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Probă scrisă la istoria românilor
Sesiunea iunie 2004  Varianta 1
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. La formarea statului medieval Moldova au participat voievozii:
a. Basarab şi Balica b. Dragoş şi Bogdan
c. Ivanco şi Dobrotici d. Litovoi şi Seneslau      5 puncte

2. Domnitorul Ţării Româneşti, Mihai Viteazul, a luptat împotriva otomanilor la Călugăreni, în
anul:
a. 1504 b. 1541 c. 1595 d. 1611       5 puncte

3. În anul 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu:
a. Dobrogea b. Moldova c. România d. Valahia      5 puncte

4. Ca urmare a evenimentelor revoluţionare din anul 1989, România revine la:
a. autoritarism b. comunism c. democraţie d. totalitarism      5 puncte

II. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte, care completează propoziţiile de mai jos:
1. Între anii 82-44 î. Hr. statul dac, creat prin unificarea triburilor geto-dace, s-a aflat sub conducerea
lui.............      5 puncte
2. După bătălia de la Rovine, Mircea cel Bătrân a participat, în anul 1396, la lupta de la ............       5 puncte
3. Independenţa de stat a României a fost recunoscută în Congresul de la Berlin organizat în
anul.............      5 puncte
4. Pentru consolidarea statului naţional unitar român se adoptă, în anul 1923, legea fundamentală
numită.............      5 puncte

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“Deoarece dacii au făcut în vremea lui Decebal noi incursiuni în sudul Dunării împotriva

aşezărilor romane de aici, Domiţian se hotărî să cucerească Dacia şi să oprească o dată pentru
totdeauna această primejdie ce se afla la graniţa Imperiului Roman.”

(despre conflictele daco-romane din secolul I d. H.)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Transcrieţi o hotărâre a lui Domiţian.      2 puncte
2. Numiţi împăratul roman care a declanşat războiul împotriva dacilor, în anul 101.      2 puncte
3. Menţionaţi modalitatea prin care s-a încheiat războiul daco-roman, în anul 102.      2 puncte
4. Prezentaţi o urmare a celui de-al doilea război daco-roman din secolul al II-lea, desfăşurat între

anii 105-106.      5 puncte

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“Oastea turcească trecu Dunărea fără mare greutate. Ştefan se retrase aşteptând

ajutoare.[...] Îi sosiră în tabără o oaste de secui şi un detaşament mai mic de poloni. La 10 ianuarie
1475, Ştefan îşi opri retragerea în faţa Vasluiului. Înainte de a se fi luminat, Ştefan dădu atacul. Şi a
biruit atunci Ştefan Vodă şi mulţi turci au fost ucişi.”

(despre lupta antiotomană de la Vaslui)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Transcrieţi o urmare a atacului declanşat de Ştefan cel Mare.      2 puncte
2. Numiţi statul medieval în care a domnit Ştefan cel Mare.      2 puncte
3. Menţionaţi alte două lupte antiotomane din secolul al XV-lea, la care au participat şi voievozi

români.      2 puncte
4. Prezentaţi o cauză a declanşării luptelor antiotomane în timpul domnitorilor Vlad Ţepeş sau

Ştefan cel Mare.      5 puncte

V. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista
dată:

La 9 iunie 1848, s-a declanşat ................din Ţara Românească. Programul...............
prevedea acordarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, dar şi modalitatea rezolvării situaţiei
............ . Guvernul format la................a început aplicarea programului. Unul dintre membrii guvernului
a fost ................. . Intervenţia..............a determinat stoparea acţiunilor reformatoare.
Lista termenilor: Al. Averescu, N. Bălcescu, Bucureşti, Iaşi, Imperiul Otoman, “Memorandum”,
“Proclamaţia de la Islaz”, răscoală, revoluţie, ţărănime.    12 puncte
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VI. Prezentaţi, în 1-2 pagini, formarea, în anul 1859, a statului modern român şi consolidarea
acestuia, având în vedere:

- o hotărâre referitoare la Principatele Române, adoptată la Paris în anul 1856;
- două prevederi ale Convenţiei de la Paris (1858) şi modalitatea realizării unirii Moldovei

cu Valahia la 24 ianuarie 1859;
- două reforme realizate între 1863-1864, care au contribuit la modernizarea statului creat

în anul 1859.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în ordine
cronologică a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric şi încadrarea în limita de spaţiu precizată. 

   16 puncte


