Clasa: a XI-a
Teză
Subiectul I (90 de puncte)
Citiți cu atenție sursele de mai jos și răspundeți la următoarele cerințe:
A.„Îndată după Al Doilea Război Mondial, în urma victoriei asupra fascismului, democrația părea că avea
să triumfe în lume, mai cu seamă în Europa (Italia, Germania de Vest, Austria, Ungaria, Cehoslovacia...),
dar și în Japonia, mai greu în India. Foarte rapid însă, reculul se face simțit în Europa de Est, odată cu
apariția democrațiilor populare ( lovitura de stat de la Praga din 1948) și extinderea comunismului pe
celelalte continente (...). Un nou val de democratizare cuprinde Europa la sfârșitul anilor `80, odată cu
prăbușirea statelor comuniste cu economii ruinate și societăți dezorganizate. Acolo unde au supraviețuit o
tradiție democratică și un sens al opoziției, democrația se instalează rapid și alegerile libere încredințează
puterea unor formațiuni de centru. (...)
Sub presiunea claselor populare și mijlocii în expansiune, înaintarea democrației se realizează și în
restul lumii, mai ales în America Latină și Centrală.”
(O cronologie a secolului XX)
B.„Din punct de vedere politic, regimurile nordice au rezistat în mod remarcabil, încercărilor războiului.
Monarhia parlamentară, simbol al unității naționale a fost menținută în Suedia și restabilită, după
ocupație, în Danemarca și în Norvegia. În Islanda, republica devine noul cadru legal al independenței (...).
Totuși, restabilirea democrației, consensuală în principiu, este însoțită, la nivel de concept, de
indispensabile adaptări, constituționale și politice. În Suedia, la începutul anului 1945, majoratul electoral
este coborât de la 23 la 21 de ani și ultimele restricții de tip cenzitar sunt suprimate atât pentru alegerile
generale, cât și pentru cele locale.”
(Europa de Nord în secolul al XX-lea)

1. Menționați, pe baza textelor A și B, o deosebire referitoare la regimul politic din Europa
de Est, respectiv Europa de Nord.
(10 puncte)
2. Menționați, pe baza textului B, două măsuri referitoare la consolidarea regimului politic
din Europa de Nord.
(10 puncte)
3. Formulați un punct de vedere, în aproximativ 10 rânduri, despre evoluția Europei la
finalul celui de Al Doilea Război Mondial, folosind două informații din sursa A.( 20
puncte)
4. Precizați, pe baza textului A, o consecință a celui de Al Doilea Război Mondial. (10
puncte)
5. Prezentați evoluția unui stat european în perioada 1938-1958 și modificările de regim
politic.( 40 puncte)

