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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 

Anul şcolar 2011-2012 
Disciplina Istorie 

Clasa a XI-a 

 
Numele şi prenumele elevului: 
Data susŃinerii testului: 

MODEL 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 
PARTEA  I (40 de puncte) 

  
 A. CitiŃi, cu atenŃie, următoarele surse istorice: 
I. „Din acest moment şi până în 
clipa în care duşmanii vor fi 
izgoniŃi de pe pământul 
Republicii toŃi francezii sunt 
mobilizaŃi (...). Cei tineri vor 
merge la luptă (...); bătrânii vor 
merge în pieŃele publice (...) 
propovăduind ura faŃă de regi şi 
preamărind unitatea Republicii.” 
(Comitetul Salvării Publice, 
Decretarea mobilizării generale) 

II. „Aceiaşi oameni care îl vor 
judeca pe Ludovic au sarcina să 
întemeieze o republică. (...) În 
ceea ce mă priveşte, nu văd să 
existe o cale de mijloc; acest om 
trebuie să domnească sau să 
moară(...).” 
(Discursul lui Saint-Just la 
procesul regelui Ludovic al XVI-lea) 

III. „Art. 1. Republica franceză 
este una şi indivizibilă. Art. 2. În 
vederea exerciŃiului puterii sale, 
poporul francez este împărŃit în 
adunări primare şi cantoane. (...) 
Art. 7. Poporul suveran este 
totalitatea cetăŃenilor francezi.(...)” 

(ConstituŃia din 1793) 

IV. „În ce constă deci delirul 
poporului francez? El se glorifică 
de a fi făcut o revoluŃie ca şi cum 
o revoluŃie este numai prin ea 
însăşi un lucru bun. El nu vede 
că această revoluŃie este o 
nenorocire pentru el şi că numai 
singură mania pentru cuvântul 
revoluŃie îl orbeşte în faŃa tuturor 
ororilor, crimelor şi anarhiei în 
care el a căzut.” 
(E. Burke, ReflecŃii asupra 
RevoluŃiei franceze) 

V. „ConstituŃia franceză este 
reprezentativă: reprezentanŃii săi 
sunt Corpul legislativ şi regele. 
(...). Art. 3. Puterea este 
încredinŃată unei Adunări 
NaŃionale (....). Art. 4. Guvernul 
este monarhic: puterea executivă 
este încredinŃată regelui, pentru a 
fi exercitată sub autoritatea sa, de 
către miniştri (...).” 

(ConstituŃia din 1791) 

VI. „RevoluŃia este războiul 
libertăŃii împotriva duşmanilor săi: 
constituŃia este regimul victoriei 
paşnice a libertăŃii. (...) Ce este 
aşadar de făcut? Trebuie urmăriŃi 
cei vinovaŃi de inventarea unor 
sisteme perfide; trebuie protejat 
patriotismul(...) trebuie (...) ridicat 
poporul la înălŃimea drepturilor şi 
destinelor sale. Dacă nu adoptaŃi 
aceste reguli, veŃi pierde totul 
(...).” 

(Discursul lui Robespierre) 
 ÎncercuiŃi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaŃiile din surse: 
 
1. Evenimentul descris de sursa a III-a se încadreză cronologic, în contextul RevoluŃiei franceze, 
între evenimentele descrise de sursele: 
a. I şi a II-a  b. I şi a V-a  c. a II-a şi I  d. a II-a şi a V-a 5 puncte 

 
2. Perspective multiple asupra RevoluŃiei franceze oferă sursele: 
a. I şi a II-a  b. a II-a şi a IV-a c. a III-a şi a VI-a d. a IV-a şi a VI-a 5 puncte 
 
3. Sursa a II-a exprimă o opinie deoarece: 
a. anticipează monarhia ca o nouă formă de guvernământ a FranŃei  
b. conŃine părerea lui Saint-Just despre regele Ludovic al XVI-lea 
c. demonstrează atitudinea francezilor faŃă de Ludovic al XVI-lea 
d. ilustrează rolul lui Saint-Just în cadrul mişcării revoluŃionare    5 puncte 
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B. Următoarele surse istorice se referă la Primul şi la al Doilea Război Mondial: 
 

 
I. Atentatul de la Sarajevo 

 

 
II. A. Hitler, W. Churchill, 
F.D.Roosevelt şi I.V.Stalin 

 
III. Antanta şi Puterile Centrale 

IV. D. Lloyd George, V.E. 
Orlando, G.Clemenceau, T.W. 
Wilson. în ConferinŃa de pace de 
la Paris 

 

 
V. Ciuperca atomică de la 
Nagasaki 

VI. „Nu este în intenŃia AliaŃilor să 
distrugă sau să aducă în stare de 
sclavie poporul german. IntenŃia 
AliaŃilor este să dea poporului 
german ocazia să-şi organizeze 
viaŃa pe o bază democratică şi 
paşnică.”  
(Comunicatul ConferinŃei de la 
Potsdam, 1945) 

 
CitiŃi, cu atenŃie, următoarele enunŃuri. Utilizând informaŃiile din surse, încercuiŃi litera A, în situaŃia 
în care consideraŃi enunŃul adevărat, respectiv litera F, dacă îl consideraŃi fals.  
 
