
DRAGI ELEVI, DRAGI COLEGI PROFESORI,

Editura Naţională de Manuale Şcolare vă pune la dispoziţie cel de-al treilea volum al seriei
culegerii de teste pentru noul sistem de bacalaureat la istorie.

Culegerea de faţă vă oferă mai mult de 300 de teste cu caracter de exerciţiu, pentru
completarea materiei studiate în anul 12, etapă hotărîtoare a procesului instructiv, în per-
spectiva examenului de bacalaureat. Testele vor constitui un real ajutor pentru voi, în vede-
rea pregătirii temeinice pentru noul sistem de bacalaureat la istorie, care se va introduce în
anul 2005.

De ce le considerăm probleme-exerciţii (cu toate că ele corespund problemelor ce vi se
vor da la bacalaureat)? Deoarece, integrate în procesul de învăţare, în tratarea unor capi-
tole din programa şcolară (de ex. Epoca contemporană. Societatea maghiară actuală şi
modul ei de viaţă) prin exerciţiu, ele contribuie la familiarizarea voastră cu cerinţele noi de
la bacalaureat.

Ele urmăresc formarea şi dezvoltarea unor deprinderi (utilizarea şi interpretarea
izvoarelor documentelor istorice, orientarea corectă în timp şi spaţiu). Totodată, acestea vă
permit cunoaşterea unor noi tipuri de teste şi a baremelor de corectare ce vor fi aplicate la
examenul scris.

Volumul conţine toate temele cuprinse în programa de istorie pentru anul 12. Pentru ca
munca profesorilor de specialitate – pe lîngă clarificarea elementelor de conţinut – să
urmărească în mod conştient prezentarea noilor cerinţe, axate pe competenţa elevilor,
acestea din urmă vor fi reprezentate cu ajutorul unor pictograme la fiecare problemă:

folosirea şi interpretarea documentelor;

folosirea limbajului de specialitate;

orientarea în timp şi spaţiu; 

dezvăluirea factorilor ce determină evenimentele istorice;

prezentarea evenimentelor şi a fenomenelor istorice prin problematizare.

Conform cerinţelor noului sistem de bacalaureat, în acest volum vor fi prezentate nişte
teste de nivel diferenţiat (nivel mediu şi ridicat). Pentru orientarea voastră mai bună, textul
şi pictogramele testelor de nivel ridicat sînt marcate prin culoarea verde. În cadrul tematicii
corespunzătoare cerinţelor de la examen, volumul conţine, în general, cîte patru-cinci teste
ce solicită răspunsuri mai scurte şi cîte două sarcini de tip eseu (de comentare, respectiv
de analiză a problemelor). Pentru diferitele tipuri de probleme, am folosit pictogramele
următoare:

întrebări la care se cer răspunsuri mai scurte;

sarcini de lucru privind rezolvarea problemelor
de tip eseu prin procedeul problematizării (ori răspunsuri scurte);

probleme de analiză (ori răspunsuri mai dezvoltate) de tip eseu.

Capitolele încep cu enumerarea subiectelor din programa-cadru de învăţămînt pentru
noul sistem de bacalaureat la istorie, cu referiri la cerinţele de nivel diferenţiat, fixate în
metodologia examenului.



Potrivit intenţiei noastre, toate acestea vor contribui în mod eficient la buna voastră
pregătire pentru examen. De asemenea, vă poate ajuta mult grila de evaluare pe compe-
tenţe din “Anexa” aflată la sfîrşitul manualului care sistematizează problemele din culegere,
în funcţie de noile cerinţe, axate pe capacităţile creatoare ale elevilor.

Noul  bacalaureat de istorie orientat spre competenţe
În lumina obiectivului propus, noul sistem de bacalaureat la istorie porneşte de la principi-
ul că “numai aceia dintre noi posedă o cultură istorică modernă care au cunoştinţe bogate
şi multilaterale, sînt în stare să-şi exprime gîndurile, ideile, verbal, ori în scris, într-un limbaj
nuanţat, sînt deschişi, sînt conştienţi de limitele subiective şi obiective ale reconstituirii tre-
cutului”. Obiectivele generale, propuse de noi, se bazează pe ideea că “predarea istoriei la
gimnaziu va fi eficientă numai dacă, paralel cu însuşirea conţinutului disciplinei, se va reali-
za şi formarea la elevi a unor deprinderi, elemente indispensabile ale unei culturi istorice
multilaterale”. În condiţiile regimului social-politic democratic, coexistă diferite ideologii,
religii, sisteme de valori şi concepţii politice, acestea manifestîndu-se şi în viziuni istorice
diferite. În esenţă, deci, noul sistem de bacalaureat la istorie are menirea de a restabili
echilibrul firesc al cunoştinţelor, competenţelor şi al normelor, echilibru inexistent în ultimul
deceniu. 

