4. Schimbări sociale, politice şi spirituale în epoca modernă
4.4. Transformarea ştiinţiﬁcă a imaginii despre lume, Iluminismul
1.Reprezentanţii Iluminismului
1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – B;
2. Forme statale în epoca iluministă
Ţări

Forme statale

Anglia

monarhie constituţională

Franţa

absolutism

Polonia

republică nobiliară

Statele Unite ale Americii

republică

Imperiul Habsburgic

absolutism luminat

3. Conceptele fundamentale ale Iluminismului (I)
1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 – A

4. Identiﬁcarea conceptelor Iluminismului
1 – A; 2 – D; 3 –B. 4 – C

5. Ideile Iluminismului
Răspunsuri în ordinea aﬁrmaţiilor: adevărat / fals /adevărat / fals / fals / adevărat
6. Separaţia puterilor
Cuvinte completabile în ordonarea: legislativ / legislativ / libertate / juridic / judecător
7. Inﬂuenţa Iluminismului asupra ideologiei revoluţionare
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

Soluţia optimă

Punctaj

În răspunsul său, candidatul analizează, în primul rînd, raporturile dintre principiile formulate în sursă şi măsurile adoptate
în timpul marii revoluţii franceze.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Pe baza surselor istorice, candidatul poate aprecia că, în Anglia, toţi plătesc impozite şi că ţăranii preocupaţi de agricultură
surse istorice, formularea
trăiesc bine. Poate constata că Voltaire îi consideră unanim pe
concluziilor.
comercianţi, cei detestaţi de nobilii trîndavi, mult mai utili din
punct de vedere statal. Poate stabili că Declaraţia Drepturilor
Omului şi Cetăţeanului, a fost concepută conform principiilor
enunţate de către Voltaire, documentul stipulează că stratiﬁcă3.6. Situarea unor evenimente rile sociale se pot ediﬁca numai pe utilitatea publică.
istorice în timp şi spaţiu.
Candidatul poate constata că, prima sursă istorică premerge cu
50 de ani pe a doua, astfel că, cele concepute pot ﬁ considerate
drept puncte de reper.
4.1. Ordonarea cunoştinţelor
în funcţie de cauze şi conse- Candidatul poate consemna în răspunsul său că principiile
Iluminismului (utilitate publică, egalitate) au fost concretizate
cinţe.
în documentele apărute în urma revoluţiei franceze.
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Criteriile evaluării

Soluţia optimă

Punctaj

C 4.4. Diferenţierea şi apreO cierea criteriilor, esenţiale şi
M neesenţiale.
P
E
T
E 2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
N corectă a conceptelor/noţiuniŢ lor istorice.
E
Redactare, limbaj corect

În răspunsul său, candidatul poate face referire la faptul că,
formularea principiilor Iluminismului nu a condus, în sine, la
declanşarea marii revoluţii franceze şi că termenii de egalitate,
dreptate şi libertate, formulaţi în aceste documente, se exclud
reciproc, într-un anumit sens.
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În propriul text enunţat, candidatul utilizează corect concepte/noţiuni caracteristice epocii (impozit, stat, nobilime, utilitate
publică).
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

8. Tezele iluminismului
Criteriile evaluării

Soluţia optimă

Punctaj

Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

În răspunsul său candidatul prezintă tezele şi ideile determinante
ale Iluminismului, iar în analiza sa face referire la principiile incluse în sursele publicate, dar le şi interpretează.
1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul recompune din cuprinsul sursei, ideile determinante
surse istorice, formularea
ale Iluminismului, de ex.: egalitatea, conexiunea dintre stat şi
drepturile fundamentale ale omului, principiul suveranităţii popoconcluziilor.
rului, limitele libertăţii, dreptul de reprezentare, apărarea nevinovăţiei, libertatea gîndirii şi a presei, separarea puterilor în stat,
consﬁnţirea proprietăţii şi inviolabilitatea ei. Constată că toate
tezele importante ale concepţiei iluministe se regăsesc, într-un
3.6. Situarea unor evenimente anumit fel, în Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului. Pe
baza surselor sau a propriilor sale cunoştiinţe, candidatul poate
istorice în timp şi spaţiu.
conchide şi asupra faptului că şi Declaraţia Drepturilor Omului şi
Cetăţeanului, este unul dintre documentele fundamentale, ale
apariţiei dreptului burghez.
4.1. Ordonarea cunoştinţelor
în funcţie de cauze şi conse- Candidatul constată că Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului a apărut drept una dintre primele consecinţe ale
cinţe.
marii revoluţii franceze şi că acest act, a stat la baza formulării
constituţiei ulterioare.

4
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În analiza sa, candidatul constată că ideile de bază ale concepţiei
luministe au fost folosite de burghezie în interesul garantării
4.4. Diferenţierea şi aprecierea propriei sale puteri politice.
criteriilor, esenţiale şi neesenCandidatul în răspunsul său poate face referire şi la faptul că,
ţiale.
principiile cuprinse în sursă ilustrează îndeosebi interesele
păturii sociale înstărite (burgheze), în ce timp trimiterile sursei
se referă la interesele întregii societăţi.

2.1.Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor
istorice.
Redactare, limbaj corect

Candidatul utilizează corect noţiunile/conceptele epocii (de ex.
drepturile omului, suveranitatea poporului, separarea puterilor
în stat).
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.
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9. Deﬁnirea conceptelor iluministe
a) parlament: în sens general, denumeşte corpul legislativ ales.
b) constituţie: lege fundamentală, care deﬁneşte funcţionarea statului şi a societăţii. Stabileşte modul
de exercitare al puterii, precum şi principalele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor.

Schimbări sociale, politice şi spirituale în epoca modernă
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c) Enciclopedia: sinteza deﬁnitorie a Iluminismului francez. În sens general, este lucrarea care abordează sistematic cultura universală sau totalitatea cunoştinţelor speciﬁce unui anumit domeniu.
d) absolutism luminat: formă de cîrmuire, în esenţă de dominaţie personală (absolutism), prin care
suveranul vrea să modernizeze ţara şi, de aceea, introduce reforme bazate pe concepţia Iluministă.
Principiile fundamentale ale statului feudal rămîn însă neschimbate.

