Simularea Examenului de Bacalaureat
Disciplina Istorie
23 aprilie 2013

Noti: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordi

10 puncte

din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
Subiectul

I

(30 de puncte)

Cititi cu atenfie sursele de mai jos:
A. Prinlipiile noastre pentru reformarea patriei.
1. Desfiinlarea boierescului qi a orice alte ddri a locuitorilor sdteni cdtre proprietari.
2. Ridicarea beilicurilor, a lucrului goselelor qi a tuturor impovdrdrilor fbrd platd cdtre stdp0nire.
3. Improprietdrirea locuitorilor sdteni fbrd niciun fel de riscumpdrare din parlea lor.
4. Nimicirea tuturor privilegiilor qi, prin urmare, deopotrivd purtare a sarcinilor statului de cdtre tot poporul
indeobgte, precum qi deopotrivd impdrtdqire a lui la toate driturile politice gi livile.
5. Intemeierea instituJiilor larii pe prinlipiile de liber-tate, egalitate qi de frifietate, dezvoltate in toatd
intinderea lor.
6. Unirea Moldovei qi a Valahiei intr- un singur stat neatArnat tomAnesc."
(Prinlipiile noastre pentru reformarea patriei, 12124 mai 1848, Braqov)

B. ,,Pe scurt, poporul romdn, recapituldnd, decretd:
1. Independen{a sa administrativa qi legislativ[ pe temeiul tractatelor lui Mircea gi Vlad V 9i neamestec al
nici unei puteri din afard in cele dinlduntru ale sale.
2. Egalitxea drepturilor politice.
3. Contribulie generald.
4. Adunare generald compusd din reprezentanli ai tuturor stdrilor societalii.
5. Domnul responsabil ales pe cinci ani gi cdutat in toate stdrile societa{ii. [...]
8. Libertate absoluti a tiparului. [...]
1 3 . Emanci palia cldcagilor ce se fac proprietari prin despdgubire. [ . . ' ]
27. Emancipalia israelililor qi drepturi politice pentru orice compatrioli de altd credin{a.
22. Convocarea indalda unei adundri generale extraordinare constituante, alese spre a reprezenta toate
interesele sau meseriile naliei, care va fi datoare a face Constitulia larii pe temeiul acestor afticole, decretate
(Proclamalia de la Islaz, 9125 iunie 1848)
de poporul romAn."

Pornind de la aceste surse, rispundefi la urmitoarele cerin{e:
2 puncte
2 puncte
B.
2. Numili o institufie la care se referd sursa
3. Menfionaji, din sursa A, respectiv din sursa B, c6te o revendicare cu caracter economic. 6 puncte
4. Scrieli, pe foaia de examen, litera corespunzitoare sursei care conline o revendicare cu caracter na{ional.
3 puncte
5. Scriefi, pe foaia de examen, doud informalii aflate in relalie cauzd-- efect, selectate din sursa B. 7 puncte
6.Prezentali alte doui proiecte politice din spaJiul rom6nesc in secolul al XVIII- lea qi prima jumatate a
6 puncte
secolului al XIX- lea, in afara celor menlionate in cele doud surse.
puncte
4
romdnesc.
in
spaliul
7. Menlionali o consecir:4daRevoluliei de la 1848
1. Preciza{i secolul la care se referd cele doud surse.

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

Cititi cu aten{ie textul de mai jos:
lui noiembrie (1937) s-a terminat legislatura lui Tdtdrescu. Aceasta inseamnd cd vor
trebui frcute noi alegeri. Am impresia cd nu qi-a dat prea multd silinJd, ludnd drept scuzd recomanddrile ca
,,Pe la sfdrqitul

alegeriles[fiecinstite,qirezultatulafostcdguvernulafost?nvins[...]. NeatingAndcele40o/o,spreaputea
avea majorrtatea, opozilia nefiind dispusd sd colaboreze, Tdtdrescu n-a putut continua, cum am dorit qi cum
am qezut cd ar fi. fost mai bine. Urm6nd uzanlele constitulionale, am fdcut apel celui de-al doilea partid de
pe lista procentuald [...]. Mihalacherefuzd', seara, insdrcinarea data [...].
Mi-a rdmas deci o singurd solufie constitulionald, aceea de a face apel nalional-creqtinilor lui Goga qi