La examenele anterioare de bacalaureat, şi, mai ales, la cele de admitere în învăţămîn-
tul superior, accentul se punea pe însuşirea unor elemente importante ale disciplinei (gîndi-
rea, orientarea), dar, în realitate, rezultatul obţinut reflecta nivelul cunoştinţelor, legate de
personalităţi istorice şi date concrete. Începînd cu anul 2005, orientarea aceasta se va
schimba radical! În loc de verificarea multitudinii de date istorice concrete, la noul examen
de bacalaureat, vor fi urmărite: afirmarea viziunii istorice a elevilor, aplicarea multilaterală a
cunoştinţelor, evaluarea deprinderilor legate de analiza documentelor istorice şi a altor
izvoare: hărţi, diagrame, ilustraţii. Aşadar, a trecut vremea învăţării mecanice, ca scop în
sine! Aceasta nu înseamnă că vă puteţi prezenta nepregătiţi la examen, ci prezentarea
cunoştinţelor voastre va fi într-o formă nouă.

Sistemul nou de bacalaureat la istorie are în vedere evaluarea competenţelor-cheie (de
ex. înţelegerea unui text, descoperirea problemei, gîndirea creatoare, stabilirea legăturilor
logice între fenomene şi evenimente istorice, alcătuirea de texte), precum şi evaluarea
deprinderilor, aplicabile în general şi pe termen mai lung, ce trebuie formate la elevi în cur-
sul predării istoriei (orientarea în timp şi spaţiu, relevarea factorilor determinanţi ai eveni-
mentelor istorice). 

Realizarea practică a acestei viziuni se reflectă şi în metodologia examenului din care
atît profesorii de istorie, cît şi elevii pot afla informaţii utile: aproximativ, cîte subiecte şi ce
tipuri de teste se vor da la examen. Mai puteţi cunoaşte şi proporţiile interioare care stau la
baza elaborării testelor (de ex. epoca, tematica) sau felul materialelor auxiliare ce se pot
utiliza în timpul examenului (de ex. harta, îndreptarul ortografic).

Proba scrisă, concepută într-o nouă viziune
Schimbările de aşteptat în examinarea elevilor la bacalaureatul de istorie pot fi înţelese mai
bine în urma studierii subiectelor de tip nou pentru proba scrisă. Noutatea cea mai eviden-
tă este aceea că fiecare test conţine şi nişte izvoare (texte, documente, hărţi, diagrame,
grafice, ilustraţii, caricaturi, etc.) datele cărora oferă informaţiile necesare pentru rezolvarea
cu succes a problemelor.  De aici rezultă faptul că, printre subiectele de la examen, nu veţi
mai întîlni întrebări care încep cu “Cine? Cînd? Unde?”, atît de frecvente la lecţiile de isto-
rie. În locul acestora, veţi avea de rezolvat  nişte teste prin care vor fi evaluate deprinderi-
le voastre în domeniul prelucrării informaţiilor, obţinute din izvoare sau documente istorice,
teste care vă cer mai multă creativitate.
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Noua orientare, modificarea şi diversificarea tipurilor de probleme se concretizează prin
faptul că metodologia examenului de bacalaureat cuprinde:

Exemple de posibile tipuri de teste

1. Obţinerea unor informaţii cu ajutorul documentelor (texte, ilustraţii).
2. Formularea unor concluzii, aprecieri scurte, pe baza documentelor istorice.
3. Compararea unor fragmente dintr-un document; interpretarea cauzei deosebirilor

dintre anumite pasaje ale aceluiaşi document.
4. Compararea, analiza unor informaţii obţinute din documente de tipuri diferite (texte,

ilustraţii, diagrame)
5. Culegerea unor noţiuni din documente, după criterii date; formularea concluziilor.
6. Definirea unor noţiuni; legarea acestora de timp şi spaţiu.
7. Citirea hărţilor şi stabilirea concluziilor.
8. Formularea unor concluzii scurte pe baza hărţilor.
9. Stabilirea cronologiei unor evenimente istorice.

10.Diferenţierea, interpretarea obiectivelor şi a consecinţelor evenimentelor .
11. Recunoaşterea, diferenţierea raportului de cauzalitate.
12.Formularea de concluzii legate de consecinţele unor evenimente, procese,

fenomene istorice, decizii.
13.Descoperirea legăturilor dintre diverse procese, şiruri de evenimente.
14.Altele.

Dragi colegi Profesori,
Testele cuprinse în culegerea noastră sînt de diferite grade de dificultate. Astfel, cei ce o vor
utiliza vor avea posibilitatea de a alege testele care, în funcţie de gradul lor de dificultate şi
temă, sînt corespunzătoare cu exigenţele şi capacităţile lor. Testele acestea pot fi discutate
cu elevii:

– la ore, sub formă de exerciţii; 
– ca teme pentru acasă, verbal ori în scris; 
– prin muncă independentă, în scris; 
– prin activitate de grup (astfel, testele pot fi date elevilor şi în mod diferenţiat, după

interesul şi capacităţile lor);
– cu participarea tuturor elevilor din clasă, prin conversaţie;
– în urma unei alegeri bine gîndite, sub formă de lucrare, la sfîrşitul unor capitole.

Ar fi foarte util, de fiecare dată, ca rezolvarea testelor să fie discutată cu elevii şi, toto-
dată, să fie analizate greşelile tipice de conţinut, de limbă şi de redactare din răspunsurile
orale ori scrise ale acestora.