10. Separarea puterilor în stat
putere legislativă

control

alegere

putere executivă

putere juridică

control
societate
Titlul: Separarea puterilor în stat

11. Teorii economice
a) despre faptul că individul doreşte să-şi îmbunătăţească situaţia proprie, condiţiile de trai
b) libertate şi siguranţă
c) că legile umane deseori împiedică libera dezvoltare economică
d) libertatea totală a vînzării şi cumpărării
e) doreşte marfă de calitate la preţul cel mai redus

12. Conceptele fundamentale ale Iluminismului (II)
Completările primei surse, în ordinea: liber / popor
Completările celei de-a doua surse, în ordinea: natural / drept natural / legi

13. Compararea surselor istorice
a) monarhia stărilor
b) monarhia constituţională
c) În monarhia stărilor, clasele privilegiate pot participa în activitatea legislativă conform drepturilor speciﬁce,
în vreme ce, în monarhia constituţională numai în baza dreptului de vot cenzitar. Rolul legislativ- executiv al Dietei stărilor era limitat, în timp ce, în monarhia constituţională, era nelimitat. În monarhia stărilor,
regele guvernează în colaborare cu nobilimea, iar, în monarhia constituţională, regele domneşte, dar nu
guvernează.

14. Ideile Iluminismului
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

1.1. Reunirea informaţiilor din
surse istorice (materiale, scrise
etc.) formularea concluziilor.
1.9. Utilizarea capacităţilor empatice faţă de detalii în cursul
prelucrării şi analizării surselor
istorice.

Soluţia optimă
Punctaj
În răspunsul său, candidatul se concentrează, în primul rînd,
asupra prezentării principiilor Iluminismului, respectiv creionea1
ză tocmai imaginea socială rezultată ca atare.
În baza surselor, candidatul poate menţiona că gînditorii Iluminismului au formulat noi elemente ale conducerii statului:
ei intenţionau să ﬁxeze diriguirea statelor numai în cadre
legale. Poate formula că ei, gînditorii, au dorit să iniţieze atari
legi în conducerea societăţii, încît acestea să ﬁe valabile în
deopotrivă măsură pentru bogaţi şi săraci. În cursul expunerii
proprii, respondenţii pot atinge noţiunile de: utilitatea publică,
suveranitatea poporului şi de egalitate în faţa legii.

4.4. Diferenţierea şi aprecierea Candidatul poate face distincţia între imaginea societăţii redată
criteriilor esenţiale şi neesen- de cei trei autori de surse istorice. Poate constata totodată că
Rousseau a întruchipat modalitatea cea mai eﬁcace a controţiale.
lului societăţii (reprezentarea poporului).
4.9. Redarea antecedentelor În răspunsul său, candidatul subliniază acele elemente ale
istorice ale evenimentelor ac- surselor istorice care sînt adecvate înfăţişării relaţiilor sociale
imaginate.
tuale.
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Criteriile evaluării
Soluţia optimă
Punctaj
2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea Candidatul aminteşte în răspunsul său că expansiunea raţionacorectă a conceptelor/noţiunilor lismului a avut un rol determinant în formarea gîndirii ştiinţiﬁce
istorice.
şi a fundamentării Iluminismului.
5
Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice teoriei
statului şi ale istoriei sociale (lege, guvernare, suveranitatea
poporului).
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.
1

15. Rezultate ştiinţiﬁce
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

1.1. Reunirea informaţiilor din
surse istorice (materiale, scrise
etc.), formularea
concluziilor.

Soluţia optimă
Punctaj
În răspunsul său, candidatul prezintă, mai întîi, noile rezultate
ştiinţiﬁce ale Iluminismului.
Prelucrează apoi cele mai speciﬁce elemente ale noii concepţii
despre lume, apărute în urma Iluminismului. Prezintă cauzele şi
3
consecinţele extinderii cunoaşterii ştiinţiﬁce în toate conexiunile
sale. În răspunsul său, se referă şi la interdependenţa dintre
noua concepţie despre lume şi modiﬁcarea interesului faţă de
cărţile tipărite.
În baza operelor a zece autori vestiţi ai Iluminismului, candidatul
poate concluziona cum s-au reformulat opiniile luministe, concepute odinioară despre natură şi societate. Pe baza surselor
ilustrative, poate constata că reprezentanţii Iluminismului nutresc convingerea în linearitatea dezvoltării naturale.

1.2. Compararea informaţiilor Prin utilizarea şi compararea diferitelor tipuri de surse (tabel,
provenite din diferite tipuri de imagine), candidatul poate alcătui o informare rezumativă despre tema dată.
surse.

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

Poate constata că, această concepţie este determinată fun1.5. Să ﬁe apt să realizeze damental de raţionalitate, augmentată de conştiinţa că natura
analiză de text pe baza surselor şi societatea, pot ﬁ cognoscibile în întregime şi transformate
istorice.
în interesul binelui. În baza textului sursei istorice, candidatul
poate stabili că Iluminismul nu deduce legile sociale din cele
3.6. Situarea unor evenimente dumnezeieşti, ci din aşa-numita suveranitate a poporului, care
istorice în timp şi spaţiu.
constituie cel mai important element de legitimare pe seama
ﬁecărei puteri.
4.2. Atestarea faptului că evenimentele istorice au, în general, În baza sursei istorice, candidatul poate menţiona acele transformări socio-economice, care au contribuit la apariţia noilor
mai multe cauze şi urmări.
rezultate ştiinţiﬁce legate de epoca iluministă. În răspunsul
4.4. Diferenţierea şi aprecierea său, se poate referi şi la faptul că, prin transformarea modului
criteriilor esenţiale şi neesen- de gîndire, sporeşte considerabil valoarea operelor cu caracter
ştiinţiﬁc, odată cu deprecierea viziunii tradiţionale teologice.
ţiale.
4.11. Prezentarea unor transformări istorice de durată mai
lungă cu ajutorul unui exemplu,
liber desemnat.