1. Sursele I, a II-a şi a III-a se referă la Primul Război Mondial.     A F 

            5 puncte 
 
2. Sursele I şi a IV-a ilustrează pretextul şi sfârşitul Primului Război Mondial.  A F 

5 puncte 
 
3. Sursele a II-a, a V-a şi a VI-a se referă la Al Doilea Război Mondial.   A F 

5 puncte 
 
4. Sursa a II-a ilustrează conducători din Primul Război Mondial, iar sursa a IV-a pe cei din Al 
Doilea Război Mondial.         A F 

5 puncte 
 
5. Sursa a VI-a exprimă opinia AliaŃilor referitoare la atitudinea faŃă de poporul german. 
            A F 

5 puncte 
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PARTEA  a II-a (50 de puncte) 
 CitiŃi, cu atenŃie, următoarele surse istorice: 
 
 A. „Fascismul este contrar democraŃiei care coboară poporul la nivelul cel mai de jos; 
fascismul neagă ideea cum că poporul poate coduce societăŃile şi guverna printr-o 
consultare periodică. Fascismul, de asemenea, educă şi promovează poporul, viaŃa 
intelectuală. În acest scop, el cere o disciplină, o autoritate care să domine spiritele pentru ca 
el să poată domina în ele. Statul este cel care conduce oamenii de la modul de viaŃă primitiv 
la cea mai înaltă expresie a puterii, adică imperiul. De aceea fascismul refuză ideea de pace. 
Numai războiul descătuşează tensiunile şi energiile umane şi exprimă o trăsătură nobilă a 
bărbaŃilor.” 

(Mussolini despre doctrina fascistă şi despre stat) 
 

 B. „Profesorii nu trebuie decât să afişeze, într-un cadru demn, portretul Ducelui [Mussolini], 
care, în ipostazele sale de profet, ghid, om de stat şi minunat organizator al forŃelor naŃiunii, de 
răzbunător şi constructor, rezumă trăsăturile cele mai caracteristice ale rasei, domină şi 
antrenează poporul spre cel mai pur ideal, reface o patrie glorioasă, respectată, puternică. (...) 
Toate eforturile noastre trebuie să tindă spre educarea voinŃei, spre făurirea caracterelor.” 

(EducaŃia fascistă a tinerilor italieni) 
 

 C. „UrcaŃi în camioane, înarmaŃi, cămăşile negre* se îndreaptă spre o localitate învecinată. 
Odată ajunşi, încep să lovească cu bastoanele pe toŃi cei care nu salută fanioanele fasciste (...). 
Se precipită apoi spre sediul sindicatului sau al cooperativei, sparg uşile, aruncă în stradă 
mobilierul, stropesc peste tot cu benzină: câteva minute mai apoi totul este în flăcări. ” 
*trupele paramilitare, simbolul mişcării fasciste  

(Metodele punitive ale fasciştilor) 
 

 D. „Principii de politică socială: 
Fascismul recunoaşte funcŃiunea socială a proprietăŃii private care e atât un drept cât şi o 
datorie.(...) Partidul NaŃional Fascist acŃionează pentru a pune ordine în lupta de interese între 
categoriile şi clasele sociale pentru a sancŃiona şi a face să fie respectată peste tot şi permanent 
interdicŃia grevelor în serviciile publice.” 

(Programul Partidului NaŃional Fascist) 
Pornind de la sursele date, răspundeŃi cerinŃelor de mai jos: 
 

1. ExprimaŃi-vă opinia faŃă de rolul educaŃiei în regimul fascist, susŃinând-o cu două informaŃii 
din sursa B.          12 puncte 

2. (...) Fascismul refuză ideea de pace. ArgumentaŃi această afirmaŃie, utilizând două 
informaŃii selectate din sursele date. (Se punctează şi pertinenŃa argumentării, 
respectiv utilizarea conectorilor.)       10 puncte 

3. ArgumentaŃi afirmaŃia conform căreia regimul politic are un impact puternic asupra vieŃii 
cotidiene, utilizând două informaŃii din sursele date. (Se punctează şi pertinenŃa 
argumentării, respectiv utilizarea conectorilor.)     10 puncte 

4. AnalizaŃi, în aproximativ 30 de rânduri, regimul politic fascist din perspectiva factorilor 
sociali, utilizând trei informaŃii din sursele istorice.     18 puncte 