Frecvent, autorii culegerii formulează chiar mai multe teste legate de acelaşi document.
Prin urmare, se impune necesitatea de a alege dintre acestea, întrucît rezolvarea unui test
poate însemna chiar rezolvarea celuilalt. Cel mai frecvent, testele pregătesc şi ajută elevii
la rezolvarea unor probleme mai grele de tip eseu, astfel ei exersîndu-şi în mod conştient
capacităţile necesare. În acelaşi timp, rezolvarea testelor îi orientează pe elevi spre citirea
inteligentă şi analiza documentelor , a datelor statistice, cronologiilor, hărţilor sau a dia-
gramelor.
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Cum vor fi pregătiţi elevii pentru examen ?
În spiritul noilor exigenţe, desigur, şi activitatea profesorilor de specialitate se va modifica,
accentul se va pune mai mult pe rezolvarea noilor tipuri de teste, astfel urmărindu-se
realizarea unor lecţii centrate pe activizarea cît mai bună a elevilor pe problematizare. De
aici, urmează necesitatea de a-i pregăti pe elevi pentru noul bacalaureat de istorie, precum
şi în vederea examenului de admitere în învăţămîntul superior. Trebuie să pornim de la
ideea că eficienţa activităţii didactice nu depinde doar de calitatea predării materiei, ci ade-
vărata ei probă o constituie înţelegerea de către elevi a unei epoci istorice. Aceştia trebuie
să fie în stare să analizeze izvoare, documente istorice referitoare la o anumită epocă şi,
pe baza acestora, să rezolve în scris, ori verbal, nişte teste legate de caracteristicile unei
epoci, să rezolve în mod independent unele probleme pe scurt, fie mai dezvoltat. Cerinţele
amintite necesită prelucrarea materiei de studiat cu participarea activă a elevilor. Munca
profesorilor de istorie va da roadele scontate numai dacă ei îşi vor regîndi programele
locale, după necesitate, chiar “restructurînd”, ori reducînd conţinutul materiei.

În activitatea de pregătire a elevilor, profesorii de specialitate trebuie să pună un accent
mai mare pe înţelegerea şi redactarea unor texte de către elevi. În acelaşi timp, este foarte
important să studiaţi şi să cunoaşteţi sarcinile care vă revin în urma introducerii criteriilor
noi de corectare şi de evaluare a lucrărilor elevilor, întrucît cerinţele pentru examen, for-
mulate în volumul “Rezolvarea problemelor din »Culegerea de teste la istorie - noul sistem
de bacalaureat «”, în loc de conţinuturile aşteptate, vizează operaţiile de efectuat (de ex.
culegere de informaţii după criterii date sau formularea unor întrebări scurte legate de
cauzele ori consecinţele unor evenimente istorice).

Dragi Elevi,
Prin lucrarea de faţă din seria de mai multe volume, publicate de Editura Naţională de Man-
uale Şcolare, dorim să vă ajutăm în pregătirea voastră pentru noul bacalaureat la istorie,
orientat spre competenţe, care se va introduce începînd din anul 2005. Primul volum al
seriei cuprinde teste pentru proba scrisă (anul 9, anul 10), al doilea, pentru anul 11, iar al
treilea, pentru anul 12, fiecare dintre ele cuprinzînd cîte 230-300 de teste. Volumul al
patrulea vă ajută în pregătirea pentru examenul oral la istorie. Pe lîngă culegerea de teste,
veţi avea la dispoziţie şi cîte un volum ce conţine baremele de rezolvare ale testelor pro-
puse.

Consultînd aceste  culegeri de teste, concomitent cu însuşirea materiei noi, vă puteţi
pregăti şi pentru examen. Astfel, pînă să ajungeţi la bacalaureat, paralel cu îmbogăţirea
cunoştinţelor voastre, vă puteţi forma şi dezvolta capacităţile indispensabile reuşitei la exa-
menul de bacalaureat.

Vă dorim spor la învăţătură, multă perseverenţă în pregătirea voastră de zi cu zi şi să
aveţi parte cît mai des de bucuria descoperirii !

Budapesta, aprilis 2005                                                                                  Autorii
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8. De la primul război mondial, la destrămarea
lumii bipolare

Date referitoare la temă din programa-cadru

război-fulger, război de poziţii, ultimatum, puterile centrale, fascism, stat
corporatist, sistem partid unic, comunism, colectivizare, GULAG, Mica
Antantă, protecţia minorităţilor, bursă, criză de supraproducţie, New Deal,
economie planificată, totalitarism, naţionalism, doctrina Führer, Axa Ber-
lin-Roma, Anschluss, lagărul de concentrare, exterminare, holocaust,
război total, coaliţie antifascistă, cortina de fier, războiul rece, cursa înar-
mărilor, doctrina Truman, Planul Marshall, economie de piaţă socială, inte-
grare europeană, NATO, Tratatul de la Varşovia, Tratatele de la Roma,
aselenizare, lumea a treia, doctrina Brejnev, lumea globalizată, politica de
destindere

