea politică la care se referă sursa. 3 puncte
3. Scrieţi, din sursă, o informaţie referitoare la o instituţie represivă.
4 puncte
4. Scrieţi, din sursă, două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre
aceste informații (cauză, respectiv efect).
10 puncte
5. Menţionaţi două acţiuni desfăşurate de România în etapa stalinismului, în cadrul „Războiului
Rece”.
10 punct
Subiectul al II-lea
60 puncte
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în a doua jumătate a secolul al
XX-lea, având în vedere:
- Menționarea factorilor care au favorizat instaurarea regimului comunist în România,
- Menţionarea a două măsuri adoptate pe plan intern în România în perioada stalinismului şi precizarea
unei asemănări între acestea,
- Menţionarea a două caracteristici ale naţional-comunismului în România,
- Prezentarea unui fapt istoric referitor la politica internă şi a unui fapt referitor la politica externă în
etapa naţional-comunismului,
- Formularea unui punct de vedere referitor la evoluţia politică a României în a doua jumătate a sec. al
XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