Cuza. Este desigur o solulie proastd, dar cea mai pulin. Sunt perfect conqtient cd o guvernare cu aceste
elemente, destul de hotdrdt antisemite, nu va putea fi una de lung[ duratd gi cd dupd aceea voi fi liber sd pot
lua alte mdsuri mai fofte, mdsuri care sd ne descdtuqeze, atdt lara cdt qi pe mine, de tirania, adesea atdt de
nepatrioticd, a meschinelor interese de pariid.
ProcedAnd dupd aceeaqi metodd ca qi cu Mihalache, dar invers, am impus colaborarea unor elemente
nalional{Sriniste, care erau nemul{umite de veqnicele acte de opozilie sterild ale lui Maniu[...] Gra]ie
infiltraJiunei democratice, am putut ob{ine o frdn[ pentru anumite excese care erau de temut qi foarle bine
am frcut.
Din primel e zlle au inceput greutdlile, mai ales pe planul strdindtdlii, cari, necunosc6nd dedesubturile
acestei manevre politice, n-au vdzut dec6t fala antisemitd a lucrurilor. Repercusiunile au gi inceput, de
(Carol al il-lea, intre datorie Si pasiune, insemndri zilnice)
indatS, pe terenul economic."

Pornind de la aceasti sursi, rispunde{i la urmitoarele cerin{e:
I

.

2.
3.
4.
5.
6.

Menlionali , pe baza sursei, o catzd care a dus la numirea guvernului Goga-Cuza. 2 puncte
2puncte
Men{ionali secolul la care se referd sursa datd.
din
dupd
alegerile
politici
in
opozilie
care
au
trecut
Prectza\i, pe baza sursei. numele a doi oameni
6 Puncte
1937.
plan
in
extern.
a
alegerilor
la
o
consecinld
referitoare
informaJii
Menfiona{i, din sursa dat6, doud
6 puncte
politici
fala de
oamenilor
la
atitudinea
punct
vedere
referitor
pebaza
un
de
sursei,
Formula{i,
10 puncte
rezultatul alegerilor, suslindndu-l cu doud informa{ii selectate din sursa dat6.
Argumentali, printr-un fapt istoric relevant, afirma\iaconform cdreia Constitulia din i938 a
modificat regimul politic din RomAnia. (Se puncteazd pertinen{a argumentirii elaborate prin
ttllizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimd cauzalitatea gi
4 puncte
concluzia.)

Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Elaborafi, in aproximativ doud pagini, un eseu cu tema Autonomii locale Si institulii centrale intre
secolele al lX-lea - al XVIJea. avdndin vedere:
menlionarea a doud autonomii locale din spaliul rom6nesc intre secolele al IX-lea-al XIV-lea qi
precizarea unui factor care a determinat constituirea acestora;
prezentareaunui fapt istoric referitor la autonomiile locale din spaliul romAnesc;
menlionarea unei institulii centrale din spa{iul romdnesc qi precizarea unei atribu}ii a acesteia:
menlionarea unei cavze a modificdrii statutului unei institulii centrale in cursul secolului al XVI-lea,
respectiv a doud acliuni intreprinse de domnitorii romdni pentru consolidarea rolului instituliilor
centrale;

formularea unui punct de vedere referitor la rolul instituliilor centrale in afirmarea spaliului
romAnesc in diploma{ia Evului Mediu gi susJinerea acestuia printr-un argument istoric relevant.

Noti! Se puncteazd, Si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentirii, evidenlierea
rela{iei cauzi-efect, sus{inerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenfa
argumentdrii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimd
cauzahtatea qi concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice gi
incadrarea eseului in limita de spa{iu precizatd.