9

În răspunsul său, candidatul poate aminti felul în care modiﬁcările operate în concepţia despre lume, au inﬂuenţat activitatea
celor mai însemnaţi gînditori ai epocii. Poate percepe felul în
care s-au intercondiţionat şi inﬂuenţat reciproc concepţiile şi
rezultatele gînditorilor iluminişti.
Din analiza candidatului rezultă că este capabil să prezinte
detaliat concepţia despre lume a epocii iluministe.

2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor Candidatul utilizează corect noţiunile social-istorice şi politice
ale epocii (ex.: legi, principiul suveranităţii poporului).
istorice.
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

4
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5. Ungaria în Imperiul Habsburgic
5.4. Ungaria în cadrul Imperiului Habsburgic în secolul al XVIII-lea
16. Colonizările din secolul al XVIII-lea
a) a dorit să completeze forţa de muncă diminuată
b) sporirea impozitului, consolidarea religiei catolice
c) germanizarea, domolirea maghiarilor predispuşi la răzvrătire, consolidarea poziţiei guvernării şi sporirea
puterii ei
d) amîndouă iau în considerare interesele guvernării

17. Schimbările demograﬁce în secolul al XVII-lea
a) în zonele de cîmpie şi pe văile aﬂate pe cursul rîurilor
b) teritoriile pustiite erau locuite îndeosebi de maghiari - dispariţia populaţiei a afectat, în primul rînd, maghiarimea
c) a început imigrarea în teritoriile nelocuite
d) croaţii s-au retras mai spre nord, românii au coborît pe văi

18. Decretul urbarial emis de Maria Tereza
a) sesia urbarială
b) robota, nona şi darul
c) În timpul lucrului, latifundiarul putea solicita dublarea robotei dar cu socoteală, căci dubla robotă, era
scăzută din totalul cantităţii robotei anuale.
d) a îmbunătăţit, pentru că obligaţiile au fost ridicate la maximum şi au împiedicat jefuirea sesiilor iobăgeşti,
(în zonele nedezvoltate, în schimb, cantitatea robotei putea să şi sporească)
e) a uniﬁcat prestaţiile iobagilor, a maximalizat obligaţiile lor, a stabilit proporţia pămînturilor sesiilor urbariale
şi al fermelor
f) serveşte binelui public şi se publică în interesul latifundiarilor de pămînt (frînarea nemulţumirii iobagilor)
g) este în interesul latifundiarilor – ﬁindcă măsura adoptată vizează direct interesele lor
h) protejarea fondului de impozitare (iobagi plătitori de impozite) al statului

19. Decretul de toleranţă al lui Iosif al II-lea
a) se referă la evanghelici, la calvini şi la ortodocşi
b) îngăduie practicarea religiei şi pe seama credincioşilor altor confesiuni, cu anumite restricţii însă (biserici
construite fără turlă) nu îi pot obliga la fapte contrare credinţei lor (de ex. jurămîntul)
c) libertatea religioasă nu conţine diferenţieri discriminatorii faţă de anumite confesiuni, nu impune limite,
şi nu se referă la numai cîteva confesiuni
d) nivelarea diferenţierilor dintre supuşii imperiului – drept interes de stat
e) condamnă transformarea oamenilor pe cale violentă, în acest sens, întreaga activitate a lui Iosif al II-lea
a ţintit acest scop

20. Decretul lui Iosif al II-lea privind iobăgia
a) abolirea denumirii de iobag, desﬁinţarea legării de glie, drept de căsătorie, drept la educaţie, ordonanţa
privind dreptul asupra proprietăţii
b) în interesul asigurării forţei de muncă, liberă şi specializată, necesară în dezvoltarea industriei
c) Foşti iobagi succesorali se puteau strămuta liber, îşi puteau ceda şi moşteni liber averea, copiii lor puteau
liberi învăţa meşteşuguri.
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21. Raporturile demograﬁce din Ungaria în secolul al XVIII-lea
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă

Punctaj

În răspunsul său, candidatul se centrează, în primul rînd, pe
schimbările demograﬁce interne, petrecute în secolele XVI
– XVII.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul constată pe baza sursei istorice că, în rîndul popusurse istorice (materiale, scrise laţiei, campaniile militare au cauzat distrugeri uriaşe.
etc.) formularea concluziilor.
1.3. Interpretarea informaţiilor
provenite din documente iconiC ce (fotograﬁi, caricaturi, aﬁşe),
O conform unor norme stabilite.
M
P 1.8. Prezentarea felului în care
E sursa examinată oglindeşte
T situaţia personală a autorului.
E
N 4.2. Certiﬁcarea faptului că
Ţ evenimentele istorice au, în
E general, mai multe cauze şi
urmări.

Pe baza hărţii privind densitatea populaţiei, prezintă faptul că
procentul ei a fost minim în teritoriile pustiite de turci, pe cîtă
vreme în zonele mai puţin afectate de otomani, dar nefavorabile
din punct de vedere geograﬁc (regiuni muntoase) a fost mai
mare.

Redactare, limbaj corect

Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

Pe baza ﬁgurii să demonstreze diferenţele substanţiale între
estimările demograﬁce ale istoricilor. Unii istorici abia consemnează o diminuare în măsură absolută către sfîrşitul secolului
al XV-lea, pe cînd alţii presupun un însemnat regres.

