
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                   Fișă de lucru 1, cls a XI-a, istorie 
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Pornind de la aceste surse, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa 5 

2. Precizaţi, din sursa 2, o informație referitoare la un conflict militar. 

3. Menţionaţi un spațiu istoric precizat atât în sursa 2, cât și în sursa 6. 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, semnul corespunzător sursei care se referă la dreptul istoric al unei națiuni asupra unui 

teritoriu. 

5. Scrieți o asemănare între informațiile oferite de sursele 1 și 3. 

6. Stabiliți o legătură între sursa 6 și sursa 4. 

7. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa 6, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect). 

8. Identificați un lider politic precizat în una sau mai multe surse. 

9. Realizați, pe baza textelor de mai sus, în cadrul unui tabel, o axă cronologică cu privire la evoluția Europei (menționarea 

unor evenimente importante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișă de lucru 2, cls a XI –a, istorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa A.       

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la țările slab dezvoltate.    

3. Menţionaţi câte un spaţiu istoric din sursa A, respectiv din sursa B. 

4. Scrieți secolul la care se referă sursa A. 

5. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care se referă la decolonizare.         

6. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect).     

7. Formulaţi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la globalizare, susţinându-l cu două informaţii selectate din 

sursă. 
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Fișă de lucru 3, cls a XI-a, opțional 

Studiu de caz: FRONTUL NAȚIONAL DEMOCRAT (FND)                                                                           

La 24 septembrie 1944 a avut loc o adunare pe stadionul ANEF din București, prima demonstrație mai amplă 

organizată de PCR. La această adunare, Gheorghiu Dej a prezentat din partea Comitetului Central al PCR, „proiectul de 

platformă al Frontului Național Democrat din România, propus tuturor forțelor democratice”. Această platformă cerea 

instaurarea unui guvern care să reprezinte „toate forțele naționale și democratice” și care să se bucure „de sprijinul activ al 

păturilor largi ale poporului”. Era formularea tip pentru un guvern dominat și controlat de PCR.  

Partidele și formațiunile care au aderat la FND au fost următoarele: PCR (inițiatorul platformei); Partidul Social 

Democrat; Frontul Plugarilor (o organizație locală a țărănimii din județul Hunedoara condusă de dr. Petru Groza, care 

colaborase în perioada interbelică cu organizații aflate sub influența PCR); Partidul Socialist Țărănesc (un partid înființat de 

profesorul universitar Mihail Ralea, cu un număr mic de aderenți); Frontul Unic Muncitoresc; Frontul Național Democrat al 

Tineretului (constituit la inițiativa Uniunii Tineretului Comunist); Uniunea Patrioților (organizație ilegală constituită de PCR 

încă din timpul războiului); Tineretul Democrat Universitar. 

Cu excepția Partidul Social Democrat, toate aceste „partide”, „fronturi” și „uniuni” aveau un număr foarte redus, 

uneori simbolic de aderenți. Cu toate acestea, presa comunistă publica zilnic ample relatări despre mitinguri și demonstrații 

pentru susținerea FND ca expresie a „voinței populare”.  

Membrii Frontului îi amenințau pe muncitorii de la principalele fabrici din București și din alte localități cu arestarea 

de către armata sovietică, în cazul în care refuzau să desființeze, prin vot, vechile comitete de uzină și să aleagă în locul lor 

pe reprezentanții FND. Noile comitete au preluat apoi cantinele muncitorești și procedurile de raționalizare, astfel încât o 

mare parte a industriei a ajuns curând în mâna FND. Muncitorii erau amenințați cu tăierea rațiilor și a cartelelor speciale de 

alimente dacă nu se supuneau voinței frontului. 

 

S.1. „De ce a fost nevoie de umbrela politică a Frontului Național Democrat? Prin FND prezentat ca o coaliție de 

partide și organizații, Partidul Comunist obținea o poziție dominantă. Toți partenerii săi de coaliție - cu excepția social-

democraților - erau prea slabi pentru a putea influența în mod real linia propusă și impusă de PCR. De altfel, multe dintre 

organizațiile participante la FND  fuseseră constituite chiar de Partidul Comunist. Totodată acum, în toamna lui 1944, era 

prea devreme pentru ca dintr-o dată PCR să se afirme public, deschis drept lider al coaliției. Era nevoie de cel puțin două 

etape. Prima, în care Frontul Național Democrat să obțină o poziție substanțială în cadrul guvernului de coaliție, ca partener 

egal cu PNȚ și PNL. Această etapă va fi străbătută la începutul lunii noiembrie 1944, odată cu constituirea celui de-al doilea 

guvern Sănătescu. (…) Într-o viață politică normală, un <Front> condus de Partidul Comunist nu ar fi reușit în nici un fel să 

obțină o substanțială împărțire a puterii. Într-o țară ocupată de armata sovietică, lucrurile se desfășurau cu totul altfel. 

Comisia Aliată (Sovietică) de Control constituia un supraguvern care își impunea voința la momentele decisive”.                                                                          

(Academia Română, Istoria românilor, vol. IX). 