Franz Ferdinand, Stalin, Troţki, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stre-
semann, Mussolini, Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel,
Montgomery, Jukov, Eisenhower, De Gaulle, Nehru, Gandhi, Ciang Kai-
sek, Mao Ţze-dun, Ho Si Minh, Truman, Adenauer, Hruşciov, Nasser,
Kennedy, Ioan al XXIII-lea, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbaciov

1914-1918, 1917, 1919, 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, 1 septem-
brie 1939, 22 iunie 1941, 6 iunie 1944, 9 mai 1945, 6 august 1945, 2 sep-
tembrie 1945, 1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975,
1991

Saraievo, Marne, Somme, Sankt Petersburg, Regatul Sîrbo-Croato-
Sloven, Cehoslovacia, Polonia, Ţările Baltice, linia-Curzon, Comunitatea
Britanică, Slovacia, Leningrad, Pearl Harbor, Midway, Stalingrad,
Auschwitz, Hiroshima, El-Alamein, Kursk, Normandia, R.F.G., R.D.G.,
Cuba, Corea

8.1. Caracteristicile primului război mondial. 
Tratatele de pace din jurul Parisului

Noţiuni

Personalităţi

Date
istorice

Topo-
grafie

SUBIECTE

8.1. Caracteristicile primului
război mondial. Tratatele de
pace din jurul Parisului

Nivel mediu

Sistemul alianţelor, liniile
frontului, caracteristicile
noului tip de război. Analiza
tratatelor de pace din jurul
Parisului şi a implicaţiilor
teritoriale, etnice şi eco-
nomice ale acestora.

Nivel ridicat

Rolul teritoriilor din spatele
frontului în desfăşurarea
războiului. Interesele şi con-
tradicţiile Marilor Puteri în
cadrul tratatelor de pace.

NIVELURI DE EXAMEN



1. Noţiunile primului război mondial

Alegeţi şi subliniaţi cuvintele scrise cu litere îngroşate care se încadrează în
definiţia noţiunilor!

a) război-fulger: strategie militară soldată cu eşec/cu succes (1 punct) elaborată în
timpul primului război mondial şi al celui de-al doilea război mondial, de către coman-
damentul englez/german/francez (1 punct). Obiectivul urmărit: concentrarea tutu-
ror forţelor într-un anumit sector al frontului, pentru obţinerea succesului în timpul cel
mai scurt, printr-un atac rapid/pe mai multe fronturi/prin înconjurare (1 punct).

b) război de poziţii: acţiuni militare desfăşurate pe poziţii, linii de front şi fortificaţii
legate/în mişcare/rigide (1 punct). Nu este în măsură să determine rezultatul final
al războiului, motiv pentru care părţile beligerante se străduiesc să străpungă/să
menţină frontul (1 punct).

2. Proclamaţia lui Franz Joseph

Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la întrebări!

„Dorinţa mea supremă a fost ca ultimii ani de viaţă, daţi de graţia divină, să fie dedicaţi păcii, ca
popoarele mele să fie ferite de sacrificiile şi greutăţile războiului. Atotputernicul a decis altfel.
Uneltirile unui duşman plin de ură mă constrîng ca, după mulţi ani de pace, să pun mîna pe sabie,
în apărarea onoarei monarhiei, a autorităţii şi poziţiei sale, pentru asigurarea integrităţii teritori-
ale. […] Idei criminale se strecoară peste graniţe ... Un lanţ întreg de atentate, o conspiraţie bine
pusă la punct şi dusă pînă la capăt a cărei reuşită înfiorătoare ne-a lovit în plin, atît pe mine cît
şi popoarele mele devotate: iată, acestea sînt dovezile sîngeroase, văzute de la distanţă, […] ale
conspiraţiilor secrete. […] s-au respins revendicările moderate şi justificate ale guvernului meu,
şi s-a refuzat îndeplinirea obligaţiilor care stau la baza coexistenţei paşnice, fireşti şi necesare
între popoare şi state. În consecinţă, forţa militară rămîne singura alternativă prin care pot să asig-
ur stabilitatea internă şi pacea în exterior pentru statele mele. În acest ceas de cumpănă, sînt con-
ştient de toate consecinţele deciziilor mele în faţa lui Dumnezeu. Am cumpănit şi gîndit totul.
Păşesc cu conştiinţa împăcată pe calea datoriei.” (Franz Joseph, Către popoarele mele)

a) Indicaţi numele duşmanului menţionat în text! (1 punct)
___________________________________________________________________

b) Anul apariţiei proclamaţiei (1 punct)
___________________________________________________________________

c) În acest conflict, Monarhia Austro-Ungară a desfăşurat un război defensiv sau ofen-
siv? (1 punct)
___________________________________________________________________

d) Numiţi o ţară care trebuia considerată aliată lui Franz Joseph la începutul războiului
(1 punct)
___________________________________________________________________

e) Pe care dintre marile puteri putea conta duşmanul? (1 punct)
___________________________________________________________________

f) Cînd s-a declanşat războiul între cele două state? (1 punct)
ziu: _______________ luna: _______________ anul: _______________
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3. Conferinţa de pace de la Paris: Wilson şi Clemenceau
De numele cui se leagă definiţiile de mai jos? Scrieţi lîngă fiecare fragment de
enciclopedie şi citat iniţiala numelui politicianului în cauză! (C=Clemenceau;
W=Wilson