10

Luînd în considerare mediile generale europene, candidatul
poate constata că şi stagnarea acceptată la modul absolut
4.4. Diferenţierea şi aprecierea reprezintă o pierdere de proporţii, din moment ce populaţia ţării
criteriilor esenţiale şi neesen- ar ﬁ trebuit să sporească într-o măsură importantă. Astfel că,
distrugerea populaţiei a fost semniﬁcativă în orice fel, unele
ţiale.
regiuni s-au depopulat, fapt care a împiedicat dezvoltarea
2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea economică.
corectă a conceptelor/noţiunilor
istorice.
Candidatul să utilizeze corect în lucrarea sa conceptele/noţiunile caracteristice istoriei sociale (densitate a populaţiei, spor
natural etc.).
1

22. Raporturile etnice din Ungaria în secolul al XVIII-lea
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

Soluţia optimă

Punctaj

Candidatul se centrează în răspunsul său, în primul rînd, asupra
schimbărilor din conﬁguraţia etnică a ţării.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul va constata pe baza hărţilor şi a proporţiilor etnice că
surse istorice (materiale, scrise situaţia etnică a Ungariei s-a schimbat în mod semniﬁcativ drept
etc.) formularea concluziilor. consecinţă a epocii dominaţiei otomane: populaţia maghiară a
decăzut din stadiul de majoritate absolută în cel de majoritate
relativă.
1.3. Interpretarea informaţiilor
provenite din documente iconi- Pe baza diagramelor se poate constata că schimbările etnice,
ce (fotograﬁi, caricaturi, aﬁşe), au avut loc încă din epoca dominaţiei otomane, accentuîndu-se
conform unor norme stabilite. apoi în secolul al XVIII-lea.

Ungaria în Imperiul Habsburgic

Criteriile evaluării

Soluţia optimă

Pe baza hărţilor poate constata că, motivul esenţial al modiﬁcării
constă în nimicirea din epoca invaziei otomane, care a afectat,
în primul rînd, zonele populate de maghiari. Aceste diminuări
de populaţie au fost compensate încă din epoca dominaţiei
turceşti prin stabilirea unor categorii etnice străine (români,
sîrbi). În secolul al XVIII-lea, repopularea teritoriilor nelocuite
4.4. Diferenţierea şi aprecierea a fost soluţionată ﬁe prin migrarea internă, ﬁe prin emigrare
criteriilor esenţiale şi neesen- respectiv, ori prin colonizare.
ţiale,
Drept urmare, populaţia maghiară din ariile periferice, a migrat
spre Cîmpia Ungară, astfel că, partea centrală a ţării şi-a păstrat
caracterul maghiar, iar linia de delimitare etnică a fost retrasată
spre mijlocul Bazinului Carpatic.
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Punctaj

4.2. Certiﬁcarea faptului că
evenimentele istorice au, în
general, mal multe cauze şi
urmări.

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E 2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea La acţiunea de repopulare au contribuit sîrbii şi românii, iar la
corectă a conceptelor/noţiunilor cea de colonizare, germanii (şvabii).
Ca rezultat al acestui fenomen istoric, Ungaria a devenit o ţară
istorice.
multinaţională, iar zonele periferice s-au schimbat în areale
eterogene etnic.
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Candidatul utilizează corect în lucrarea sa noţiunile caracteristice istoriei sociale (migrare, situaţie eterogenă a naţionalităţilor
etc.).
Redactare, limbaj corect

Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

23. Decretul vamal al Mariei Tereza (I)
a) S-au desﬁinţat graniţele vamale interne în Austria, dar ele au rămas în Ungaria.
b) A contribuit la dezvoltarea economică a Austriei, dar nu şi în cazul Ungariei.
c) Nobilii erau impozitaţi în Austria, pe cînd în Ungaria, ei erau scutiţi de impozite. Prin decretul vamal,
suverana a dorit, indirect, impozitarea nobilimii maghiare.
d) a consolidat independenţa ei
e) concepţie mercantilă
f) a favorizat industriei austriece şi cehe
g) nu, în cazul în care furnizarea se face pentru acoperirea necesităţii proprii, da, dacă face comerţ cu marfă

24. Maria Tereza şi dieta maghiară din 1740-41
a) scutirea nobilimii de impozite, Ungaria se va guverna după propriile legi, validarea funcţiei de palatin,
problemele maghiare rezolvate de maghiari
b) şi-au oferit sprijinul
c) putem observa consensul dintre suverană şi nobilime, nobilii îşi iubeau entuziast regina, care era, sinceră
şi deschisă/mijloace: feţe înﬂăcărate, spiritualizate, ﬁguri teatrale, săbii însuﬂeţite la onor, situarea centrală
a mamei şi copilului etc.
d) Numai în parte. Nobilii au solicitat consolidarea drepturilor stărilor, în schimbul ajutorului lor.

25. Politica Mariei Tereza
a) a sporit prestigiul vechii capitale
b) a evidenţiat strălucirea vechii reşedinţe regale
c) Regina a asigurat nobilimii mijlocii maghiare posibilităţi de carieră la Curte, în intenţia de a obţine adeziunea acestei pături. A introdus formalităţile maghiare în viaţa de la Curte.
d) a satisfăcut dezideratul de a trăi în mijlocul propriului popor

26. Pragmatica Sancţiune (I)
a) dreptul de moştenire a tronului de către ramura feminină
b) comuna persoană a suveranului, cele două părţi ale imperiului sînt inseparabile (şi în caz de moştenire)
c) asigurarea drepturilor stărilor maghiare şi după depunerea jurămîntului de încoronare

10

Ungaria în Imperiul Habsburgic

27. Politica lui Iosif al II-lea
a) decretul de toleranţă, decretul iobăgiei, rezolvarea situaţiei preoţilor
b) acestea au fost cele primordiale /care vizau cele mai largi pături
c) în interesul liniştirii nobilimii ardelene şi maghiare în interesul asigurării de noi recruţi, ca să cîştige
timp
d) a ordonat conservarea actelor referitoare la conscripţii şi măsurători ale pămîntului

28. Pragmatica Sancţiune (II)
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă

Punctaj

Candidatul se centrează în răspunsul său, în primul rînd, asupra
relaţiei dintre imperiu şi Ungaria.