 

S.2. „Frați români, Cei fără neam și fără Dumnezeu, așa cum i-a botezat poporul (inițialele FND erau traduse în 

popor „Fără neam și fără Dumnezeu” - n.n.), au pornit să aprindă focul în țară și s-o înece în sânge. O mână de inși conduși 

de doi venetici, Ana Pauker și ungurul Luca, caută prin teroare să supună neamul. (…) Sub masca democrației, democrație 

pe care la fiecare pas o calcă în picioare, aceste hiene fioroase nădăjduiesc să ajungă la stăpânirea țării. Sunt nenumărate 

blestematele lor fapte pe tot cuprinsul țării. În Craiova, grupuri armate au atacat puternic prefectura și au luat-o cu asalt. La 

Caracal, mica dar viteaza garnizoană a rezistat cu îndârjire atacului dat, astfel că prefectura a putut fi salvată…”. (Fragment 

din cuvântarea generalului Rădescu adresată națiunii în seara zilei de 24 februarie 1945, după incidentele create în timpul 

demonstrației FND din București, Academia Română, Istoria românilor, vol. IX).  

 

S.3. „Frontul Național Democrat a organizat demonstrații în câteva orașe, printre care Brăila, Constanța, Craiova, 

Roman și Târgu Mureș, cerând demisia guvernului Rădescu. Cu toate că mulți dintre participanți veneau de bunăvoie, 

Frontul Național Democrat a recurs și la șantaj pentru a mobiliza demonstranții. Muncitorilor care nu au intrat în sindicat li 

s-au refuzat cartelele de alimente. Un raport al poliției din 4 februarie consemna că, în multe fabrici, pe lângă comitetele de 

întreprindere au fost constituite așa-numitele <comitete de sacrificiu>, compuse din membri ai partidelor de stânga. Aceste 

comitete au fost înființate pentru a asigura îndeplinirea de către muncitori a ordinelor partidului comunist, ca și neafilierea 

acestora la vreun partid sau la vreo organizație necomunistă.”                                    (Denis Deletant, Comunismul în România). 

 



Citiți cele trei texte și răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Precizați motivele pentru care comuniștii aveau nevoie de „umbrela politică a Frontului Național Democrat”.  

2. Identificați oportunitățile pe care le-a avut această organizație înființată de comuniști.  

3. Comentați expresia „cei fără neam și fără Dumnezeu” și precizați două argumente în susținerea comentariului vostru.  

4. Menționați din text metodele folosite de comuniști pentru mobilizarea demonstranților.  

5. Exprimați un punct de vedere asupra metodelor de luptă politică utilizate de comuniști. Argumentați-vă răspunsul. 

 

S.4. La 1 ianuarie 1945, ziarul „Zori Noi” din Deva publica un „Plugușor” adaptat nevoilor de propagandă ale Partidului 

Comunist: 

,,Aho, Aho, copii și frați  
Mai stați puțin și nu mânați  
Pe lângă boi v-alăturați  
Și cuvântul mi-ascultați 
 
S-a sculat mai an  
Călăul german  
Al lumii călău,  
Duhul cel mai rău,  
Hitler cel turbat:  
Duhul cel spurcat:  
Jos cu el, flăcăi  
Hăi, Hăi!  
 
În răsboiu ne-a dus  
Cu pașnicul rus  
Care-n răsărit  
Măre și-a clădit,  
Țara-nfloritoare  
Mândră ca un soare  
Cum dorim și noi  
S-o clădim flăcăi  
Hăi, Hăi!       
 
Mult s-a tot gândit  
Și s-a pregătit  
Fiara hitleristă  
Fiara cea fascistă  
Vrând să cotropească  
Patria rusească  
Țara fericită  
De neamu-i iubită  
Cum o iubim noi,  
Noi și voi și-ntreg poporul  
Măi flăcăi  
Hăi, Hăi!    
 
Vecinul nostru mare  
Cel de la soare  -  răsare,  
Mic și mare s-a sculat,  
Buzduganul l-or luat 

Fiara spurcată nemțească 
Pentru veci s-o nimicească 
 S-o nimicim flăcăi,  
Hăi, Hăi! 
 
Și-a ucis fascista fiară,  
Și întră la noi în țară,  
Și Ardealul spintecat  
Fu de ei eliberat,  
Armata eliberatoare  
Cea de la soare  -  răsare 
 Să trăiască măi flăcăi  
Hăi, Hăi! 
 
Dar au mai rămas tâlhari,  
Antonești, legionari, 
Îmbogățiții de răsboi  
Cari ne-au sărăcit pe noi  
Să le dăm la cap și noi  
Noi și voi și-ntreg poporul  
Măi flăcăi  
Hăi, Hăi! 
 
Și acum când noi plecăm,  
La alte case să urăm,  
Vom striga în gura mare,  
Să trăiască toți cei care  
Ne-au scos din jugul străin,  
Trăiască Marele Stalin,  
Să trăiască cei ce vor  
Binele pentru popor.  
Cei ce luptă și-au luptat  
În Frontul Național Democrat! 
 
Să trăiți și voi și noi,  
Să scăpăm țara de ciocoi,  
Așa să fie măi flăcăi,  
Hăi, Hăi!” 

1. Identificați temele abordate de originalul 

plugușor.   

2. Selectați caracterizările din versuri și 

faceți comentarii asupra lor.  

3. Numiți  publicul căruia i se adresa acest 

„plugușor”. Argumentați-vă răspunsul 



Fișă de lucru 4, cls a XI – a, istorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 
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Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa 1.       

2. Precizaţi, din sursa 3, o informație referitoare la adeziunea 

elitelor culturale la regimul politc de extremă dreaptă.    

