Plan recapitulare
Lucrare scrisă la istorie, Semestrul al II-lea
Clasa a VIII-a
1.Regulamentele Organice- manual p.100
- Țară inițiatoare: Rusia
- Principiul separării puterilor în stat
2.Revoluțiile de la 1848-1849 din Țara Românească, Moldova, Transilvania-manual p.106
- Cauze
- Programe politice/revoluționare
- Reprezentanți
- Urmări
3.Unirea Principatelor Române și reformele lui A.I.Cuza-manual p.110
- Convenția de la Paris-1858
- Dubla alegere a lui A.I.Cuza
- Reformele lui A.I.Cuza
4.Îceputurile vieții politice moderne în România- Domnia lui Carol I-manual p.112
-Constituția din anul 1866
- Partidele politice și rotativa guvernamentală
- Războiul de Independență și Congresul de la Berlin

MODEL 1 subiecte lucrare scrisă
Notă: Din oficiu se acordă 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
I.
Elaborați câte o propoziţie/ frază, referitoare la istoria românilor,
cu următorii termeni:
guvern revoluționar, suzeranitate, Constituție, independență

(0,25 p x4=10 puncte)

II. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos: ........................................................................................................( 20 de puncte)
1. Dubla alegere a lui A.I.Cuza are loc în anul:
a. 1859
b. 89
c. 101-102

d. 1866

2. La 9 iunie 1848, în Țara Românească, a fost prezentat programul politic numit:
a. Proclamația de la Islaz
b. Petiția- Proclamație
c. Petiția Națională
d. Prințipurile noastre pentru reformarea patriei
3. Un reprezentant al Revoluției de la 1848-1849, din Transilvania, a fost:
a. Avram Iancu
b. A.I.Cuza
c. I.H.Rădulescu
d. Vasile Alecsandri
4. România participă la războiul de independență alături de :
a. Rusia
b. S.U.A
c. Anglia

d. Franța

II. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos: ……………………………………. (20 de puncte )
” Camera Deputaților , în ședința din 9 mai 1877,după ce ministrul de externe,
Mihail Kogălniceanu, a admis că independența există de fapt, a aprobat măsurile luate de guvern
și a votat independența absolută a României ”
( despre proclamarea independenței de stat a României)
Pornind de la acest text, răspundeți următoarelor cerințe
1. Transcrieți o acțiune a Camerei Deputaților
3 puncte
2 . Precizați anul recunoașterii independenței României în cadrul Congresului de la Berlin
3 puncte
3 . Menționați o modificare a granițelor României, după recunoașterea independenței
3 puncte
4. Numiți conducătorul României în timpul căruia a fost procamată independența de stat
3 puncte
5. Prezentați alte două realizări ale acestui conducător al României
8 puncte
III.
Prezentați următoarele evenimente istorice:.......................................(40 de puncte)
1. Precizați 2 prevederi ale Regulamentelor Organice
2. Congresul de pace de la Paris din 1858
3. Două reforme inițiate de A.I.Cuza
4. O cauză, un reprezentant și două urmări ale Revoluției de la 1848 din Țara Românească

MODEL2. Subiecte lucrare scrisă
Nota: se acorda 10 puncte din oficiu.timpul efective de lucru: 50 de minute
I Elaborați câte o propoziţie/ frază, referitoare la istoria românilor, cu următorii termeni:
Rotativă guvernamentală, adunări ad-hoc, emancipare, plebiscite……… (0,25 p x4=10 puncte)
II.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Regulamentele Organice au fost introduse în Țările Române de :
a) Rusia
b) Turcia
c) Franța
2. I.C.Brătianu a fost reprezentantul :
a) Partidului Național Liberal
b) Partidului Conservator
c) Partidului Comunist
3. Domn al Moldovei în timpul revoluției de la 1848 era:
a) Gh. Bibescu
b) M. Sturdza
c) Al. D. Ghica
4. În urma Congresului de Pace de la Berlin (1 iulie 1878) se recunoaște independența României
fată de:
a) Turcia
b) Rusia
c) Bulgaria
5. Unul dintre fruntașii revoluției române din Transilvania a fost:

a) Ludovic Kossuth
b) V. Alecsandri
6) Al. I. Cuza a fost ales domn al Moldovei la data de:
a) 24 ianuarie 1859
b) 5 ianuarie 1859
III.Citiți cu atenție textul de mai jos:

c) A. Iancu
c) 5 ianuarie 1858
(0,25p x 6=15puncte)
(35 puncte)

”La începutul anului 1859, folosindu-se de dreptul acordat de Convenția de la Paris de a-și
alege proprii lor domnitori, românii au ales una și aceeași persoană: pe Al. I. Cuza....”
1. Transcrieți din text fragmentul care menționează ”dreptul acordat de Convenția de la
Paris”........................................................................................................................ 5 puncte
2. Numiți cele două Principate unite la 1859; ............................................................. 5 puncte
3. Precizați alte două măsuri prevăzute în Convenția de la Paris;................................10 puncte
4. Prezentați o reformă realizată în anii 1863-1864 care a consolidat statul creat prin
unire...........................................................................................................................10 puncte
5. Precizați motivul abdicării lui A.I.Cuza și o consecință.............................................5puncte
IV. Transcrieți textul de mai jos completând fiecare spațiu liber cu termenul corespunzător
din lista dată:
”În anul 1848 a izbucnit........................în Țara Românească. La 9 iunie este ................
programul numit ”................................. de la Islaz”. Una dintre cerințele înscrise în program era
și
emanciparea..................................
sub
presiunea
.....................
munteni
domnitorul........................ și a părăsit țara.”
Lista termenilor: răscoală, revoluție, constituție, a abdica, Proclamație, țăran, boier, adoptat,
revoluționari................................................................................................... (0,50px6=30 puncte)