a) „Prim-ministru, fondatorul şi şeful Partidului Radical. După capitularea Germaniei
este principalul iniţiator al intervenţiei în Rusia Sovietică şi Republica Sfaturilor din
Ungaria. La Conferinţa de Pace de la Paris, militează pentru asigurarea hegemoniei
ţării sale, pentru slăbirea economică şi politică a Germaniei. Adversarii îi spun
„Tigrul” ” (1 punct)

b) „Politician al Partidului Democrat, în luna ianuarie 1918, propunerile sale de pace au
fost însuşite de părţile beligerante. Propunerile nu au fost validate de tratatele de
pace.” (1 punct)

c) „Mult dorita pace şi politica lumii depinde de întrebarea: actualul război se des-
făşoară pentru o pace bazată pe justiţie şi securitate sau numai pentru un nou echili-
bru de forţe?” (1 punct)

4. Harta geografică a primului război mondial (I)
Stabiliţi ordinea denumirilor geografice de mai jos!

A) Saraievo;
B) Marne;
C) Somme;
D) Sankt Petersburg

a) după aşezarea lor geografică! Începeţi cu aşezarea cea mai nordică şi terminaţi cu
aşezarea cea mai sudică! (1 punct)
_______________ – _______________ – _______________ – ________________

b) în funcţie de cronologia principalelor evenimente ale primului război mondial! (Ţineţi
cont de începutul conflictelor militare!) (1 punct)
_______________ – _______________ – _______________ – ________________

5. Harta geografică a primului război mondial (II)
Cu ajutorul atlasului istoric, identificaţi întrebările la care găsiţi răspuns şi cele
fără răspuns! Pe baza hărţii, indicaţi cu semnul X întrebările care pot avea
răspuns şi, cu o liniuţă, pe cele care nu pot avea răspuns!

a) Care a fost ordinea intrării în război a Marilor Puteri? (1 punct)
b) Unde şi cînd s-a utilizat gazul toxic în cursul primului război mondial? (1 punct)
c) Unde şi cînd a suferit flota germană prima înfrîngere mai însemnată? (1 punct)
d) Descrieţi ofensiva armatei austro-ungare pe diferitele fronturi din anul 1917! (1

punct)
e) Cînd a avut loc „ziua neagră” a armatei germane? (1 punct)
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6. Cotitură în desfăşurarea războiului
Pe baza cronologiei alăturate, cu ajutorul hărţii corespunzătoare din atlasul
istoric şi al cunoştinţelor proprii, precizaţi anul de cotitură în desfăşurarea
războiului: 1916, 1917 sau 1918!

CRONOLOGIE

1916, februarie: Începutul luptelor de uzură de la Verdun.
mai: Anglia şi Franţa se înţeleg asupra împărţirii Imperiului

Otoman.
mai: Bătălia din Iutlanda.
iunie: Ofensiva lui Brusilov pe frontul de răsărit.
august: Alianţa României cu Antanta

1917, februarie: Germania iniţiază un război submarin nelimitat
februarie: Revoluţia burghezo-democratică din Rusia
aprilie: Statele Unite ale Americii intră în război alături de Antantă
octombrie: Începutul preluării puterii de către bolşevici

1918, 18 ianuarie: Cele 14 puncte wilsoniene
martie: Semnarea păcii de la Brest-Litovsk
martie: Începutul ofensivei germane pe Frontul de Vest
8 august: „Ziua neagră” a armatei germane
septembrie: Capitularea Bulgariei
octombrie: Capitularea Turciei
11 noiembrie: Germania semnează armistiţiul

7. Opinii despre comandanţii militari din timpul războiului
Citiţi cu atenţie impresiile unui istoric englez despre comandanţii militari de la
începuturile primului război mondial şi răspundeţi la întrebări!

„Aproximativ şase milioane de combatanţi au pornit la primele lupte. […] Comandanţii lor
erau bărbaţi mai în vîrstă care au cunoscut arta războiului doar teoretic sau de la aplicaţiile mili-
tare. Funcţiile deţinute de comandanţii supremi se datorau mai cu seamă relaţiilor, ori schim-
bărilor politice de tot felul, nicidecum competenţelor dobîndite. […] Puţini dintre ei au auzit
pînă atunci focuri de armă, aducătoare de moarte. Experienţa lor nu s-a îmbogăţit prea mult nici
în timpul războiului – ei se aflau prea mult în spatele propriilor trupe, la cartierele generale,
trasau linii pe hărţi, urlau comenzi la telefon, erau înconjuraţi de un stat-major de linguşitori”
(J.P. Taylor)

a) La care structură militară a unui grup sau unor grupuri de state se referă afirmaţiile
de mai jos? Subliniaţi răspunsul corect! (1 punct)
Puterile Centrale                   Antanta                   ambele                 nici una

b) În opinia autorului, ce consecinţe a avut incompetenţa generalilor vîrstnici? (1 punct)
___________________________________________________________________

c) Cînd a avut loc ultimul război mai important în Europa Occidentală, înaintea primu-
lui război mondial (1 punct) şi care au fost ţările implicate (1 punct)?
___________________________________________________________________

10 De la primul război mondial, la destrămarea lumii bipolare
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8. Noţiuni şi termeni istorici-cheie
Constatările de mai jos se referă fie la război-fulger, fie la Mica Antantă. Indicaţi
cu semnul X această legătură!