3. Menţionaţi două personalități culturale la care se referă atât 

sursa 1, cât și sursa 3. 

4. Scrieți semnul corespunzător sursei  în care se susține faptul 

că personalități românești aparțin culturii europene.  

5. Formulaţi, pe baza sursei 3, un punct de vedere referitor la 

adeziunea elitelor culturale la extremismul politic, susţinându-l 

cu două informaţii selectate din sursă. 



Fișă de lucru 5, cls a XI-a, opțional 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

S.1. „Granițele româno-sovietice rămâneau cele din 28 iunie 1940, adică URSS păstra Basarabia, Nordul Bucovinei şi 

ţinutul Herţa. Arbitrajul de la Viena era declarat nul. România recupera toată Transilvania, iar frontiera ei cu Ungaria 

redevenea cea de la 1 ianuarie 1938. Un acord separat româno-bulgar lăsa Bulgariei Dobrogea meridională, deja anexată în 

timpul războiului, în urma unei puternice presiuni germane (Tratatul de la Craiova, 7 septembrie 1940). Clauzele militare 

prevedeau că România era autorizată să dispună de o armată de uscat de 120.000 de oameni, la care se adăugau câte 5.000 

pentru artileria antiaeriană şi pentru marină, 8.000 pentru aviaţia militară. Forțele aliate trebuiau să evacueze România în 

termen de 90 de zile, însă Uniunea Sovietică își rezerva dreptul de a păstra pe teritoriul român forțele armate de care putea 

avea nevoie pentru menținerea liniilor de comunicare ale armatei sovietice cu zona sovietică de ocupație din Austria”.  

                                                                        (Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relațiilor internaționale (1919-1947), vol. I) . 

S.2. „În forma finală - în pofida așteptărilor, a demersurilor întreprinse de delegația română, precum și de grupul de 

diplomați și oameni politici români aflați în Occident, a sprijinului primit din partea unor state prietene în sensul ameliorării 

prevederilor împovărătoare pentru România - Tratatul de pace conținea clauze care au influențat negativ redresarea și 

dezvoltarea economiei naționale. Cele mai grele, erau prevederile privind restabilirile de drepturi, restituirile, despăgubirile, 

compensațiile sau renunțări la anumite posibilități pe care România le avea față de alte state, toate presupunând eforturi 

financiare și economice considerabile. Multe dintre aceste clauze erau vechi și cunoscute, decurgând din prevederile 

Convenției de Armistițiu, altele fiind noi.  

Preluând prevederea articolului 11 al Convenției de Armistițiu, articolul 22 al Tratatului conținea obligația României 

să plătească 300 milioane dolari SUA, timp de opt ani, începând cu 12 septembrie 1944, în bunuri (produse petroliere, 

cereale, lemn, vase maritime şi fluviale, utilaj divers şi alte mărfuri). România trebuia să restituie în bună stare bunurile 

ridicate de pe teritoriul statelor Naţiunilor Unite şi să suporte cheltuielile de lucru, materiale şi transport”.  

                                                                                                                               (Academia Română, Istoria Românilor, p.795) 

1. Grupați prevederile tratatului într-un tabel cu trei rubrici în care să treceți clauzele teritoriale, militare și economice 

prezentate în cele două texte.  

2. Clasificați aceste prevederi, grupându-le în funcție de relevanța conținutului.   

3. Inițiați o dezbatere, pro și contra, asupra ierarhiilor obținute argumentând punctele de vedere puse în discuție.  

 

S.3. „Forța conducătoare a lagărului imperialist și antidemocratic este imperialismul american, care urmărește în 

primul rând să cucerească dominația mondială, reducând la situația de sateliți ai Statelor Unite toate statele mai slabe, 

inclusiv Anglia și Franța. Pentru atingerea acestui scop, lagărul imperialist întrebuințează toate mijloacele politice, 

economice și ideologice: crearea de baze militare, jefuirea dife ritelor țări pe cale de credite cămătărești, înlăturarea din 

guvernele diferitelor țări a forțelor politice credincioase ideii de independență națională, propagan da împotriva ideii de 

suveranitate națională, pro  pagarea cosmopolitismului, sprijinirea elemente lor reacționare din toate țările etc. (…) În fața 

lagărului imperialist se ridică lagărul antiimperialist și democratic. În fruntea acestui lagăr stă Uniunea Sovietică și, în jurul ei, 

țările democrației populare și clasa muncitoare din lumea întreagă. Lagărul antiimperialist se sprijină pe lupta popoarelor 

pentru suveranitatea și independența lor, pe mișcarea muncitorească din toate țările, pe mișcarea de liberare națională din 

colonii și pe toate forțele progresiste și democratice din fiecare țară”.  

                                                                                                 (Mihail Roller, Istoria RPR Manual pentru învățământul mediu) 

 

1. Precizați contextul epocii în care este scrisă lucrarea.  

2. Precizați, prin două argumente, dacă autorul  a scris în virtutea angajamentului său politic sau social.  

3. Prezentați două argumente privind gradul de obiectivitate sau subiectivitate al autorului acestui text.  

4. Selectați elementele care caracterizează atitudinea autorului față de „lagărul antiimperialist” și cele prin care 

caracterizează „lagărul imperialist” și formulați două aprecieri asupra modului în care autorul caracterizează situația 

internațională.  

