






Rezolvare

1. Severin
2. O informație referitoare la scopul înființării mărcii de la est 

de Carpați este: „ destinată să protejeze frontierele estice 
ale regatului de incursiunile tătare”

3. Sursa A: Moldova, sursa B: Țara Românească
4. Sursa A
5. Cauză: „Lipsit de mijloace de aprovizionare”

Efect: „Carol Robert a fost silit în cele din urmă să ordone 
retragerea”



6. Alte două fapte desfășurate în contextul constituirii statelor 
medievale românești sunt înființarea mitropoliei și consolidarea 
instituției domnești. În Țara Românească Nicolae Alexantru 
înființa în 1359 prima mitropolie ortodoxă la Curtea de Argeș 
prin aducerea mitropolitului Iachint de Vicina. Încă de la 
constituire rolul domnului era unul deosebit de important în 
stat. Importanța sa este dovedită și de caracterul divin al 
acestuia, lucru sugerat de expresia „din mila lui Dumnezeu” 
întâlnită în documentele de cancelarie. 
7. O caracteristică a autonomiilor din spațiul românesc 
intracarpatic este aceea că toate au fost cucerite de maghiari.







Rezolvare

1. Constituția
2. Sec. XIX
3. Principele României este Carol I, iar opinia sa despre legea 

fundamentală este „ o Constituție precum nu are niciun 
popor din Europa”

4. Două informații referitoare la organizarea militară a statului 
român sunt: „Efectivele au fost sporite” și „s-a îmbunătăţit 
dotarea cu armament”.



5. Un punct de vedere referitor la situația internațională a 
statului român este acela că marile puteri au oficializat 
nașterea monarhiei în România prin validarea prințului străin. 
Îmi susțin punctul de vedere prin următoarele informații din 
sursă: „sancționarea de către puterile garante a preluării 
domniei de către principele Carol” și „acceptul dat de către 
Poartă, în toamna anului 1866”.
6. Statul român modern s-a constituit înaintea venirii prințului 
Carol, în timpul domniei lui Al. I. Cuza. În timpul când acesta se 
afla la cârma țării, statul român s-a înscris în linia țărilor 
moderne Europene. Un argument în acest sens îl reprezintă 
promulgarea reformei agrare prin care, după multe secole de 
exploatare, țăranii au devenit proprietari. De asemenea, prin 
reforma instrucțiunii publice, învățământul devenea obligatoriu 
și gratuit. Așadar, în timpul domniei lui Al. I. Cuza s-au pus 
bazele statului român modern. 





Rezolvare
• Introducere:  Secolul XX, numit adesea și secolul extremelor 

aduce două timpuri de regimuri, pe de-o parte avem regimuri 
democratice unde drepturile oamenilor sunt respectate, pe de 
altă parte în acest secol apar regimurile totalitare care 
seamănă teroare în societate.

• Punctul I: Comunismul și fascismul
• Punctul II: Falsificarea alegerilor, desființarea partidelor politice, 

România



Punctul IV: 
Din punctul meu de vedere după cel de-al doilea Război 
Mondial, în Europa Occidentală democrația s-a consolidat. Un 
exemplu în acest sens este Marea Britanie, un model de 
monarhie parlamentară, unde funcționează pluripartidismul 
prin existența celor două mari partide politice: Partidul 
Conservator și Partidul Laburist.
Concluzie: În concluzie, în secolul XX a existat o luptă între 
democrație și totalitarism. Chiar dacă regimurile totalitare de 
extremă dreapta au fost înlăturate după cel de-al doilea 
Război Mondial, Europa de Est a avut de suferit de pe urma 
comunismului încă cinci decenii.