Războiul-fulger Mica Antantă

Strategie aplicată în primul război mondial.

Strategie aplicată în cel de-al doilea război mondial.

Caracteristica principală: concentrarea tuturor forţelor
pe un anumit sector al frontului.

Crearea lui (ei) a fost sprijinit(ă) de către Franţa.

Pînă la urmă, nu şi-a atins scopul.

A fost elaborat(ă) de comandamentul german.

(Se scade un punct pentru fiecare răspuns greşit)

9. Definirea noţiunilor
Definiţi noţiunile de mai jos în aşa fel ca termenii istorici-cheie să se regăsească
în răspunsurile voastre!
scop, Cehoslovacia, 1920-1921, Franţa, sector de front, relaţii central-europene, eşec,
comandamentul militar german, strategie, Regatul Sîrbo-Croato-Sloven
a) războiul-fulger: _________________________________________________________

____________________________________________________________ (2 puncte)
b) Mica Antantă: _________________________________________________________

____________________________________________________________ (2 puncte)

10. Constituirea statului Cehoslovacia
Folosind harta corespunzătoare din atlasul istoric şi, pe baza cunoştinţelor pro-
prii, apreciaţi importanţa formării statului cehoslovac din perspectiva relaţiilor
politice europene! Care scopuri politice s-au realizat astfel? Ce fel de pericol a
generat acest fapt?

11. Responsabilitatea participanţilor faţă de război
Referiri la responsabilitatea participanţilor la război se fac în articolul 231 al
Tratatului de la Versailles. Citiţi articolul menţionat şi comparaţi-l cu opiniile
celor doi istorici! Comentaţi cele trei fragmente, stabiliţi asemănările şi deose-
birile, privind conţinutul lor! Bazîndu-vă pe cunoştinţele proprii, argumentaţi una
dintre aceste opinii, referindu-vă la aspiraţiile politice ce se ascund în spatele
acestui articol!

„Art. 231. Guvernele Aliate şi Asociate declară, iar Germania recunoaşte faptul că Germa-
nia şi aliaţii ei sînt vinovaţi de pierderile şi pagubele pe care le-au suferit Guvernele Aliate şi
Asociate, împreună cu cetăţenii lor, ca urmare a războiului declanşat împotriva lor de Germa-
nia şi aliaţii ei.”
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„Declarat ori nu, s-a realizat un consens, potrivit căruia războiul a fost un fenomen complex.
Ca atare, responsabilitatea războiului nu poate fi pusă numai pe seama unei ţări sau a unui grup
de ţări. Focarele tradiţionale şi rivalitatea internaţională au avut şi ele rolul lor. […] Con-
tradicţiile generate de dreptul de stăpînire a comerţului internaţional, a oceanelor lumii şi a con-
tinentelor îndepărtate, precum şi problema sferelor de influenţă au determinat apariţia unor con-
tradicţii cu totul noi şi în care “vina” Germaniei consta în primul rînd în faptul că a dat glas
acestor revendicări.” (istoricul Mária Ormos)

„Două lucruri sînt valabile pentru toţi participanţii. Toţi erau convinşi că duc un război de
apărare. Ambele tabere erau gata de război. Toţi au supraestimat ameninţarea la adresa propriei
fiinţe şi toţi au subapreciat războiul.” (Thomas Nipperdey, istoric german)

12. Caracteristicile primului război mondial
Din primul război mondial, s-au păstrat mai multe fotografii ca din oricare alte
războaie anterioare. Ele au imortalizat nu numai personalităţile proeminente, ci
şi soldaţii de rînd de pe front sau viaţa cotidiană din spatele frontului.
Care dintre imaginile alăturate reprezintă cel mai bine viaţa din spatele frontului?
Cu ajutorul imaginilor şi cunoştinţelor proprii, arătaţi importanţa şi greutăţile
vieţii din spatele frontului din timpul primului război mondial!

Lloyd George vizitează 
muncitoarele de la o

uzină de muniţii

Imagine aeriană
a oraşului ruinat, Loos



Pancartă din timpul războiului                 Transportul răniţilor în timpul primului război mondial

8.2. Noile fenomene ale vieţii economico-sociale
într-o lume dezvoltată

13. Servitorii
Citiţi fragmentul alăturat referitor la starea servitorilor! Folosindu-vă de cunoş-
tinţele proprii, răspundeţi la întrebările legate de această situaţie!

„Agenţiile de recrutare ale servitorilor funcţionează, de regulă, pe străzile cu un trafic mai
intens şi se înmulţesc ca ciupercile. Anunţurile de diferite culori oferă publicului servicii de
cameriste, birjari, guvernante, bucătărese etc. Un mic paravan împarte în două interiorul
agenţiei. „Sala de aşteptare” se află lîngă intrare. Dincolo de micul paravan, se află „biroul”.
Lîngă pereţii sălii de aşteptare, se află, de jur împrejur, o bancă maronie, folosită pentru „mate-
rialul” din depozit.