5. Realizați un scurt comentariu asupra veridicității acestui text, aducând două argumente în sprijinul afirmațiilor voastre. 

 

S.1. „<Ei bine, Majestate, a venit timpul să aranjăm o despărțire prietenească. Am venit în problema importantă pe 

care am discutat-o cu câteva zile înainte. Problema de a pune capăt monarhiei>. Regele este uluit. Se aștepta la un 

asemenea eveniment, dar nu așa brusc. <Nu dv. îmi puteți spune să plec, doar poporul>. Dej intervine și spune că România 

este coaptă pentru a deveni republică. Regele este învinuit de a fi simbolul reacționarilor. Într-un final Groza scoate actul 



abdicării. <Este nevoie doar de o semnătură. Îmi trebuie 48 de ore, spune regele. Este imposibil. Poporul nostru (!?) 

așteaptă știrea abdicării. Dacă nu vom avea în curând semnătura dv., se vor ivi neplăceri>. Groza cu un zâmbet larg și foarte 

jovial îl roagă pe rege să îi pipăie buzunarul. Avea un pistol. Groza se întoarce spre regina-mamă și spune: <Ca să nu mi se 

întâmple și mie ce i s-a întâmplat lui Antonescu>. Regele merge în camera alăturată pentru a citi documentul. Acolo 

constată că liniile telefonice erau tăiate. Garda Palatului era arestată și înlocuită cu alte regimente. Era ținta unor trupe de 

artilerie grea. Deziluzionat regele semnează la ora 15 actul de abdicare”.  

                                                                                  (Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi, vol IV- Mihai). 

 

S.2. „Mihai I Prin grația lui Dumnezeu și voința națională Rege al României  

La toți de față și viitori, sănătate  

În viața Statului român s’au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice și sociale, cari au creiat noi 

raporturi între principalii factori ai vieții de Stat. Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condițiunilor stabilite de Pactul 

fundamental - Constituția Țării - ele cerând o grabnică și fundamentală schimbare. În fața acestei situațiuni, în deplină 

înțelegere cu factorii de răspundere ai Țării, conștient și de răspunderea ce-mi revine, consider că instituția monarhică nu 

mai corespunde actualelor condițiuni ale vieții noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea desvoltării 

României. În consecință, pe deplin conștient de importanța actului ce fac în interesul poporului român, ABDIC pentru mine 

și pentru urmașii mei de la Tron, renunțând pentru mine și pentru ei, la toate prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al 

României. Las poporului român libertatea de a-și alege noua formă de Stat. Mihai  

Dat la București, astăzi 30 Decembrie 1947”.  

                  (Actul de abdicare al regelui Mihai - http://ro.wikisource.org/wiki/Actul_de_abdicare_ a_regelui _Mihai_I) 

 

1. Identificați două argumentele prin care comuniștii încercau să justifice necesitatea abdicării regelui.  

2. Organizați o dezbatere în care să analizați veridicitatea acestor  argumente.  

3. Precizați motivele pentru care regele s-a decis să abdice 

 

S.3. „În luna noiembrie a anului 1947, au fost înlăturate din guvern elementele care reprezentau interesele 

capitaliștilor și moșierilor expropriați (gruparea Tătărescu). Înlăturarea tătărescienilor n-a fost o oarecare remaniere de 

guvern, ci o schimbare a caracterului puterii de stat. Guvernul, în noua lui structură, exprimă fidel interesele clasei 

muncitoare, interesele țărănimii muncitoare și ale  intelectualității înaintate. Curând după aceasta, în noaptea de 30 

decembrie 1947, regele Mihai a fost înlăturat de la tron. Prin înlăturarea monarhiei, a fost dărâmată în țara noastră una din 

cele mai puternice citadele reacționare. Era necesară înlăturarea unei forme de stat moștenite din timpurile întunecate ale 

Evului Mediu, urâtă de popor, formă de stat care constituia o mare piedică în drumul dezvoltării revoluționare a României”.  

                                                                                              (Mihail Roller,: Istoria RPR Manual pentru învățământul mediu). 

 

S.4. „Reacția poporului român în primele 24 ore este asemănătoare reacției publicului american la moartea 

președintelui Roosewelt, în aprilie 1945. Puținii oameni de pe străzile din București păreau buimăciți. În discuțiile cu românii 

despre abdicare, ochii lor se umezeau și mulți izbucneau în lacrimi. Atașamentul poporului de rând pentru Mihai este greu 

de descris. Este probabil că acest fel de reacție va predomina cel puțin câteva zile” (Raportul Legației SUA din București 

trimis Secretarului de Stat la Washington)  

Abdicarea a fost, în general,  primită de poporul român ca o nouă și teribilă lovitură dată țării de către opresorii 

comuniști. Abdicarea a fost  primită cu profundă întristare. Este un puternic simțământ în România în sensul că, plecarea 

Regelui marchează nu numai sfârșitul unei epoci, dar - după cum comuniștii nu au cutezat să evidențieze - începutul unei noi 

epoci de sovietizare a României, …” (Raportul Legației britanice din București din 31 decembrie 1947, în Dinu C. Giurescu, 

Lichidatorii. România în 1947). 

