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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. c) 

Proba scrisă la Istorie 
 

 Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaŃională - profil artistic, toate 
specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităŃi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil 
ordine şi securitate publică (licee ale M.A.I.), specializarea ştiinŃe sociale; - profil teologic, toate 
specializările. 
 
  Varianta 5 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 
CitiŃi cu atenŃie sursele de mai jos: 
A. „Asemenea măsuri aspre luate împotriva clasei boiereşti, ca şi faptul că [Vlad] łepeş îşi 

recruta dregătorii nu numai din rândurile vechii boierimi [din łara Românească], ci mai ales din 
acelea ale oamenilor devotaŃi lui, au [ca urmare] (…) încordarea relaŃiilor dintre domn şi marea 
boierime, care a căutat să-l înlocuiască din domnie.” 

(N. Stoicescu, Vlad łepeş) 
 

B. „Deşi considerat de unii istorici ca fiind reprezentant al regimului aşa-zis <nobiliar>, 
Matei Basarab a fost destul de ferm cu boierii, cărora nu le îngăduia abuzuri, pedepsind cu 
asprime pe cei ce nu se supuneau autorităŃii centrale. (…)  

Întărirea poziŃiei domnului în statul feudal se reflectă şi în conŃinutul legiuirii Îndreptarea 
legii - prima operă de acest fel tipărită în łara Românească - care recunoaşte unele din drepturile 
regaliene ale voievodului; el este singurul în măsură să fixeze taxele vamale şi să acorde scutiri, 
se bucură de privilegii speciale pentru proprietăŃile sale (…).” 

(N. Stoicescu, Matei Basarab) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeŃi următoarelor cerinŃe: 
1. PrecizaŃi statul medieval românesc la care se referă sursa A.    2 puncte 
2. NumiŃi „legiuirea” la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. NumiŃi câte un domnitor precizat în sursa A, respectiv în sursa B.   6 puncte 
4. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susŃine că puterea domnitorului 

se consolidează prin atribuŃiile din domeniul economic.     3 puncte  
5. ScrieŃi, pe foaia de examen, două informaŃii aflate în relaŃie cauză – efect selectate din sursa A.

            7 puncte 
6. PrezentaŃi două fapte istorice referitoare la implicarea românilor în relaŃiile diplomatice din Evul 

Mediu.           6 puncte 
7. MenŃionaŃi o caracteristică a acŃiunilor militare desfăşurate de români în Evul Mediu.  

            4 puncte 
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II – há TÉMA (30 bodov) 
 
Pozorne prečítajte nasledovný zdroj: 
„Po vojne v Etiópii [1935-1936], Mussolini sa zamýšľa nad príťažlivosťou svojho režimu pre 

masy a nad šancami tohoto režimu prežiť. (...) Pod vplyvom hitlerovskej účinnosti, Mussolini 
načrtne pre fašizmus prvoradú úlohu vytvoriť  <nového človeka> so špecifickými črtami (...) a ktorý 
by sa postavil proti dekadentnému , buržoáznemu životnému štýlu. (...)  

A čo sa týka úzkeho prepojenia ľudových más na hlavné ciele fašizmu (...) jednohlasnosť, 
ktorú režim obdržal pred pár rokmi sa vážne naruší. Prehlbovanie totality, napodobňovanie 
cudzieho vzoru, čo Taliani okamžite odmietajú, strach z nevyhnutného nadchádzajúceho konfliktu, 
o ktorom Mussolini stále hovoril,  ako i predlžujúce sa následky krízy (...) prispejú k tomu, aby sa 
veľká časť cezalpského obyvateľstva vzdialila od mussoliniovského režimu. Takže krytá opozícia 
sa začína prejavovať priamo vo vnútri strany, najmä v radoch mladých. Začiatok vojny ( druhej 
svetovej) proti vôle celého talianskeho národa , rýchlo ukáže jeho vodcom, nedostatky až do 1939 
zdanlivo dokonalého režimu , ktorý slúžil ako vzor pre mnohé vládnuce vrstvy v Európe 
nachádzajúcej sa v plnej kríze.” 

(S. Berstein, P. Milza, Dejiny Európy) 
 
Opierajúc sa o tento zdroj, odpovedajte na nasledovné požiadavky: 

1. Menujte jedno historické územie, uvedené v danom texte.    2 body 
2. Na základe daného textu, opíšte postoj ľudu voči vypuknutiu druhej svetovej vojny. 2 body 
3. Menujte politického vodcu, ako i jednu ideológiu na ktoré sa vzťahuje daný text. 6 bodov 
4. Vyberte z daného textu dve informácie o  <novom človeku>.               6 bodov  
5. Na základe daného textu, utvorte si názor o “prístupe” obyvateľstva k politickému režimu, 

podporiac ho dvoma informáciami z textu.                                      10 bodov 
6. Na základe relevantnej historickej udalosti argumentujte mienku , podľa ktorej totalitná 

ideológia je jednou z charakteristík Európy v druhej polovici XX – ho storočia.( Boduje sa 
adekvátnosť argumentov, vypracovaných za pomoci relevantnej historickej udalosti, rešpektíve 
spojiviek, ktoré vyjadrujú kauzalitu, ako i konklúzie.)     4 body 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 
ElaboraŃi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern şi relaŃiile 

internaŃionale din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, având în vedere: 
- prezentarea unui proiect politic din secolul al XIX-lea care a contribuit la formarea statului 

român modern; 
- menŃionarea a două fapte istorice desfăşurate în statul român pentru modernizarea acestuia, în 

secolul al XIX-lea;  
- menŃionarea a două acŃiuni desfăşurate de România în relaŃiile internaŃionale din secolul al 

XIX-lea şi precizarea unei asemănări între acestea;  
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul statului român în relaŃiile internaŃionale din 

prima jumătate a secolului al XX-lea şi susŃinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidenŃierea relaŃiei cauză-efect, susŃinerea unui punct de vedere cu argumente istorice 
(pertinenŃa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor 
care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice şi încadrarea eseului în limita de spaŃiu precizată. 