3

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul constată pe baza sursei istorice că, Dieta maghiară
surse istorice (materiale, scrise din 1723 a recunoscut dreptul de succesiune la tron, a ramurii
etc.) formularea concluziilor.
feminine a casei de Habsburg, fapt juridic care a asigurat
Habsburgilor netulburata moştenire a tronului.
Tot pe baza sursei istorice, stabileşte că acest pas nu a însem1.3. Interpretarea informaţiilor nat renunţarea la drepturile stărilor, pentru că viitorii suverani
provenite din documente iconi- trebuiau să depună jurămîntul de încoronare pe constituţia
ce (fotograﬁi, caricaturi, aﬁşe), stărilor, drept simbol al siguranţei existenţei lor.
conform unor norme stabilite.
Pe baza sursei se poate opina că, Ungaria şi partea de vest
a imperiului sînt moştenitoare inseparabile, altfel că, între cele
două părţi ale imperiului a survenit o relaţie juridică prin interC
mediul succesiunii.
O
M 4.2. Certiﬁcarea faptului că Candidatul poate constata pe baza ﬁgurii că, din punct de vedere
P evenimentele istorice au, în al guvernării, Ungaria este aproape total independentă, şi că o
E general, mai multe cauze şi mare parte a puterii se aﬂă sub controlul stărilor.
T urmări .
E
N 4.4. Diferenţierea şi aprecierea Ungaria este legată primordial de cealaltă parte a imperiului de
Ţ criteriilor esenţiale şi neesen- persoana comună a suveranului. Deoarece, armata, externele
şi ﬁnanţele erau drepturi regaliene, oﬁciile imperiale exercită o
E ţiale.
inﬂuenţă importantă în diriguirea lor, prin intermediul corpurilor
centrale de consilieri ai suveranului. Există şi un atare domeniu,
care, – tocmai în baza drepturilor regaliene, – era în totalitate sub
conducerea administraţiei centrale imperiale: armata (Consiliul
Militar al Curţii).

9

Candidatul poate constată că, în cadrul sistemului dualismului
stărilor, guvernarea celor două ţări s-a realizat, fără sincope
majore, de către guvernarea centrală pe baza atenţiei acordată
dreptului stărilor.
2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor
istorice.
Redactare, limbaj corect

Candidatul utilizează corect în cadrul textului propriu, noţiunile
caracteristice de istorie politică (ramurile puterii, dreptul regal
etc.).
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

4
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29. Decretul vamal al Mariei Tereza (II)
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă
Punctaj
Candidatul se centrează în răspunsul său, în primul rînd, pe
3
conţinutul dublului decret vamal şi pe evaluarea sa.

1.1. Reunirea informaţiilor din Cu ajutorul hărţii şi al sursei istorice candidatul poate creiona
surse istorice (materiale, scrise trăsăturile fundamentale ale dublei graniţe vamale (graniţa exetc.), formularea concluziilor. ternă speciﬁc mercantilă, graniţa vamală rămîne pe mai departe
între Ungaria şi Austria, graniţele interne sînt abolite în Austria
şi menţinute în Ungaria).
1.3. Interpretarea informaţiilor
provenite din documente iconice (fotograﬁi, caricaturi, aﬁşe), Pe baza hărţii şi a sursei istorice candidatul poate constata că
conform unor norme stabilite. pe de-o parte, scopul decretului vamal este de a proteja, industria ceho-austriacă de concurenţa străină, iar pe de altă parte,
impozitarea indirectă a nobilimii maghiare.

4.2. Certiﬁcarea faptului că
evenimentele istorice au, în
general, mai multe cauze şi
urmări.
C
O
M
P 4.4. Diferenţierea şi aprecierea
E criteriilor esenţiale şi neesenT ţiale.
E
N
Ţ
E

Candidatul poate stabili pe baza statisticilor că în poﬁda stipulaţiilor decretului vamal, balanţa comerţului extern al Ungariei a
fost încontinuu pozitivă. Acest fapt s-a realizat din exportul de
produse alimentare şi semipreparate, avînd o piaţă de desfacere
facilitată de industria austro-cehă în dezvoltare.
Poate constata că graniţa vamală proteja industria maghiară de
concurenţa străină survenită din exteriorul imperiului, aservind-o,
în acelaşi timp, concurenţei ceho-austriece. Din numărul manufacturilor în evoluţie reiese însă că rămînerea în urmă a dezvoltării industriei maghiare a avut alte cauze fundamentale.

9

Cu privire la diagramă, candidatul poate releva şi faptul că, deşi
ﬁgura indică o dezvoltare rapidă spectaculoasă, ea se referă
doar la un număr minim (30) de manufacturi, aşadar au apărut
puţine manufacturi, astfel că nu există o însemnată dezvoltare
industrială.
Candidatul poate interpreta pe baza tabelelor că, precumpănitor, comerţul exterior ungar se orienta spre partea de vest
a imperiului, astfel că, decretul vamal nu a cauzat o fractură
considerabilă înlăuntrul comerţului exterior maghiar, menţinîndu-şi latura pozitivă.
În concluzie, candidatul poate constata că decretul vamal a fost
defavorabil nobilimii maghiare şi a protejat parţial economia
maghiară de concurenţă. ( Mult mai defavorabil, deci, ca şi cînd
ar ﬁ fost iniţiate taxe vamale protecţioniste, dar mai favorabilă
totuşi, decît situaţia anterioară.)

2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor Candidatul utilizează corect noţiunile/conceptele caracteristice
istorice.
istoriei economice şi celei politice (mercantilism, drept regal
etc.).
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

4
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5. 5 Cultură, biserici, şcoli
30. Reforma şi învăţămîntul
a) a crescut numărul şcolilor.
b) în majoritate au fost protestante (calviniste, luterane) (1 punct), în zonele sudice şi în oraşe au apărut
mahomedanii, (1 punct), din teritoriile sudice a dispărut populaţia anterioară (1 punct)
c) în Ungaria de Vest

31. Dogmele Reformei din Ungaria
a) supunere, respect faţă de superiori, impozitare
b) Dacă puterea dispune împotriva naturii şi legilor lui Dumnezeu, (1 punct) atunci rezistenţa este justiﬁcată.
(1 punct)
c) contrară puterii regilor habsburgi (1 punct), rezistenţei stărilor (1 punct)
d) aprobă strîngerea cametei
e) corespund dogmelor lui Kalvin (concepţia despre uciderea despotului, aprobarea strîngerii unei onorabile
camete)