 

1. Identificați două argumentele prin care autorul S.3 justifica necesitatea abdicării regelui.  

2. Menționați structurile sociale pe care se sprijinea puterea comunistă.  

3. Precizați ce înțelegea autorul prin „intelectualitatea înaintată”.  

4. Descrieți pe scurt reacția populației la aflarea veștii că monarhia a fost înlăturată.  

5. Subliniați din cele două texte fragmentele care implică voința și atitudinea poporului față de actul abdicării. Împărțiți 

foaia în trei. Notați separat în primele două coloane cele două tipuri de argumente, iar în coloana a treia notați opinia 

voastră. 



Fișă de lucru 6, cls a XI-a, opțional 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

S.1. „Activităţile legislative se desfăşurau cu intermitenţă într-o crasă notă de formalism. Convocată în sesiuni de cel 

puţin două ori pe an, procedurile legislative ce aveau loc în plenul Marii Adunări Naţionale nu făceau decât să aprobe legi şi 

alte norme pe bandă rulantă, a căror iniţiativă o avea însă guvernul comunist. Disciplinat, ordonat, în mod unanim, 

hotărârile Partidului-stat, ale organelor sale de comandă (Secretariatul şi Biroul Politic al CC) deveneau legi şi decrete ce vor 

fi aplicate la scara întregii ţări. (…) În cele 2-3 zile, cât durau sesiunile la care participau, votau automat legi, directive, 

regulamente de inspiraţie sovietică, deseori traduse cuvânt cu cuvânt din limba rusă, care vor da o nouă înfăţişare ţării, 

producând o adevărată fracturare a evoluţiei sale social-economice, a structurilor ei statale ce cunoscuseră totuşi o evoluţie 

temeinică de la înfiinţarea lor modernă de către Alexandru Ioan Cuza.”  

                                                           (Eugen Denize, Cezar Mâţă, România comunistă. Statul şi propaganda 1948-1953). 

 

 

S.2. „În acelaşi timp, spaţiul public românesc este masiv sovietizat. Penetrarea culturii sovietice este fenomenul 

dominant al perioadei. Oraşe, străzi, instituţii, muzee, laboratoare, edituri, teatre etc. primesc nume ruseşti/sovietice. Ediţii 

din autorii ruşi şi sovietici se tipăresc în milioane de exemplare. Se organizează numeroase instituţii care au ca obiect 

penetrarea spaţiului public românesc, subordonarea lui instituţiilor sovietice: muzee, instituţii de cercetări, edituri, asociaţii 

etc. ARLUS [Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică] a fost o asociaţie foarte activă, având 

mari fonduri, sedii în mai multe oraşe. Presa şi radioul difuzează continuu materiale de propagandă sovietice, de elogiere a 

istoriei şi culturii ruse/sovietice. Mediul informaţional şi cultural a fost practic ocupat de iniţiative prosovietice la scară, 

dirijate de Secţia de Propagandă a CC al PMR condusă de Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu, Mihail Roller.”  

(Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965). 

 

 

S.3. „În Republica Populară Română, criteriile de accedere spre funcţii de răspundere în partid şi stat au fost - pe 

lângă originea socială şi trecutul politic - şcolile de partid absolvite. Învăţământul de partid pregătea cadre care erau apoi 

promovate în funcţii de răspundere în structurile partidului şi statului, cu alte cuvinte era generator de nomenclatură. 

Învăţământul de partid a fost însă şi un mijloc de îndoctrinare politică. El trebuia să-i „educe” atât pe membrii de partid, cât 

şi pe nemembri în spiritul devotamentului faţă de partid şi socialism.”  

(Nicoleta Ionescu-Gură, Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român).  

 

Pornind de la sursele de mai sus răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Precizaţi, pe baza sursei 2, numele instituţiei care coordona în plan politic viaţa culturală din timpul regimului Gheorghiu-

Dej. 

2. Menţionaţi, pe baza sursei 3, două dintre criteriile de accedere în funcţii de răspundere în partid.  

3. Formulaţi un punct de vedere referitor la rolul învăţământului de partid în cadrul regimului comunist din România, 

utilizând ca argumente două informaţii selectate din sursa 3. 

4. Scrieți semnul corespunzător sursei care se referă la puterea legislativă și executivă. 

5. Formulaţi un punct de vedere, pe baza sursei 1, referitor la formalismul ce caracteriza activitatea legislativului românesc 

din această perioadă, folosind două informaţii din sursa de mai sus.  

6. Pe baza sursei 1, dar şi a celorlalte informaţii din textul lecţiei, explicaţi mecanismul real al puterii legislative în perioada 

stalinistă. Precizaţi adevărata sursă a legislaţiei din această perioadă. 

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia România, în perioada postbelică, a intrat într-un 

proces de sovietizare. 

8. Formulați un punct de vedere legat de rolul jucat de Secţia de Propagandă a CC al PMR și susțineți-l cu două informații 

selectate din sursa 2. 

