
Plan recapitulare 

Lucrare scrisă la istorie, Semestrul al II-lea 

Clasa a X-a 

 

1. State naționale și multinaționale în a doua jumătate a secolului XIX- manual p.60-65 

- Diferența dintre state naționale și multinaționale  

- Marile ideologii politice: liberalism, conservatorism, naționalism 

- Situația din spațiul românesc: domnial lui A.I.Cuza și Carol I 

- Germania- procesul de unificare 

- Imperiul Austriac și Austro-Ungar 

2. Primul război mondial – manual p.76-83 

- Explicare termeni: război total, război economic,război naval 

- Blocuri politico-militare implicate în primul război mondial 

- Participarea României la război in anii: 1916,1917,1918 

- Marea Unire din anul 1918 

 

 

 

MODEL 1. Subiecte lucrare scrisă 

 

 Notă: Din oficiu se acordă 10  puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

PARTEA I ...................................................................................................... .........(50 de puncte) 

 

A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:.................................................20 puncte 

 

1. România se declară neutră  în primul război mondial în perioada : 

 

a. 1914-1916           b.  1915-1916         c. 1917-1918 

 

2.    Marea Unire se realizează în timpul regelui:                                                 

a. Carol I       b.       Ferdinand I         c. Carol al II-lea 

 

3. Cancelarul Otto von Bismarck are un rol esențial în procesul de unificare a : 

a. S.U.A                 b. Franţa                           c. Germania 

 

4. Prin Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris, A.I.Cuza  impune un regim  : 

a. autoritar             b. liberal                         c. totalitar 

  

 

B. În coloana A sunt enumerate diferite personalităţi, iar în coloana B sunt numerotate evenimente 

legate de activitatea lor . Scrieţi pe foaie perechile corecte dintre fiecare literă din coloana A şi cifra 

corespunzătoare din coloana B:..................................................................................20 puncte 

 A        B 

a. 1918                                 1. Abdicarea lui A.I.Cuza 

b. 1877-1878                               2. Constituția promulgată de Carol I                                              

c. 1917          3. Proclamarea României ca Regat 

d. 1881                4. Bătăliile de la Mărăști,Mărășești și Oituz 

                                                             5. Războiul de Independență   

                      6. Marea Unire    



                  

C. Explicați termenii: război naval, stat național  .........................................................10 puncte 

 

PARTEA a II-a...........................................................................................................(40 de puncte) 

Prezentați situația românilor în timpul domiei lui A.I.Cuza și Carol I după următoarea structură: 

 

- Convenția de laParis -1858                                                                                             ( 2 puncte)                                                                                                                         

-Dubla alegere a lui A.I.Cuza și 2 reforme realizate de acesta                                       ( 10 puncte) 

- aducerea lui Carol I și realizările sale: partidele politice și rotativa guvernamentală, Constituțiadin 

anul 1866, Războiul de Independență (1877-1878)                                                       ( 16 puncte ) 

- situația românilor din Transilvania- Memorandum-ul din 1892                    ( 8  puncte ) 

- intrarea României în neutralitate –primul război mondial         ( 4 puncte ) 

 

 

 

 

Numele si prenumele:                                                                                  Data:    

MODEL2.  Subiecte lucrare scrisă 

 

 

 Notă: Din oficiu se acordă 10   puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

PARTEA I ..............................................................................................................(50 de puncte) 

 

A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:...............................................20 puncte 

1. Regele României în momentul declarării neutralității  : 

a. Carol I                     b. Ferdinand I            c. Carol al II-lea 

2.    În anul 1916, capitala României se mută la:                                                 

a. București                 b. Iași                        c. Târgoviște                

3. În primul război mondial, România aderă la: 

a. Antanta                    b. Puterile Centrale          c. Pactul Ribbentrop-Molotov 

4.Unirea basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România are loc în anul  : 

a. 1920                         b. 1918                             c. 1878 

 

 

B. În coloana A sunt enumerate diferite personalităţi, iar în coloana B sunt numerotate evenimente 

legate de activitatea lor . Scrieţi pe foaie perechile corecte dintre fiecare literă din coloana A şi cifra 

corespunzătoare din coloana B:........................................................................................20 puncte 

 A        B 

a. 1859                                   1. Dubla alegere a lui A.I.Cuza 

b. 1871                                            2. Unificarea Germaniei                                              

c. 7 mai 1918                        3.  Pacea de la București-Buftea 

d. 1866   .       4. Constituția promulgată de Carol I 

                                                        5. România aderă la Axa Berlin-Roma-Tokio 

                                                        6.  Marea Unire                  

    

C. Explicați termenii: război economic, stat multinațional  ................................................10 puncte 

 

 

 



PARTEA a II-a...................................................................................................(40 de puncte) 

 

Prezentați situația românilor în timpul primului război mondial  după următoarea structură: 

 

- perioada de neutralitate a României  și aderarea României la Antanta        ( 10 puncte)                                                                                                                                                                                                                                  

- anii 1916, 1917 și 1918 pentru România –campanii militare și Pacea de la București-Buftea    

                                    ( 15 puncte) 
- Marea Unire din anul 1918- unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România   

                                                                                                                                   ( 15 puncte ) 
 

 

 

 

 