32. Cultura în Transilvania
a) cauza limbii maghiare
b) dezvoltarea limbii maghiare
c) Reforma considera importantă practicarea predicii în limba maternă, a studiului Bibliei în limba maternă,
(1 punct), astfel a progresat cultura în limba maternă (1 punct).
d) iubirea de patrie / patriotismul

33 Învăţămîntul în Transilvania
a) mixt/ă, coabitarea a patru confesiuni
b) pot ﬁ asociate cu caracteristici ale stării, teritoriilor (1 punct) şi etnicului (1 punct)
c) învăţămîntul de nivel universitar
d) migraţia studenţească la universităţi apusene delimitată pe confesiuni în parte

34. Reînnoirea catolicismului
a) consideră drept ocrotitorul intereselor maghiare în Transilvania /o atare putere, care asigură autonomia
stărilor maghiare faţă de împărat
b) confesiunile protestante
c) nu pot ﬁ indicate
d) consideră drept ocrotitorul intereselor stărilor în Transilvania (aici pot ﬁ acceptate răspunsurile corecte
acordate la punctul a)
e) Pázmány a soluţionat divergenţa dintre catolicism şi aspiraţiile stărilor, dovedind că şi catolicismul poate
reprezenta interesele maghiarilor.

35. Reforma şi cultura
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei
C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

Soluţia optimă

Punctaj

Candidatul se centrează în răspunsul său, în primul rînd, la
inﬂuenţa Reformei asupra culturii.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul poate creiona pe baza hărţii, raporturile stabilite între
surse istorice (materiale, scrise extinderea Reformei, sistemul de învăţămînt maghiar şi măsura
extinderii imprimeriilor tipograﬁce.
etc.) formularea concluziilor.
1.2. Compararea informaţiilor
provenite din diferite tipuri de
Pe baza paginii de titlu a Bibliei de la Vizsoly, a lui Károli Gáspár
surse.
şi a Enciclopediei lui Apáczai Csere János poate stabili că înfăptuirea Reformei a contribuit semniﬁcativ la evoluţia culturii
în limbă maternă.
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Criteriile evaluării
1.3. Interpretarea informaţiilor
provenite din documente iconice (fotograﬁi, caricaturi, aﬁşe),
C conform unor norme stabilite.
O
M
1.4. Utilizarea hărţilor istorice
P
pentru răspîndirea cunoştinE
ţelor.
T
E 3.8. Recunoaşterea şi interpreN tarea diferenţelor şi coincidenŢ ţelor dintre cele mai importante
E evenimente ale istoriei universale şi maghiare.
2.1.Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor
istorice
Redactare, limbaj corect

13

Soluţia optimă
Punctaj
Prin exemplul citat din Apáczai, poate evidenţia că, din nou,
cultura maghiară se raliase, mult mai strîns de cea europeană,
prin intermediul Reformei. Cu privire la imaginea Colegiului din
Debreţin, (Debrecen) se poate referi la relaţia dintre Reformă
şi instituţiile şcolare de nivel elevat.
În concluzie, poate arăta că Reforma a stimulat dezvoltarea
culturii maghiare, mai ales pe calea evoluţiei culturii în limba
maternă şi a extinderii reţelei şcolare.

10

Candidatul utilizează corect noţiunile/conceptele caracteristice
istoriei culturii (cultură în limba maternă, reţea şcolară etc.).
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

36. Reînnoirea catolicismului şi cultura
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă

Punctaj

Candidatul se centrează în răspunsul său, în primul rînd, la
inﬂuenţa catolicismului reînnoit asupra culturii.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul poate creiona pe baza hărţilor, raportul stabilit între
surse istorice (materiale, scrise extinderea reînnoirii catolicismului, sistemul şcolar maghiar şi
etc.), formularea concluziilor. imprimeriile tipograﬁce.
1.2. Compararea informaţiilor Pe baza paginii de titlu a cărţii ”Călăuză îndrumătoare spre
provenite din diferite tipuri de adevăr” de Pázmány Péter, poate constata că, drept urmare a
surse istorice.
Reformei, reînnoirea catolicismului a contribuit la dezvoltarea
culturii în limbă maternă.
C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

1.3. Interpretarea informaţiilor provenite din documente
iconice (fotograﬁi, caricaturi,
aﬁşe), conform unor norme
stabilite .

Pe baza tablourilor poate sublinia că, datorită reînnoirii catolicismului, cultura maghiară se raliase strîns de cea europeană,
integrînd şi dezvoltînd arta barocă. Mai departe poate constata
că învăţămîntul maghiar (Universitatea din Nagyszombat) şi arta
barocă (interiorul bisericii din Nagyszombat) au fost stimulate
de catolicism.

10

1.4. Utilizarea hărţilor istorice
pentru răspîndirea cunoştinţelor.

3.8. Recunoaşterea şi interpre- În concluzie, candidatul poate arăta că dezvoltarea culturii
tarea diferenţelor şi coinciden- maghiare – cultura în limba maternă, învăţămîntul şi artele – au
ţelor dintre cele mai importante fost impulsionate de catolicism.
evenimente ale istoriei universale şi a maghiare.
2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice istoriei
corectă a conceptelor/noţiunilor culturii (baroc, universitate etc.).
istorice.
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1
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37. Ratio Educationis (I)
a) menirea statului /a puterii regale
b) în baza cutumelor străvechi (1 punct), adică menirea statului constă în slujirea binelui public (1 punct)
c) invocarea cutumelor străvechi face referire la modul de gîndire al stărilor (1 punct), la slujirea binelui
public prin iluminism (1 punct).
d) a fost de datoria bisericii

38. Ratio Educationis (II)
a) în atribuţiile bisericii
b) menirea statului
c) Intenţia textului şi datele hărţii nu concordă întru totul la nivel superior (cel universitar), rolul statului a
devenit predominant, (1 punct) în schimb, învăţămîntul general a rămas, în întregime, în atribuţia confesiunii
(1 punct).
d) În linii mari, sistemul şcolar oglindeşte divizarea confesională (1 punct), în schimb reţeaua şcolară catolică
a fost mai răspîndită (1 punct).
e) învăţămîntul a fost considerat unul dintre mijloacele Contrareformei