 

 

 

 



Fișă de lucru 7. Cls a XI-a – istorie 

Citiți cu atenție următoarele surse istorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 



Pe baza surselor de mai sus, răspundeți următoarelor cerințe: 
1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa 5.       
2. Precizaţi, pe baza sursei 4, o informație referitoare soluțiile crizei economice. 
3. Menționați deceniul la care se referă sursa 6. 
4. Scrieți semnul corespunzător sursei/surselor care se referă la dirijism economic. 
5. Menționați sursa/sursele care se referă la economie liberală - capitalistă 
6. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa 1, precizând rolul fiecărei informații, cauză, 
respectiv efect. 
7. Formulați, pe baza sursei 2, un punct de vedere referitor la ciclurile economice și susțineți-l cu două informații selectate 
din text. 
8. Stabiliți o asemănare între informațiile oferite de sursa 3 și sursa 2. 
9. Formulați un punct de vedere referitor la viziunea comuniștilor români cu privire la modernizarea economiei și susțineți-l 
printr-un argument istoric. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișă de lucru nr. 8, clasa a XI – a - Istorie 

 

Citiți cu atenție următoarele surse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulag = Organism sovietic însărcinat cu administrarea lagărelor de reeducare prin  

Muncă, destinate adversarilor politici. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Pe baza surselor de mai sus, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa 1.       

2. Precizaţi, pe baza sursei 4, o informație referitoare la drepturi. 

3. Menționați secolul la care se referă sursele 1, 2 și 4. 

4. Scrieți semnul corespunzător sursei/surselor care descrie/descriu 

România postbelică. 

5. Menționați sursa/sursele care se referă la revenirea în țară a exilaților. 

6. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa 4, precizând rolul fiecărei informații, cauză, respectiv efect. 

7. Formulați, pe baza sursei 2, un punct de vedere referitor la decizia lui 

George Enescu de a se autoexila și susțineți-l cu două informații selectate 

din text. 

8. Menționați semnul corespunzător sursei care se referă la ajutorul dat de 

românii din afara granițelor, celor rămași în România. 

9. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia exilul 

românesc începe din prima jumătate a secolului XX. (!Se punctează 

prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor de cauză și de 

concluzie). 



Fișă de lucru nr. 9, Clasa a XI – Opțional 

 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

S.1. „Istoria a demonstrat că, după retragerea trupelor sovietice, România a pornit pe calea afirmării independenţei 

şi suveranităţii sale, a restabilirii legăturilor ce-i fuseseră interzise după căderea „cortinei de fier”. Ieşirea de sub hegemonia 

sovietică a necesitat multă abilitate politică, pentru a nu provoca o reacţie dură din partea marelui vecin de la Răsărit. 

Treptat, statele occidentale au început să privească, cu interes, acţiunile României, transmiţându-i semnale încurajatoare, în 

speranţa că se va realiza o „fisură” în „blocul sovietic”.  

                                                                                                           (Ioan Scurtu, România. Retragerea trupelor sovietice).  

 

1. Precizaţi, pe baza sursei  de mai sus, o consecinţă a retragerii trupelor sovietice asupra politicii externe a României.  

2. Formulaţi un punct de vedere referitor la semnificaţia retragerii trupelor sovietice din România, folosind ca argumente 

două informații din textul lecției.  

 

S.2. „Nu există şi nu poate exista un partid „părinte” şi un „partid fiu”, partide „superioare” şi partide „inferioare”, 

dar există marea familie a partidelor comuniste şi muncitoreşti egale în drepturi; niciun partid nu are şi nu poate avea un loc 

privilegiat, nu poate impune altor partide linia şi părerile sale. Fiecare partid îşi aduce contribuţia la dezvoltarea tezaurului 

comun al învăţăturii marxist-leniniste, la îmbogăţirea formelor şi metodelor practice ale luptei revoluţionare, pentru 

cucerirea puterii şi construirea societăţii socialiste”. (…) Nici unui partid nu-i este îngăduit a trece peste capul conducerii de 

partid dintr-o ţară sau alta şi cu atât mai mult nu-i este îngăduit a face apeluri la înlăturarea sau schimbarea conducerii de 

partid”. (Din Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti 

internaţionale, adoptată la Plenara lărgită a CC al PMR din aprilie 1964). 

 

1. Menţionaţi, pe baza sursei de mai sus, două principii care stau la baza relaţiilor dintre partidele comuniste.  

2. Numiţi partidul „părinte” la care face referire sursa.  

3. Formulaţi un punct de vedere referitor la semnificaţia Declaraţiei din aprilie 1964 în privinţa relaţiilor dintre statele 

comuniste, folosind ca argumente două informaţii din sursa de mai sus. 

 

S.3. „Ruptura lui Gheorghiu-Dej cu Moscova, atingând pe mulţi români la coarda sensibilă rusofobă, a atras 

regimului un oarecare sprijin. Stimularea sentimentului inerent antirusesc i-a oferit lui Gheorghiu-Dej o cale simplă de 

creştere a popularităţii regimului, distanţându-l, în acelaşi timp, de stăpânul său sovietic. O serie de măsuri antiruseşti 

introduse în 1963, printre care închiderea Institutului „Maxim Gorki” din Bucureşti, eliminarea limbii ruse ca materie 

obligatorie în şcoli şi înlocuirea numelor ruseşti ale străzilor şi ale unor clădiri publice, cu nume româneşti anunţau o 

autonomie mai mare faţă de Moscova. Odată cu aceste schimbări în relaţiile României cu Uniunea Sovietică, s-a produs o 

mutaţie de seamă în severitatea puterii poliţieneşti”.                                 (Dennis Deletant, România sub regimul comunist).  

