C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava
TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEM. AL. II-LEA
Nr.1, Clasa a X-a
I. Se dă următorul text:
,,Au fost luate măsuri variate pentru a asigura controlul naziştilor asupra presei. (...) Prin aşa numita Lege a
redactorilor de ziar, din octombrie 1933, conţinutul ziarului devenea în întregime responsabilitatea
redactorului; datoria lui era să satisfacă cerinţele Ministerului Propagandei, iar dacă nu reuşea acest lucru,
suporta consecinţele. (...) Chiar şi renumitul Frankfurter Zeitung a fost nevoit să-şi întrerupă existenţa, în
1943. În orice caz, preţul acestui succes nazist îl reprezenta evoluţia spre o ziaristică sterilă (...) ceea ce a
contribuit, fără îndoială, la reducerea cu 10% a circulaţiei ziarelor între 1933-1939.”
(G. Layton, Germania: Al Treilea Reich, 1933-1945)
Se cere:
1.Precizaţi secolul la care se referă sursa,
0,5 puncte
2.Menționați spaţiul istoric la care face referire autorul,
0,5 puncte
3.Formulaţi o opinie referitoare la îngrădirea libertăţii de exprimare într-un regim totalitar, susţinând-o cu o
explicaţie din text,
2 puncte
4.Precizați trei asemănări ale ideologiei naziste cu cea comunistă,
1 punct
5.Prezentaţi două acțiuni militare mai importante realizate de Germania în al doilea război mondial și
urmările acestora
2 puncte
II. Prezentați Conferința de la Ialta și cum a înțeles Stalin să pună în aplicare Declarația asupra Europei
eliberate.
2 puncte
III. Realizați o scurtă comparație între Societatea Națiunilor și Organizația Națiunilor Unite, având în
vedere: cine a propus înființarea și data înființării, scopul acestor organizații, mijloace de punere în practică
a scopurilor, minusuri.
1 punct

C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava
TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEM. AL. II-LEA
Nr.2, Clasa a X-a
I. Se dă următorul text:
,,Fără răsturnarea capitalului este imposibil să se încheie războiul printr-o pace cu adevărat
democratică și nu impusă prin violență.
Organizarea unei vaste propagande în acest sens în armată. (...)
Ceea ce este original în situația actuală din Rusia este tranziția de la prima etapă a revoluției care a
dat puterea burgheziei la cea de a doua etapă care trebuie să dea puterea proletariatului și părții sărace a
țărănimii.
Nici o susținere guvernului provizoriu.(...)
Substituirea armatei permanente de către popor.
Confiscarea tuturor domeniilor proprietarilor funciari. Naționalizarea tuturor pământurilor din țară.
Fuzionarea tuturor băncilor din țară într-o singură bancă națională, sub controlul sovietelor.”
( V.I. Lenin, Tezele din aprilie 1917)
Se cere:
1.Precizaţi secolul la care se referă sursa,
0,5 puncte
2.Menționați spaţiul istoric la care face referire autorul și care trebuiau să fie principalii beneficiari ai noii
puteri,
2 puncte
3.Identificați trei elemente ale strategiei de preluare a puterii de comuniști, din text,
1,5 punct
4.Prezentaţi două acțiuni militare mai importante realizate de U.R.S.S. în al doilea război mondial și
urmările acestora.
2 puncte
II. Prezentați Conferința de la Potsdam și cum a forțat S.U.A. Japonia să capituleze. 2 puncte
III. Realizați o scurtă comparație între Societatea Națiunilor și Organizația Națiunilor Unite, având în
vedere: sediul, organisme, realizări și minusuri.
1 punct

