NR. 1
Teză scrisă la istorie pe semestrul al II-lea
Subiectul I:
Citiţi cu atenţie textele de mai jos:
A. „Mulţimea nenumărată a românilor, sus pe râpi ... arunca săgeţi asupra oastei ungureşti
care era în fundul văii ... Cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă pentru că din pricina
urcuşului prăpăstios ... nu puteau sui împotriva românilor pe nici una din râpele de pe cele
două laturi ale drumului. Au căzut tineri şi bătrâni, principi şi nobili, fără nici o deosebire ...”
(Cronica pictată de la Viena)
B. „În iarna 1474/1475 o mare armată otomană de circa 120.000 de oameni pătrunde în
Moldova pentru a restabili dominația Porții la Dunăre. Ștefan o așteaptă lângă Vaslui,
practicând tactica pământului pârjolit, ceea ce îi obligă pe turci să înainteze în căutarea hranei
pentru oameni și animale exact spre locul stabilit de Ștefan, la confluența Racovei cu
Bârladul, care nu îngăduia decât o restrânsă desfășurare de forțe. Atrase în lunca Bârladului,
trupele turcești sunt surprinse de cavaleria și pedestrașii lui Ștefan, lovite de tunurile
moldovenilor și mulți turci cad dezorientați și împotmolliți în mlaștini. Urmărirea celor retrași
a fost la fel de cumplită, bătălia transformându-se într-o mare victorie, cea mai însemnată din
istoria luptelor cu turcii.
(Ion Bulei, O istorie a românilor)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Precizaţi secolul la care se referă sursa B, 0,5 p.
2. Menţionaţi două informaţii din sursa A aflate în relaţie cauză-efect, 1 p.
3. Extrageți din sursa B, tehnica militară utilizată de români,
0,5 p.
4. Precizaţi, pe baza textului A, statutul politico-juridic obţinut de Valahia, după 1330, 0,5 p.
5. Prezentați o acțiune diplomatică și una militară prin care spaţiul românesc se implică în
relaţiile internaţionale în Evul Mediu.
2 p.
Subiectul al II-lea: 4,5 p.
Elaboraţi, în aproximativ o pagină, o sinteză despre Statele medievale în spaţiul
românesc, având în vedere:
- precizarea condiţiilor interne şi externe care au favorizat întemeierea statelor medievale
româneşti;
- prezentarea a două fapte istorice referitoare la întemeierea statului medieval Moldova,
- formularea unui punct de vedere referitor la importanţa constituirii statelor medievale
româneşti.

NR. 2
Teză scrisă la istorie pe semestrul al II-lea
Subiectul I:
Citiţi cu atenţie textele de mai jos:
A. ,,În 1359, feudalii locali, nemulțumiți de suzeranitatea maghiară se revoltă, proclamând în
fruntea lor pe voievodul român Bogdan din Maramureș. Bogdan se afla în conflict cu regele
Ungariei Ludovic de Anjou, căruia i se opusese în mai multe rânduri ( 1342, 1343, 1349).
Noul voievod Bogdan, răspunzând propriei voințe și aceleia a feudalilor de la est de Carpați, îi
înlătură pe succesorii lui Dragoș și, la fel ca Basarab mai înainte, în iarna lui 1364-1365 iese
victorios în luptele împotriva armatelor regelui. Astfel, Moldova, cum se va numi noul stat
român de la est de Carpați, își începe existența istorică.
(I. Bulei, O istorie a românilor)
B. „Să ştii, Măria Ta, că am călcat pacea [cu turcii]. Văzând ei ceea ce am făcut, au părăsit
gâlcevile şi certurile pe care le aveau până acum în toate alte părţi, atât dinspre ţara Măriei
Tale [Ungaria] cât şi din toate celelelte părţi şi şi-au aruncat toată mânia asupră-ne.
Primăvara au de gând să vină duşmăneşte, cu toată puterea lor (...). Vadurile lor de la
Dunăre [de trecere în Ţara Românească], în afară de Vidin, am pus să le ardă (...). Dacă voia
Măriei Tale este să ai luptă cu ei, atunci strânge-ţi toată [oastea] adu-o în această ţară, peste
munţi a noastră [Ţara Românească] şi binevoieşte să te baţi, aici, cu ei (...)”.
(Scrisoarea lui Vlad Ţepeş către regele Matei Corvin, 1462)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Precizați secolul la care face referire sursa A, 0,5 p.
2. Menţionaţi, pe baza sursei B, o cauză a declanșării confruntării militare.
0,5 p.
3. Menţionaţi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la importanța descălecatului lui
Bogdan în apariția statului medieval Moldova,
0,5 p.
4. Precizați din sursa B două informații aflate în relație cauză-efect, precizând rolul fiecăreia
dintre acesteia, cauza respectiv efectul,
1 p.
5. Prezentați o confruntare militară în care a fost implicat spațiul românesc, în sec. al XV-lea
și o consecință diplomatică a acestei acțiuni,
2p
Subiectul al II-lea: 4,5 p.
Elaboraţi, în aproximativ o pagină, o sinteză despre Statele medievale în spaţiul
românesc, având în vedere:
- precizarea condiţiilor interne şi externe care au favorizat întemeierea statelor medievale
româneşti;
- prezentarea a două fapte istorice referitoare la întemeierea statului medieval Țara
Românească,
- formularea unui punct de vedere referitor la importanţa constituirii statelor medievale
româneşti.