 

1. Precizaţi două consecinţe ale „rupturii lui Gheorghiu-Dej cu Moscova”, în privinţa regimului politic din România.  

2. Menţionaţi două măsuri antiruseşti introduse în România după 1963.  

3. Pe baza informaţiilor din lecţiile anterioare, stabiliţi o corelaţie între mutaţia în privinţa severităţii puterii poliţieneşti 

precizată în text şi o măsură adoptată de autorităţile române în privinţa sistemului represiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nume:.......................................                                                                                                                    Dată:............................... 

Clasa: a XI – a................ 

TEST  

(se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție sursele de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      (Tratatul de la Roma) 

Pornind de la aceste surse, răspundeți următoarelor cerințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II 

Realizați un eseu despre România și Europa în secolele XIX- XX, având în vedere următoarele: 

- Menționarea a două acțiuni istorice petrecute la finalul Primului Război Mondial și respectiv la finalul celui de al 

Doilea Război Mondial și a câte unei caracteristici pentru fiecare acțiune;                                                                   0,5p                             

- Precizarea unui aspect al culturii române în secolul XX;                                                                                                       0,5p 

- Prezentarea primei etape a integrării europene;                                                                                                                   0,5p 

- Formulați un punct de vedere referitor la implicațiile celui de-al Doilea Război Mondial asupra Europei susținându-l 

printr-un argument istoric.                                                                                                                                                            1p  

 

 

 

 

A B 

1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa A.                                        0,5p                                                      

2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la economie.           0,5p                                                                                

3. Menţionaţi câte un spaţiu istoric din sursa A, respectiv din sursa B.  1p                                                                            

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care precizează  

statele semnatare ale unui tratat.                                                               0,5p 

5. Formulați, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor obiectivele 

comunității, susținându-l cu două informații din sursă.                            1p 

6. Prezentaţi două etape ale integrării europene, altele decât cele la care se 

referă sursele date.                                                                                       1,5p 

7. Menționați o diferență între informațiile din sursele date.                  1p                                                                                                               



Barem subiectul II 

 

Informație istorică 2,5p 

 

- câte 0,10 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni istorice petrecute la finalul Primului Război Mondial și 

respectiv, la finalul celui de-al Doile Război Mondial.                                                                                                    (0,10px2=0,20p)  

câte 0,15 puncte pentru menţionarea oricăror două carcateristici ale acțiunilor menționate        

(0,15px2=0,30p) 

- 0,5 puncte pentru precizarea oricărui aspect al culturii române în secolul XX 

- 0,20 puncte pentru menţionarea primei etape a integrării europene 

  0,30 puncte pentru prezentarea etapei menționate, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi  

  utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici  

0,10 puncte pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la acțiunea istorică menționată                                                                                                                                                             

(0,20p+0,30p=0,50p) 

- 0,40 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicațiile celui de-al Doilea Război Mondial asupra 

Europei 

  0,60 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea oricărui fapt   istoric 

relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)   

 

 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate 0,50p 

 

- 0,10 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  

0,05 puncte pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat  

- 0,10 puncte pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)  

- 0,20 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  

0,10 puncte pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  

- 0,10 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nume:.......................................                                                                                                                    Dată:............................... 

Clasa: a XI – a................                                                                                                                                                              

TEST                        

(se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II 

Realizați un eseu, în aproximativ o pagină, despre societatea europeană din perioada postbelică având în vedere: 

- Menționarea unui aspect legat de profesiile pe care le ocupă oamenii din secolul XX;                                             0,5p 

- Prezentarea unei carcateristici a vieții publice și private în țările comuniste din Europa;                                         0,5p 

- Menționarea a două tipuri de migrații și precizarea a câte unui exemplu pentru fiecare tip de migrație.             0,5p 

- Formularea unui punct de vedere referitor la migrații în lumea contemporană și suținerea acestuia printr-un 

argument istoric.                                                                                                                                                                       1p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea 
argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea 
succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizat                                  0,5p 

Pornind de la sursele de mai sus răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți secolul la care se referă sursa A                                                          0,5p 

2. Precizați, pe baza sursei A, o informație referitoare la măsuri economice.  

                                                                                                                                     0,5p 

3. Numiți câte un spațiu istoric la care se referă sursa A, respectiv sursa B     1p 

4. Scrieți litera corespunzătoarei sursei în care este descrisă economia de tip 

liberal.                                                                                                                       0,5p 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa 

B, precizând rolul fiecărei informații, cauză, respectiv efect.                            1p 

6. Prezentați câte o carcateristică pentru fiecare tip de economie, economie 

liberală, respectiv economie dirijată                                                                    1,5p 

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia 

economia liberală presupune eficiență. (Se punctează prezentarea unui fapt 

istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia) 

             1p 

A B 



Nume:.......................................                                                                                                                    Nr. .........../............................ 

Clasa: a XI – a................                                                                                                                                                              

Lucrare scrisă semestrială 
(se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul II 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II 

Realizați un eseu, în aproximativ o pagină, despre Europa secolelor XIX și XX, având în vedere: 

- Menționarea unui aspect legat de Europa antebelică.                                                                                                         0,5p 

- Precizarea a câte unei acțiuni istorice legate de migrație din perioada antebelică, respectiv postbelică.                  0,5p 

- Prezentarea celei de-a doua etape a integrării europene.                                                                                                   0,5p 

- Formularea unui punct de vedere legat de Uniunea Europeană și susținerea acestuia printr-un argument istoric.    1p 

 

Barem subiectul II 
Informație istorică 2,5p  (ultimele două cerințe) Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate 0,50p 

-0,20 puncte pentru menționarea celei de-a doua etape a 
integrării europene. 
 0,30 puncte pentru prezentarea etapei menționate prin 
evidențierea relației istorice de cauzalitate și utilizarea unui 
exemplu/a unei caracteristici. 
        0,10 puncte doar pentru utilizarea unui exemplu/a unei 
carcateristici. 
-0,40 puncte pentru formularea punctului de vedere legat 
de Uniunea Europeană. 
 0,60 puncte pentru susținerea punctului de vedere printr-
un argument istoric – prezentarea unui fapt istoric relevant 
și utlizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie. 