Pe birou şi în sertare, se află aruncate o mulţime de carnete de muncă ale servitorilor. O parte
dintre posesorii lor se află de faţă, alţii nu s-au prezentat de luni de zile pentru a ridica acestea.

Aşa arată agenţia de recrutare a servitorilor.
În această încăpere, începe cariera multor fete din provincie şi aici încolţeşte desfrîul de mai

tîrziu.
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SUBIECTE

8.2. Noile fenomene ale
vieţii economico-sociale
într-o lume dezvoltată

Nivel mediu

Caracteristicile noului mod
de viaţă (de ex. cine-
matograful, autoturismul)
Noul rol al femeilor.

Nivel ridicat

Restructurarea vieţii eco-
nomice mondiale după
război. Începutul destrămă-
rii sistemului colonial (de ex.
India, Orientul Apropiat).

NIVELURI DE EXAMEN



În acest spaţiu, se spulberă ca ceaţa visele trandafirii ale nenumăratelor fete, se distrug
viitorul şi virtutea acestora.

Aici se află şcoala servitorului. Aici se învaţă că, pe lîngă munca cinstită, le este deschisă şi
calea unei surse de existenţă mult mai uşoare.

Agenţia de recrutare este cazinoul servitorului, cuibuşorul lui, aici stau la taifas toată ziua,
şi ironizează, după plecare, femeile venite după un servitor. Aici, sînt felicitaţi servitorii care
reuşesc să se angajeze: „Să ştii că te duci într-un loc bun!”

Pentru a avea un servitor, se pare că – în primul rînd – am nevoie de consimţămîntul agenţiei
de recrutare şi satisfacerea pretenţiilor acesteia. („Agentul de recrutare” Molnár Lajos, Despre
problema servitorului şi sistemul tranzacţionării lui)

a) Numiţi două profesii de rang egal cu servitorii! (1 punct)
___________________________________________________________________

b) După autor, care este mediul social din care provin majoritatea servitorilor? (1
punct)
___________________________________________________________________

c) Prezentaţi în cîteva cuvinte opinia autorului despre servitori! (1 punct)
___________________________________________________________________

d) De partea cărui grup social se află autorul? (1 punct)
___________________________________________________________________

14. Extinderea dreptului de vot în Europa
Harta alăturată prezintă anii introducerii votului universal şi dreptul la vot al
femeilor. Pe baza hărţii, a datelor din tabel şi cunoştinţelor proprii, stabiliţi care
dintre enunţuri sînt adevărate şi care sînt false!

Afirmaţii                                                                                       Adevărat        Fals

Dreptul la vot universal pentru bărbaţii şi femeile
din Danemarca s-a introdus în acelaşi an.

Introducerea votului universal a contribuit 
la democratizarea statului în întreaga Europă.

Cucerirea dreptului de vot a însemnat pentru femei
şi posibilitatea de a participa activ în viaţa politică.

În majoritatea statelor europene primul război mondial a reprezentat
o cotitură pentru femei în lupta lor pentru dreptul de vot.

Ponderea femeilor în parlamentul german

Anul 1919 1920 1924 1928 1930 1932

Ponderea (%) 9,6 8,0 5,7 6,7 6,7 5,6
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Votul universal, introducerea dreptului de vot pentru femei în Europa

15. Schimbări în situaţia femeilor (I)
Tabelele alăturate reprezintă situaţia femeilor din Germania după primul război
mondial. Analizînd datele din tabele şi, folosind cunoştinţele proprii, răspundeţi
la întrebări!

Ponderea, după profesii, a forţei de muncă feminine, la începutul anilor 1920

Procente Număr

Pentru munci auxiliare (ajutătoare) 36,0% 4,1 milioane

Muncitoare 30,5% 3,5 milioane

Angajate şi funcţionare 12,5% 1,4 milioane

Servitoare 11,4% 1,3 milioane

Independente 9,6% 1,1 milioane

votul universal
pentru bărbaţi

introducerea
votului universal
pentru femei 



„De la sfîrşitul secolului al 19-lea, munca din administraţie, din prăvălii şi anumite servicii
ca centralele telefonice şi asistenţa medicală, a solicitat tot mai multă forţă de muncă feminină.
Sectorul al treilea s-a extins treptat ...” (E.J. Hobsbawm, Epoca extremelor. Scurt istoric al se-
colului XX.)

Prevederile legislative care reglementează raporturile juridice ale soţilor din Germania, între
cele două războaie mondiale:

– În cazul neînţelegerilor dintre soţi, ultimul cuvînt îl are tatăl. Prerogativele decizionale ale
mamei se rezumă la menaj şi creşterea copiilor.

– Femeia poate încheia contract de muncă numai cu aprobarea soţului. Bărbatul poate rezi-
lia contractul, chiar înaintea expirării preavizului.

– Bărbatul dispune de întreaga avere a soţiei, în condiţiile în care nu s-a încheiat o înţelegere
asupra partajului averii.

