Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Anul școlar 2016 – 2017, sem. al II-lea

Teză scrisă la istorie - Clasa a XI-a - Nr.1
I. Citiți cu atenție sursele de mai jos:
A.,,Poporului german trebuie să i se asigure teritoriul necesar existenței sale pe pământ (...) Oamenii
de același sânge trebuie să aparțină unuia și aceluiași imperiu (...) Plugul se va transforma în sabie și
lacrimile războiului vor deveni pâinea zilnică a generațiilor viitoare”.
( Adolf Hitler, Mein Kampf )
B.,, Dictatura clasei proletare înseamnă că statul muncitoresc va reprima fără ezitare marii
proprietari funciari și capitaliști, va reprima trădătorii și mișeii care îi ajută pe acești exploatatori și
îi va învinge. Statul muncitoresc este inamicul implacabil al marelui proprietar funciar, al
capitalistului (…), inamicul proprietății private asupra pământului și capitalului, inamicul puterii și
al banilor…”
(Lenin, Statul și revoluția)
Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Numiți, plecând de la cele două surse, cele două state care au dezvoltat ideologii de extremă
dreaptă, respectiv extrema stângă și precizați care au fost lucrările care au susținut aceste ideologii,
1p
2. Explicați pornind de la sursa B, de ce susțineau comuniștii că proprietatea privată se află la
originea tuturor relelor,
0.5 p
3. Prezentați o practică politică folosită de naziști în ceea ce privește politica rasială,
2p
4. Evidențiați o deosebire esențială între cele două ideologii: nazistă și comunistă,
0,5 p
5. Formulați o opinie cu privire la căile de preluare a puterii politice de adepții ideologiilor
totalitare,
1p
II. Realizați o comparație între Societatea Națiunilor și ONU, utilizând ca și criterii: scopul,
membri, act de constituire, organisme, sediul, limite.
2p
III. România de la totalitarism la democrație.
2p
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Teză scrisă la istorie - Clasa a XI-a - Nr.2
I. Citiți cu atenție sursele de mai jos:
A.,,După Conferința de la Londra, unde Herriot și-a manifestat dorința de înțelegere deplină cu
foștii dușmani și aliați ai Franței, (...) o negociere directă începe între Franța și Germania. Aceasta
se termină în 1925 printr-o conferință care-i reunește la Locarno pe Briand, Stresseman, Mussolini,
Chamberlain și pe belgianul Vandervelde. Pactul semnat de ei stabilește o garantare reciprocă a
frontierelor franco-belgiene și germano-belgiene sub asigurarea Regatului Unit și al Italiei.
Germania recunoaște astfel hotărârea tratatului de la Versailles privind anexarea Alsaciei-Lorenei
de către Franța, dar refuză să-și ia același angajament cu privire la frontierele sale orientale.
(Serge Bernstein, Pierre Milza, Istoria Europei)
B.,,Pe 29 septembrie 1938, Hitler, Daladier și Chamberlain se întâlnesc la München fără să fie de
față reprezentanții Cehoslovaciei și URSS-ului. Șeful celui de al III-lea Reich duce o bătălie care
era câștigată dinainte. În schimbul unor concesii derizorii - el dă cehilor Dreptul să-și vândă
bunurile și eșalonează pe parcursul a zece zile recuperarea teritoriilor sudete - acesta obține tot ce
dorește, iar Chamberlain semnează cu el un Pact de neagresiune, ceea ce va face și guvernul
francez mai târziu.
La Paris și Londra domnește iluzia păcii. Întorși în capitala lor, Daladier și Chamberlain sunt
aclamați, în timp ce Leon Blum vorbește de o destindere josnică, (...). Politica de forță dovedindu-și
eficacitatea, statele dictatoriale, sigure că nu vor fi pedepsite, nu mai au nici o reținere și trec la
dezmembrarea teritorială a vecinilor lor cei mai slabi.
URSS este nemulțumită că a fost înlăturată de la tratativele pentru rezolvarea conflictului și
îi bănuiește pe occidentali că au dirijat spre Est ambițiile hitleriste. (...) Încercuită, dezmembrată,
Cehoslovacia, care constituise pivotul sistemului francez de apărare, este amenințată cu o dispariție
imediată.
(Serge Bernstein, Pierre Milza, Istoria Europei)
Răspundeți următoarelor cerințe:
1.Explicați o limită a Tratatului de la Locarno, utilizând în acest sens o informație din sursa A
0,5 p
2. Precizați o cauză a politicii de forță dusă de statele dictatoriale, identificând în acest sens, în sursa
B, două informații aflate în relație cauză-efect,
1p
3. Identificați din cele două surse, statele democratice și statele totalitare,
0,5 p
3. Definiți atitudinea Marii Britanii și a Franței în contextul crizei sudete și formulați o opinie
personală despre responsabilitatea celor două state în declanșarea unui nou război, susținând-o cu
două informații selectate din sursa B,
2p
4. Formulați o opinie cu privire la încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1939.
1p
II. Prezentați o asemănare și două deosebiri între regimurile totalitare, (fascist și comunist) în
plan economic, social, politic sau cultural.
2p
III. II. Realizați o comparație între Societatea Națiunilor și O.N.U., utilizând ca și criterii: scopul,
membri, act de constituire, organisme, sediul, limite.
2p