- 0,10 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  
           0,05 puncte pentru utilizarea parţială a limbajului 
istoric adecvat  
- 0,10 puncte pentru structurarea eseului (introducere - 
cuprins - concluzie)  
- 0,20 puncte pentru respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice  
           0,10 puncte pentru respectarea parţială a succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice  
- 0,10 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu 

 

A 

B 

Pornind de la sursele date, răspundeți următoarelor cerințe: 

1.Numiți secolul și deceniul la care se referă sursa B.                                            0,5p 

2.Precizați, din sursa A, o informație referitoare la industrializare.                     0,5p                                                                                      

3.Menționați spațiul istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.               1p      

4.Scrieți litera corespunzătoare sursei care se referă la economia dirijată.       0,5p 

5.Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, 

precizând rolul fiecărei informații – cauză, respectiv efect.                                      1p 

6. Prezentați câte o carcateristică pentru fiecare tip de economie: economie 

liberală, respectiv economie dirijată                                                                          1,5p 

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia economia 

liberală presupune eficiență. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant 

și utilizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie)                                                 1p                                                                                                          



Clasa a XI-a .......................                                                                                                      Data................................................ 

Nume:.....................................                                            Test 

 (se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I  

Citiţi, cu atenţie, textele de mai jos:  

A.„În Germania nazistă a lui Hitler se dau multe ordine, care sunt executate cu o disciplină absolută. «Führerul* are 

întotdeauna dreptate». Nimeni nu discută, nimeni nu crâcneşte. Pentru cei care nu sunt de acord – stâlpul de execuţie sau 

lagărul de concentrare. Aceasta este regula în ţările de dictatură: un şef care comandă şi un popor care se supune. Nu este 

întotdeauna amuzant, admit adepţii unui asemenea regim, dar este un mod cert mai eficace decât democraţia, unde fiecare 

discută, contestă, protestează, manifestează, reclamă, proclamă şi se înflăcărează pentru un da sau nu. ”                                                                                                                                  

                                                                                                                                       (G. Perrault, Ziua cea mare. 6 iunie 1944)  

 

B. „Regimul democraţiei liberale (...) presupune (...) garanţia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraţiei 

liberale este, în primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamnă că cetăţenii participă, direct sau indirect, la putere. 

(...). Acest tip de democraţie se vrea şi liberală, pentru că ea are drept scop menţinerea şi apărarea libertăţilor individuale. 

(...) Libertăţile politice [vizează] libertatea presei, a întrunirilor, libertatea de conştiinţă, dreptul de a-şi exprima în libertate 

opiniile, siguranţa de a nu fi arestat fără motiv. Libertatea economică e fondată pe ideea că economia se supune unor legi 

naturale şi că statul nu trebuie să le perturbe pe acestea prin intervenţii care ar risca să le denatureze funcţionarea. (...) 

Libertatea socială, strâns legată de libertatea economică, presupune că statul nu trebuie să intervină în raporturile dintre 

patroni şi salariaţi.”                                                                                                                (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)       

 

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:  

1. Precizaţi spaţiul istoric la care se referă sursa A.                                                                                                                             0,5p        

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la organizarea economiei.                                                                                 0,5p                                                

3. Menționați două drepturi la care se referă atât sursa A, cât și sursa B                                                                                           1p                      

4. Sicreți semnul corespunzător sursei care se referă la practici politice totalitare                                                                       0,5p 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecărei informații, cauză, 

respectiv efect.                                                                                                                                                                                               1p                        

6. Prezentaţi două doctrine politice democratice.                                                                                                                               1,5p 

7. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia regimurile politice totalitare sunt asemănătoare, 

indiferent de ideologia după care se ghidează. (Se punctează pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt 

istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)                                                                            1p 

       

 Subiectul II 

Elaboraţi, în aproximativ o pagină, un eseu despre totalitarism și democrație în Europa, având în vedere:  

- menționarea a două ideologii totalitare din secolul al XX-lea și a câte unei idei reprezentative pentru fiecare dintre aceste 

ideologii;                                                                                                                                                                                                     0,5 p  

 - prezentarea unei practici politice totalitare                                                                                                                                      0,5 p                                                                                                                                                                          

- precizarea a două țări democratice din Europa interbelică și a sistemului politic;                                                                     0,5 p 

- formularea unui punct de vedere referitor la regimul totalitar din Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi 

susţinerea acestuia printr-un argument istoric.                                                                                                                                    1p  

 

 

 

 

 

                                                           
 Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, 
prezentarea practicii politice totalitare prin evidențierea relației istorice de cauzalitate și utilizarea unui exemplu/a unei 
caracteristici, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de 
spaţiu precizat.                                                                                                                                                                                           0,5p 
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