– Bărbatul dispune asupra felului de a se îmbrăca şi asupra modului de viaţă a soţiei.

a) Faţă de epoca anterioară, în ce domeniu se constată cea mai mare schimbare în
viaţa femeilor? Argumentaţi-vă răspunsul! (2 puncte)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) În ce domeniu au rămas ele într-o situaţie dezavantajoasă? Argumentaţi-vă răspun-
sul! (1 punct)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c) Pe baza datelor din tabele, încercuiţi semnul literelor enunţurilor pe care le consi-
deraţi afirmative! (1 punct)
A) După primul război mondial, a avut loc o cotitură în situaţia socială a femeilor.
B) Primul război mondial a grăbit dezvoltarea începută la sfîrşitul secolului.
C) Femeile rămîn în continuare într-o situaţie dezavantajoasă faţă de bărbaţi, din

punct de vedere juridic, sînt discriminate.

16 De la primul război mondial, la destrămarea lumii bipolare
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Ponderea femeilor în parlamentul german

Anul Numărul total al deputaţilor Din care Ponderea procentuală
în parlamentul german deputate a femeilor

1919 423 37 8,7
1919 – 41 9,6
1920 463 37 8,0
1924 472 27 5,7
1924 493 33 6,6
1928 490 33 6,7
1930 577 39 6,7
1932 608 34 5,6
1932 582 35 6,1
1933 558 21 3,8
1933 661 0 0,0



16. Schimbări în situaţia femeilor (II)
Analizînd datele din tabelele de mai jos şi folosindu-vă de cunoştinţele proprii,
prezentaţi evoluţia situaţiei sociale a femeilor în perioada dintre cele două
războaie mondiale!

a) Încadrarea femeilor în muncă:

„De la sfîrşitul secolului al 19-lea, munca din administraţie, din prăvălii şi anumite servicii
ca centralele telefonice şi asistenţa medicală, a solicitat tot mai multă forţă de muncă feminină.
Sectorul al treilea s-a extins treptat ...” (E.J. Hobsbawm, Epoca extremelor. Scurt istoric al se-
colului XX.)

b) b) Prezenţa femeilor în viaţa politică:
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Ponderea femeilor în parlamentul german

Anul Numărul total al deputaţilor Din care Ponderea procentuală
în parlamentul german deputate a femeilor

1919 423 37 8,7

1919 – 41 9,6

1920 463 37 8,0

1924 472 27 5,7

1924 493 33 6,6

1928 490 33 6,7

1930 577 39 6,7

1932 608 34 5,6

1932 582 35 6,1

1933 558 21 3,8

1933 661 0 0,0

Ponderea, după profesii, a forţei de muncă feminine din Germania,
la începutul anilor 1920

Procente Număr

Pentru munci auxiliare (ajutătoare) 36,0% 4,1 milioane

Muncitoare 30,5% 3,5 milioane

Angajate şi funcţionare 12,5% 1,4 milioane

Servitoare 11,4% 1,3 milioane

Independente 9,6% 1,1 milioane



18 De la primul război mondial, la destrămarea lumii bipolare

5 p.

21 p.

„Pînă la al doilea război mondial, era de neînchipuit, din punct de vedere politic şi în orice
împrejurări, prezenţa unei femei într-o funcţie politică de conducere, în oricare dintre state”
(E.J. Hobsbawm, Epoca extremelor. Scurt istoric al secolului XX.)

c) Situaţia femeilor în căsnicie:
Prevederile legislative care reglementează raporturile juridice ale soţilor din Germania, între

cele două războaie mondiale:
– În cazul neînţelegerilor dintre soţi, ultimul cuvînt îl are tatăl. Prerogativele decizionale ale

mamei se rezumă la menaj şi creşterea copiilor.
– Femeia poate încheia contract de muncă numai cu aprobarea soţului. Bărbatul poate rezil-

ia contractul chiar înaintea expirării preavizului.
– Bărbatul dispune de întreaga avere a soţiei, în condiţiile în care nu s-a încheiat o înţelegere

asupra partajului averii.
– Bărbatul dispune asupra felului de a se îmbrăca şi asupra modului de viaţă a soţiei.

„În anii 1890, o femeie muncitoare s-a căsătorit în jurul vîrstei de douăzeci de ani. Rămînînd
însărcinată de zece ori, timp de cincisprezece ani, era gravidă ori se ocupa de creşterea copiilor
sub un an. În acest răstimp, a rămas prinsă în preocupările legate de naşterile în serie. Astăzi, [în
1958], o mamă îşi sacrifică doar patru ani din viaţă pentru această activitate. Acest răstimp s-a
micşorat într-un interval de numai două generaţii. S-a lărgit în mod revoluţionar, libertatea
femeilor. Acest lucru a devenit posibil datorită folosirii anticoncepţionalelor.” (R.M. Titmuss,
sociolog)

17. Relaţiile economice ale Marilor Puteri
Schema prezintă apariţia relaţiilor economice între Marile Puteri, după primul
război mondial. Scrieţi, în dreptul noţiunilor corespunzătoare, cifrele săgeţilor ce
indică legăturile dintre ele!

reparaţii __________________________ impozite ______________

acordarea creditelor _______________ achitarea împru muturilor de război ________

Germania

băncile germane

stat economie

Franţa
Marea Britanie

Statele
Unite ale
Americii 