39. Ratio Educationis (III)
a) limba maternă
b) pe baza diferitelor drepturi şi a ocupaţiei
c) toleranţă / răbdare (1 punct), iluminism (1 punct)
d) principiul învăţămîntului, general extins asupra tuturora

40. Ratio Educationis (IV)
a) statul/legea (1 punct), anterior a constituit problema întreţinătorilor, în majoritatea cazurilor a fost chestiunea internă a bisericilor (1 punct)
b) în interesul augmentării nivelului învăţămîntului
c) o existenţă comodă, care să ﬁe în concordanţă cu munca depusă, să se bucure de rezultatul muncii lor
(se pot acorda cîte un punct pentru ﬁecare opinie, chiar maximum două puncte)

41. Ratio Educationis (V)
a) pentru introducerea învăţămîntului obligatoriu/întru instituirea învăţămîntului, general extins asupra
tuturora
b) absolut novator / progres considerabil
c) conform sistemului muncilor agricole
d) din interesele părinţilor şi cele economice ale statului (1 punct), din motive educaţionale, şi din cauza
pregătiri reclamate de/pentru viaţă (1 punct)

42. Ratio Educationis (VI)
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

Soluţia optimă

Punctaj

Candidatul în primul rînd, se centrează, în răspunsul său, asupra
scopurilor care pot ﬁ constatate pe baza fragmentului citat din
Ratio Educationis.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Candidatul constată pe baza sursei istorice că, scopul acestei
surse istorice (materiale, scrise părţi a decretului este motivat prin utilitatea predării/studierii
etc.), formularea concluziilor. limbii germane, respectiv ţelul învăţămîntului este de a forma
cetăţeni folositori. Menţionează şi elemente concrete: posibili1.6. Diferenţierea stărilor de tatea perfecţionării ulterioare, utilitatea relaţiilor şi raportul mult
mai direct cu cărţile.
fapt şi a presupunerilor.
1.8. Prezentarea felului în care Inﬂuenţa iluminismului poate ﬁ demonstrată prin dezinteresul faţă
sursa examinată oglindeşte de tradiţiile naţionale şi prin crezul optimist nutrit faţă de rapida
situaţia personală a autorului. transformare a ﬁinţelor umane datorită educaţiei.
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Criteriile evaluării
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Soluţia optimă
Punctaj
Totodată, este clar, un fapt nerostit, anume – formularea ţelurilor
imperiale: limba germană să ﬁe limba de mijlocire a comunicării în imperiul multinaţional. Să generalizeze starea de fapt
actuală prin accentuarea exagerată a rolului cărţilor germane,
şi să evite alte soluţii (de ex., nici nu atinge chestiunea evoluţiei
5
limbii materne).

C
3.8. Recunoaşterea şi interpreO
tarea diferenţelor şi coincidenM
ţelor dintre cele mai importante
P
evenimente ale istoriei univerE
sale şi a celei maghiare.
T
E
2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
N
Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice istoriei culturii
corectă a conceptelor/noţiunilor
Ţ
(învăţămînt public, iluminism etc.).
istorice.
E
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

43. Ratio Educationis (VII)
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă
Punctaj
În primul rînd, candidatul se centrează în răspunsul său asupra
1
scopurilor predării istoriei, conform formulării decretului.

1.1. Reunirea informaţiilor din
Candidatul constată pe baza sursei istorice că, decretul acordă
surse istorice (materiale, scrise
istoriei o importanţă fundamentală. Din contextul documentului
etc.), formularea concluziilor.
poate recunoaşte că, numai de atunci se situează istoria, cu
adevărat în prim planul învăţămîntuluit.
1.6. Diferenţierea stărilor de
fapt şi a presupunerilor.
Poate constată că, prin predarea istoriei, decretul intenţiona
să realizeze nenumărate ţeluri. Dintre acestea poate ﬁ relevat
1.8. Prezentarea felului în care devotamentul cetăţenesc, care, în decret, consemna, mai întîi,
sursa examinată oglindeşte
ﬁdelitatea faţă de suveran.
situaţia personală a autorului.

C
O
M
P
E
T
E
3.8. Recunoaşterea şi interpreN
tarea diferenţelor şi coincidenŢ
ţelor dintre cele mai importante
E
evenimente ale istoriei universale şi a celei maghiare.

5

Decretul spera, în parte, cu privire la materia sus citată, să
contribuie la educarea persoanei publice utile la imboldul interior
legat de munca cotidiană şi la formarea conduitei morale.
– În spirit optimist, caracteristic iluminismului, decretul – năzuia
ca învăţămîntul să contribuie la făurirea credinţei pe viaţă.

2.1. Identiﬁcarea şi utilizarea
Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice ale istoriei
corectă a conceptelor/noţiunilor
culturii (învăţămînt public etc.).
istorice.
Redactare şi limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1
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Epoca transformării burgheze, a statelor naţionale şi a imperialismului

6. Epoca transformării burgheze, a statelor naţionale şi a imperialismului
6.1. Tendinţele politice ale revoluţiei burgheze franceze.
Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului
44. Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului (I)
a) suveranitatea poporului: poporul este sursa întregii puteri.
b) egalitatea în faţa legii: fără deosebire de origine, de religie, de sex, toţi cetăţenii sînt egali în faţa tribunalelor, faptele lor sînt judecate pe baza aceloraşi legi.
c) libertatea de expresie: libera aﬁrmare a opiniilor nu poate ﬁ îngrădită, dar toţi răspund în faţa legii, pentru
părerile exprimate în public.
d) libertatea conştiinţei: nimeni nu poate ﬁ pedepsit pentru convingerile sale.
e) libertatea religioasă: nimeni nu poate ﬁ molestat din cauza convingerilor sale religioase.

45. Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului (II)
Răspunsuri în ordinea aﬁrmaţiilor: fals / adevărat /adevărat /fals / adevărat

46. Constituţia din anul 1791
a) sînt aleşi (parohii sînt aleşi direct de cetăţenii cu drept de vot, iar episcopii, de către electori)
b) în contradicţie cu practica precedentă: numirile se efectuau, anterior, sub îndrumarea bisericii
c) acea persoană, care în numele alegătorilor (din însărcinarea acelora) îl alege pe deputat
d) miniştrii sînt responsabili în faţa legislativului
e) drept de veto limitat şi dreptul de a îi numi – pe oﬁţeri şi pe miniştri

47. Vînzarea averilor Bisericii
a) exproprierea bunurilor bisericeşti
b) intenţionează să soluţioneze criza ﬁnanciară
c) cu/prin libertatea proprietatăţii
d) dacă statul îşi asumă rezolvarea sarcinilor hotărîte de fondatori (învăţămînt, sănătate, probleme sociale),
atunci poate acapara şi averea menită să constituie asigurarea lor
e) biserica, mai precis, credincioşii evlavioşi, se pot împotrivi revoluţiei

48. Masacrul de pe Cîmpul lui Marte
a) mulţimea aţîţată de cluburi, care solicita instituirea republicii şi monarhiştii constituţionali, conduşi de
către La Fayette
b) istoricul (1 punct) şi mulţimea creionată (1 punct), în vreme ce autorul contemporan cu evenimentele se
aﬂă de partea lui La Fayette (1 punct)
c) violenţa mulţimii

49. Economia franceză în secolul al XVIII-lea
Răspunsuri în ordinea aﬁrmaţiilor: fals / adevărat / adevărat / fals / adevărat / fals

50. Politica lui Ludovic al XVI-lea
Criteriile evaluării
Înţelegerea problemei

Soluţia optimă

Punctaj

În răspunsul său, candidatul înfăţişează, în primul rînd motivele
căderii monarhiei constituţionale.

1

1.1. Reunirea informaţiilor din Pe baza tabelului, candidatul poate situa temporal intervalul
surse istorice (materiale, scrise monarhiei constituţionale în Franţa (1789-1792).
etc.), formularea concluziilor.
Poate constata, care grupări se aﬂau, din debut, în contradicţie
1.2. Compararea informaţiilor reciprocă, (regaliştii, monarhiştii constituţionali, radicalii) sau
provenite din diferite tipuri de mai tîrziu (monarhiştii constituţionali, girondinii).
surse.

Epoca transformării burgheze, a statelor naţionale şi a imperialismului
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Criteriile evaluării
Soluţia optimă
Punctaj
1.9. Utilizarea capacităţilor em- Poate stabili, care au fost corpurile legiuitoare (adunarea napatice faţă de detalii în cursul ţională constituantă, adunarea naţională legislativă) şi în a cui
prelucrării şi analizării surselor stăpînire se aﬂa puterea executivă (rege).
istorice.
Din declaraţia regelui, candidatul poate să constate că, suve4.2.Certiﬁcarea faptului că ranul a simţit că nu-şi mai poate exercita nici măcar drepturile
C
evenimentele istorice au, în stipulate prin lege. Respectiv, el nu avea încredere în monarhiştii
O
general, mai multe cauze şi constituţionali, şi astfel, nu a colaborat cu ei. Regele consideră
M
urmări.
această situaţie drept ameninţătoare cu privire la ţară.
P
E
4.4. Diferenţierea şi aprecie- În schimb, conform opiniei ministrului girondin, starea anarhică
T
10
rea criteriilor esenţiale şi ne- în ţară a apărut tocmai în urma atitudinii de refuz a regelui.
E
esenţiale.
Candidatul poate evalua cele două opinii, stabilind că ambele
N
exprimă adevărul.
Ţ
4.13. Identiﬁcarea rolului jucat
E
de persoane, partide, grupări, Pe baza ﬁgurii şi a sondării cunoştinţelor sale anterioare, candiîn făurirea unui eveniment datul poate constata că, monarhiştii constituţionali au ajuns sub
un foc încrucişat, iar baza lor se restrînsese tot mai mult.
istoric.
2.1 Identiﬁcarea şi utilizarea
corectă a conceptelor/noţiunilor
istorice.
Redactare, limbaj corect

Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice ale istoriei
politice şi sociale, (monarhie constituţională, putere legislativă,
putere executivă etc.).
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

Soluţia optimă

Punctaj

51. Criza ﬁnanciară a Franţei
Criteriile evaluării

În răspunsul său, candidatul se centrează asupra problematicii
datoriei publice.
1.1. Reunirea informaţiilor Pe baza surselor, candidatul poate constata că, de-a lungul
din surse istorice (materiale, secolului Franţa s-a îndatorat total.
scrise. etc.), formularea concluziilor.
Se poate observa o strînsă concordanţă între măsura înglodării
în datorii şi războaiele purtate.

Înţelegerea problemei

C
O
M
P
E
T
E
N
Ţ
E

1

Din cheltuieli reiese că bugetul a fost ﬁnanţat din împrumuturi, şi
astfel că datorită acestui procedeu, datoria publică a atins valori
imposibil de manevrat către sfîrşitul veacului.
Ieşirea din impas putea ﬁ efectuată numai prin micşorarea
cheltuielilor şi mărirea veniturilor. Dar ambele măsuri ar ﬁ ştirbit
interesele păturilor privilegiate (reducerea cheltuielilor ar ﬁ
marcat dezavantajos aristocraţia Curţii şi oﬁţerimea militară, iar
veniturile puteau proveni însă numai prin impozitarea păturilor
scutite de impozite).

10

Pe baza celor sus-amintite şi a propriilor cunoştinţe, candidatul
poate stabili că puterea nu a întreprins aceste demersuri astfel
că, din pricina îndatoririi, statul a intrat în criză.
2.1 Identiﬁcarea şi utilizarea Candidatul utilizează corect noţiunile caracteristice ale istoriei
corectă a conceptelor/noţiuni- economice (buget, datorie publică).
lor istorice.
Redactare, limbaj corect
Raţionament clar, limbaj şi ortograﬁe corectă.

1

