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●  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
●  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
SUBIECTUL I (20 de puncte) 

Transcrieţi, pe foaia de teză, textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul 
corespunzător din lista dată. Termenii aleşi din listă se folosesc o singură dată în text. 

În martie ……… , revoluţionarii din ... .......   au elaborat programul numit ... . Peste câteva 
luni, cei din Ţara Românească au prezentat programul Proclamaţia de la... 

Lista  termenilor: 1848, 1871,  Arhondologia,  Dobrogea,  Moldova,  Petiţia-proclamaţie/ 
Petiţiunea-proclamaţiune, Islaz, Vidin. 
 

SUBIECTUL II (50 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:  
„În vara anului 1917, românii   au desfăşurat un atac la Mărăşti şi două lupte de apărare la 

Mărăşeşti şi la Oituz, în Moldova.  
La 11 iulie 1917, a început Bătălia de la Mărăşti, prin atacul desfăşurat de Armata 2 română 

împotriva trupelor germane şi austro-ungare. După o săptămână, Armata 2 română comandată de 
generalul Al. Averescu şi ajutată şi de trupe ruseşti a obţinut victoria, cucerind 30 de localităţi din 
zonă. Dezorganizarea armatei ruse şi decizia Puterilor Centrale de a scoate România din război, au 
obligat armatele române să înceapă lupta de  apărare.  

În 24 iulie 1917, a început atacul armatelor germane la Mărăşeşti. În Bătălia de la Mărăşeşti, 
generalul E. Grigorescu a comandat Armata 1 română. Aceasta şi trupe ruseşti au obţinut o 
strălucită victorie. Timp de 14 zile, românii şi ruşii luptaseră împotriva unor armate foarte puternice, 
dar atacul german a fost oprit. Astfel, şi planurile Puterilor Centrale s-au spulberat.  

În acelaşi timp cu Bătălia de la Mărăşeşti s-a desfăşurat şi Bătălia de la Oituz. În 9 august 
1917, la Oituz, românii împreună cu ruşii au blocat înaintarea armatelor Puterilor Centrale.”  
 (despre luptele din România în 1917)  

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:  
1.  Numiţi, pe baza textului, doi generali români. 10 puncte 
2.  Transcrieţi câte un eveniment desfăşurat în fiecare dintre următoarele date precizate în text:  

11 iulie 1917, 24 iulie 1917, 9 august 1917. 15 puncte 
3.  Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între luptele desfăşurate, în Moldova, în 1917, de  

Armata 1 română, respectiv, de Armata 2 română. 10 puncte 
4.  Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire dintre luptele desfăşurate de Armata  1 română,  

respectiv, de Armata 2 română, în 1917. 5 puncte 
5.  Prezentaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, situaţia României în anii 1916-1923, având în  
 vedere:  

●  numele alianţei alături de care România a intrat în războiul pentru întregirea naţională, în  
 1916;  
●  o acţiune prin care românii şi-au constituit statul naţional unitar (1918), în afara participării  
 la războiul pentru întregirea naţională a României;  
●  un eveniment desfăşurat în anul 1923 prin care s-a consolidat statul român. 10 puncte 

 
SUBIECTUL III (20 de puncte) 

Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/ frază, 
referitoare la istoria românilor. 

Lista termenilor istorici: adunare ad-hoc, independenţa de stat, Memorandum, vot censitar. 
 
 
 

Disciplina      Istorie Varianta 5 


