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Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
Subiectul I                                                                                                                         (40 puncte) 
 
Citiți cu atenție sursele de mai jos:  
A.  „În acest context, apare în Anglia o nouă clasă de ”antreprenori”. Acești oameni inventivi, 
animați de dorința de reușită și de putere, au ieșit din mediile sociale cele mai diferite: mari seniori, 
pastori (Cartwright, inventatorul unui război de țesut) sau meseriași (Arkwright, creatorul unei 
mașini de tors pusă în mișcare de forța hidraulică). Printre acești inovatori este frapantă importanța 
celor veniți din sectele protestante situate în afara anglicanismului: quackeri (Darby), baptiști 
(Newcomen, inventator al pompei de apă) sau presbiterieni (Watt). Printre ipotezele formulate pentru 
a explica prezența lor masivă printre conducătorii industriali a fost, pe lângă calitatea deosebită a 
școlilor dizidente, și faptul că accesul la înaltele funcții de stat este oprit, în virtutea legii Bill of Test 
(Test Act), reușita economică constituind pentru ei singura cale posibilă de ascensiune socială. 
În tot cazul, este evident că revoluția industrială se produce în jurul acestor oameni, începând din anii 
1780-1785. Acesta este rezultatul unei acumulări de inovații care se organizează în jurul a trei axe 
principale: invențiile din tehnică, concentrarea industrială și creșterea producției.” 

(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) 
 
B.  „Astfel, în cursul primelor două treimi din secolul al XIX-lea, lumea s-a schimbat.Revoluția 
transporturilor a redus distanțele: Londra și Parisul se află la doar 15 zile de drum față de New York 
și, cu ajutorul telegrafului, știrile se află imediat. În 80 de zile se poate face ocolul 
pământului.Revoluția transporturilor a accelerat revoluția economică, a determinat dezvoltarea marii 
industrii, a pus jaloanele ”societății industriale”. Este cazulMarii Britanii, al Germaniei, al Statelor 
Unite. Numai Franța se află în întârziere. Deși creșterea sa este rapidă, se manifestă deja mai lent 
decât la vecinii săi, în pofida eforturilor făcute de cel de-al Doilea Imperiu. Lipsa cărbunelui, care 
constituie atunci marea sursă de energie, dificultățile în exploatarea acestuia explică întârzierile 
suferite de industria franceză. Dar nu explică totul.Lipsa spiritului întreprinzător manifestată prin 
disprețul de care este înconjurat singurul administrator, după multe secole, care a întreprins 
sistematizarea Parisului, Haussman, frica de schimbare, un malthusianism nu numai demografic, 
persistența liberalismului anticapitalist [...] explică mediocritatea progresului francez”. 
 

(F-G Dreyfus, A. Jourcin, P.Thibault, P. Milza, Istoria Universală,vol. 3, Larousse) 
 
Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
1. Precizaţi, pe baza sursei A, două cauze ale revoluției industriale.                              6 puncte 
2. Menţionaţi, pe baza sursei A, două elemente referitoare la succesul noii clase de ”antreprenori”. 

  8 puncte 



3. Menţionaţi, pe baza sursei B, două urmări ale revoluției transporturilor.         8 puncte 
4. Formulaţi o opinie referitoare la situația Franței şi selectaţi ca argument o informaţie din sursa B.
              8 puncte 
5. Prezentaţi alte două consecințe alerevoluției industriale, în secolulal XIX-lea, în afara celor la care 
se referă sursele A şi B.         10 puncte 
 
 
 
Subiectul al II-lea                                                                                                     (50 de puncte) 
 
Elaboraţi o sinteză referitoare la Revoluțiile moderne în contextul influențelor iluministe, în 
maximum 600 cuvinte, având în vedere: 

- precizarea unui fapt istoric referitor la „Revoluţia Glorioasă”;  
- menţionarea a două principii iluministe și numirea a doi reprezentanți;                            
- prezentarea a câte unui fapt istoric referitor larevoluţiile americană și franceză din secolul al 

XVIII-lea; 
- menționarea unei acțiuni politice întreprinse de către Napoleon Bonaparte, la începutul 

secolului al XIX-lea și precizarea unei consecințe a acesteia; 
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul principiilor și valorilor promovate de către 

iluminiști în organizarea statelor moderne şi susţinerea acestuia printr-un fapt istoric. 
 
 
Notă! 

Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istoriceşi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.                                                                
10 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
NU SE ACORDĂ PUNCTAJ INTERMEDIAR! 

 
Subiectul I                                                                                                                   (40 de puncte): 
1. Câte 3 puncte pentru precizarea, pe baza sursei A, a oricăror două cauze ale revoluției 
industriale.Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect . De exemplu: acumulări de 
inovații, invențiile în tehnică, concentrarea industrială etc.(3px2=6 puncte) 
2. Câte 4 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei B, a oricăror două elemente referitoare la 
succesul noii clase de ”antreprenori”. De exemplu: calitatea deosebită a școlilor dizidente, reușita 
economică constituind pentru ei singura cale posibilă de ascensiune socială; erau animați de dorința 
de reușită și putere.(4px2=8 puncte) 
3. Câte 4 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei A, a două urmări ale revoluției transporturilor. 
Exemple:revoluția transporturilor a redus distanțele; revoluția transporturilor a accelerat revoluția 
economică etc(4px2=8 puncte) 
4. 4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la situația Franței 
    4 puncte pentru selectarea ca argument a oricărei informaţii din sursa B.  
Exemplu: În opinia mea, ritmul lent în care s-a desfășurat revoluția industrială în Franța s-a datorat 
acțiunii mai multor factori: lipsa unor resurse naturale folosite în epocă cum ar fi cărbunele, statul 
continuase politice intervenționiste specifice absolutismului luminat,producția de obiecte de lux nu se 
putea adapta prelucrării mecanizate, presiunea exercitată de consum era mică etc. Informația care 
susține opinia este: persistența liberalismului anticapitalist explică mediocritatea progresului 
francez. 
5. Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două consecințe ale revoluției industriale, în afara 
celor la care se referă sursele A şi B.  
Exemple:mecanizarea producției, centrul activităților economice s-a deplasat de la sat la oraș, 
ramurile economice s-au diversificat etc.(2px2=4 puncte) 
 Câte 3 puncte pentru prezentarea consecințelor menţionate, prin evidenţierea relaţiei de 
cauzalitate şi utilizarea câte unui exemplu/a unei caracteristici. (3px2=6 puncte) 
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la consecințele 
menţionate.                                                                                                     10 puncte 
 
 
Subiectul al II-lea                                                                                                          (50 puncte) 
 
40 de puncte pentru informaţia istorică, distribuite astfel: 

 4  puncte pentru precizarea unui fapt istoric referitor la „Revoluţia Glorioasă” 
Exemplu:semnarea Declarației Drepturilor;  

 Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două principii iluministe 
Exemple:principiul separării puterilor în stat, principiul suveranității poporului etc; 

        (3px2=6p) 
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror doi reprezentanți ai iluminismului. 
            Exemple:Voltaire, J.J. Rousseau, Montesquieu, D. Diderot etc. 
        (2px2=4p) 

 Câte2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la desfăşurarea Revoluţiei 
franceze,respectiv americane. 
Exemple: fapte istorice referitoare la revoluția americană: invitația la ceai de la Boston, 
Congresul de la Philadelphia etc. 



fapte istorice referitoare la revoluția franceză: convocarea Adunării Stărilor Generale la 5 mai 
1789, cucerirea închisorii Bastilia, 1791votarea primei Constituții a Franței etc;(2px2=4p); 

Câte  3 puncte pentru prezentarea faptelor istorice menţionate, prin evidenţierea relaţiei de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici; 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la faptul 
istoric menţionat.(3px2=6p) 

 3 puncte pentru menţionarea acțiunii politice a lui Napoleon  Bonaparte. 
5puncte pentru precizarea consecinței acțiunii lui Napoleon 

Exemplu: proclamarea Imperiului în 1804 are drept consecință, în plan intern,construirea 
bazelor instituționale ale societății franceze ieșite din Revoluție, impunerea reformelor 
moderne etc.In plan extern, timp de zece ani Franța cucerește teritoriu după teritoriu, 
dominând întreaga Europă. 

 
 3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul rolul principiilor și 

valorilor promovate de către iluminiștiîn organizarea statelor moderne; 
Câte 5 puncte pentru pentru folosirea ca argument a oricărui fapt istoric.  
Exemplu: Principiul separării puterilor în stat (legislativă, executivă și judecătorească), teoretizat de 
Montesquieu este unul din cele mai valoroase principii ale iluminismului francez, el fiind unul din 
stâlpii oricărui regim democratic. Un argument în acest sens este faptul că a stat la baza redactării 
Constituției franceze din1791 și a doctrinei liberale. 
 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 
 0 puncte pentru text nestructurat; 

 2 (două) puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să probeze 
înţelegerea procesului istoric; 

 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 
 0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 

 2 puncte pentru argumentarea istorică(coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin 
utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia); 

 1 punct pentru coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt  
            istoric relevant; 
 0 puncte pentru lipsa argumentării istorice; 

 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.  Total 50 de puncte. 

 
Total test 90 de puncte.                            Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Total 100 puncte. 


