Plan recapitulare
Lucrare scrisă la istorie, Semestrul al II-lea
Clasa a XI-a
1. Știința și societatea –manual p.110-115
2. Statele în perioada contemporană manual p.8-13
-Forme de organizare statală la începutul secolului al XX-lea
- Românii la începutul secolului al XX-lea

Plan recapitulare
Lucrare scrisă la Istoria Creștinismului, Semestrul al II-lea
Clasa a XI-a
1. Monasticismul
2. Mahomedanismul
3. Marea Schismă din anul 1054
Resurse: Biblia, caiet de notițe, Creștinismul de-a lungul secolelor- E Cairns,
internet

MODEL 1. Subiecte lucrare scrisă istorie
Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:....................................( 20 puncte)
1. Termenul de monarhie bicefală este folosit pentru a desemna :
a. S.U.A
b. Austro-Ungaria
c. Germania
2. Drept de administrare proprie în cadrul unui stat condus de oputere centrală:
a. independență
b. autonomie
c. suzeranitate
3. Ion Inculeț și Ion Pelivan sunt reprezentanți ai luptei pentru unirea cu România din :
a. Bucovina
b. Basarabia
c. Transilvania
4. Statul condus de națiunea majoritară se numește stat :
a. național
b. multinațional
c. dualist
II. Explicați funcționarea Instituțiilor Repubicii Franceze . Precizați o asemănare și o
deosebire între organizarea Istituțiilor Imperiului German și Instituțiile Repubicii Franceze
............................................................................................................................( 30 de puncte)
III. Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre știință și societate în secolul al
XX-lea,având în vedere: ...................................................................................( 40 de puncte)

- Prezentarea a două progrese tehnico-științifice din acest secol cu impact major
- Menționarea a două modificări fundamentale în societate
- Menționarea a două consecințe ale dezvoltării economice asupra mediului
înconjurător
- Precizarea unui aspect pozitiv al dezvoltării tehnico-științifice
- Formularea unui punct de vedere referitor la adoptarea unor măsuri de protejare
a mediului și susținerea acestuia printr-un argument istoric relevant

MODEL 2. Subiecte lucrare scrisă istorie
Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 80 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:....................................(20 puncte)
1. Imperiile multinaționale incapabile să se modernizeze se definesc prin termenul de state:
a. anacronice
b. democratice
c. totalitare
2. Iancu Flondor și Ion Nistor sunt reprezentanți ai luptei pentru unirea cu România din :
a. Bucovina
b. Basarabia
c. Transilvania
3. Țară cu instituții centrale de conducere ale cărei regiuni componente au organizare locală
proprie și autonomie sporită se numește stat:
a. federal
b. național
c. multinațional
4. În timpul domniei regelui Carol I, România a fost :
a. monarhie constituțională
b. monarhie autoritară

c. republică

II. Explicați funcționarea Instituțiilor Imperiului German . Precizați o asemănare și o
deosebire între organizarea Istituțiilor Imperiului German și Instituțiile Repubicii Franceze
...........................................................................................................................( 30 de puncte)
III. Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre știința și tehnologia în lumea
contemporană,având în vedere:.......................................................................... ( 40 de puncte)
Prezentarea a două aspecte ale schimbării contemporane ale cadrului de viață al
oamenilor, care au dus la modificările privind timpul liber
- Menționarea câte unei cauze a acestor schimbări
- Menționarea a două schimbări ale statutului femeii înlumea contemporană
- Prezentarea a două contribuții valoroase ale științei și tehnicii românești , recunoscută
de lumea științifică internațională
-

- Formularea unui punct de vedere despre diferențele dintre viața privată în timpul
regimului totalitar și cea din timpul regimului democratic și susținerea acestuia printr-un
argument istoric relevant
MODEL 1 . Subiecte lucrare scrisă la Istoria Creștinismului
Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
1. Explicați următorii termeni: monastiscism, schismă, monoteism, ascetism, dogmă și
realizați un scurt paragraf în care să evidențiați legătura dintre acești termeni
( 5px 4= 20 puncte)
2. Realizaţi un eseu despre „ Mahomedanism, Iudaism și Creștinism”, după următoarea
structură: ...........................................................................................................( 50 puncte)
-

definirea celor 3 noțiuni/termeni
2 asemănări între cele 3 religii

-

Conflictul dintre iudaism și mahomedanism ( 10 puncte )

-

4 deosebiri între cele Mahomedanism și Creștinism

-

Raspândirea și impactul acestor religii în lumea contemporană ( 8 puncte )

3. Precizați:

( 6 puncte )
( 10 puncte )

( 16 puncte )

.................................................................................................. (20 puncte)

-

2 cauze ale apariției monasticismului;

-

2 reprezentanți ai monasticismului din Apus și 2 reprezentanți ai monasticismului

din Răsărit;
-

( 6puncte )

( 8puncte )

2 consecințe ale monasticismului

( 6puncte )

MODEL 2 . Subiecte lucrare scrisă la Istoria Creștinismului
Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
1. Explicați următorii termeni: mahomedanism, Coran, monoteism, creștinism, pelerinaj și
realizați un scurt paragraf în care să evidențiați legătura dintre acești termeni
( 5px 4= 20 puncte)

3. Realizaţi un eseu despre „ Monasticism și Marea Schismă din anul 1054”, după
următoarea structură: ........................................................................................( 50 puncte)
- definirea celor 2 noțiuni/termeni
- 2 cauze ale apariției monasticismului

( 6 puncte )
( 6 puncte )

- 2 reprezentanți, 2 reguli și 2 consecințe ale monasticismului

( 6 puncte )

- Cauzele apariției Schismei din anul 1054 și reprezentanții Schismei din anul 1054
( 6 puncte )
- 4 diferențe dintre Apusul și Răsăritul Europei în urma Schismei din anul 1054
( 20 de puncte )
-impactul monasticismului și Schismei în lumea contemporană

3. Precizați:

(6 puncte)

.................................................................................................. (20 puncte)

-

Cei 5 stâlpi ai mahomedanismului;

( 10 puncte )

-

Asemănarea dintre iudaism,creștinism și mahomedanism ;

( 5 puncte )

-

Cauza conflictului dintre mahomedanism și iudaism

( 5 puncte )

