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SIMULAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2023
Proba E. c) – Istorie, 17 ianuarie 2023

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv,  toate  specializările;  -  profil  pedagogic,  specializările:  bibliotecar-documentarist,  instructor-animator,
instructor pentru activități extrașcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor; - profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                                               (30 de puncte)
Citiți, cu atenție, sursele de mai jos:
      A. „După 1212-1213, statul vlaho-bulgar și-a modificat politica externă și, într-o anumită măsură, pe cea
internă, ca urmare a dublei presiuni exercitate asupra sa din sud și din nord; (...) În 1211, regele Ungariei
Andrei II i-a instalat în Țara Bârsei pe cavalerii teutoni, cu scopul declarat ca, prin acțiunea lor, ”regatul să se
întindă”. Pentru a le ușura misiunea pe care le-a încredințat-o la extremitatea sud-estică a regatului său, regele
a acordat cavalerilor teutoni un șir de privilegii, între care și acela de a construi fortificații de lemn, ”pentru
întărirea regatului înspre Cumani”. (...) 

În 1231, așadar șase ani după izgonirea Ordinului teutonic, papa Grigore IX îl invita pe același Andrei
II și pe fiul său Bela IV să restituie cavalerilor teritoriul confiscat, amintindu-le meritele câștigate de ei în
lupta împotriva cumanilor. (...) Așadar, Ordinul teutonic a fost instalat în Țara Bârsei pentru a lupta împotriva
cumanilor, înfrângerea acestora și convertirea unei părți a lor la creștinism.”
                                    (Ș.Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea, între cruciată și imperiul mongol)
 
            B. „Noua conjunctură externă – instaurarea dominației otomane și agravarea exploatării economice de
către  Poarta  Otomană în cazul  Țării  Românești  și  al  Moldovei,  luptele  între  Habsburgi  și  turci  în  cel  al
Transilvaniei – au favorizat în cele trei țări tendința de consolidare a puterii nobilimii pe plan social și politic.
(...)

Organul de reprezentare a intereselor stărilor sociale privilegiate era Dieta, continuare adaptată la noile
condiții  a  congregațiilor din  vremea  voievodatului.  Fundamental,  Dieta  apăra  în  raport  cu  noua  putere
princiară, interesele celor trei ”națiuni” cu drept de reprezentare și participare la viața politică. (...)

Una dintre atribuțiile principale ale Dietei era alegerea principelui, drept afirmat de Dieta de la Cluj
din 1537; alegerea trebuia ratificată de Istanbul. În fapt însă, opțiunea sultanilor, determinată de considerente
de  politică  generală,  era  factorul  decisiv.  În  cazul  lui  Ștefan  Bathory,  ”ales”  principe  de  Dietă  în  1571,
desemnarea lui de către sultan a precedat actul formal al alegerii.”
                              (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ș.Papacostea, P.Teodor, Istoria României)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiți un rege al Ungariei, precizat în sursa A.                                                                          2 puncte
2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la Dietă.                                                              2 puncte
3. Numiţi câte un spațiu istoric românesc, precizat în sursa A, respectiv în sursa B.                      6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că puterea nobilimii a crescut.   

                                                                                                                                                      3 puncte
5.  Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa  A,  precizând rolul fiecăreia
dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).                                              7 puncte
6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la spaţiul românesc extracarpatic desfășurate în secolul al XIV-lea.

                                                                     6 puncte
7. Menţionaţi o caracteristică a organizării instituționale din spațiul intracarpatic în secolul al XVIII-lea.  

                                                         4 puncte
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                  (30 de puncte)  
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos:
”Încă din primele scrieri românești medievale apare conștiința autohtoniei românilor. Ea este prezentă la toți
cărturarii  umaniști,  de  la  Grigore  Ureche  până  la  stolnicul  Cantacuzino  și  Dimitrie  Cantemir  [...]  Într-o
atmosferă  de  înfruntări  sociale,  politice  și  ideologice  și  de  resentimente,  apărea  la  Viena,  în  1781-1782,
lucrarea [...] în trei volume, semnată de Fr. J. Sulzer, lucrare care lansează teoria imigraționistă. Autorul ei era
un ofițer de origine elvețiană, venit în Principate în 1776. [...]
Ideea centrală a lucrării lui Sulzer este originea sud-dunăreană a românilor, de unde la sfârșitul veacului al
XII-lea și începutul veacului al XIII-lea au migrat în două etape la nord de Dunăre - sub domnia lui Isac al II-
lea  Anghelos  (1185-1195),  din  pricina  apăsării  social-economice  și  politice  bizantine,  și  după  invazia
mongolă, care a depopulat teritoriul regatului maghiar - unde i-ar fi găsit pe unguri și sași în așezări statornice
și cu instituții temeinice [...]
Replica românească a fost  dată de corifeii  Școlii  Ardelene [...]  participanți  la mișcarea Supplex-ului.  [...]
Tezele  corifeilor  Școlii  Ardelene  -  originea  romană  pură  a  românilor  și  continuitatea  neîntreruptă  a
elementului romanic pe teritoriul vechii  Dacii  în evul de mijloc - sunt suținute de argumente preluate  de
cărturarii români [...] și din lucrările erudiților europeni studiate de ei în bibliotecile din Viena și Roma. De
asemenea, tezele Școlii Ardelene au evidențiat vechimea și originea nobilă a românilor, lupta pentru drepturile
politice ale românilor și faptul că sunt cei mai numeroși locuitori ai Transilvaniei.”

                                  (Ligia Bîrzu, Stelian Brezeanu, Originea și continuitatea românilor)
Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți un reprezentant al umanismului din spațiul românesc precizat în sursa dată.                         2 puncte
2. Precizați, pe baza sursei, secolul apariției lucrării care a lansat teoria imigraționistă.                        2 puncte
3. Numiți  un conducător politic și menționați  o cauză a migrației  românilor la nord de Dunăre în timpul
domniei acestuia, la care se referă sursa dată.                                                                                       6 puncte
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la ideile lui Sulzer.                                        6 puncte
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la tezele Școlii Ardelene, susținându-l cu două
informații selectate din sursă.                                                                                10 puncte
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia ideile privind romanitatea românilor
au fost influențate de contextul politic existent în secolul al XIX-lea. (Se punctează  prezentarea unui fapt
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)         4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                  (30 de puncte)  
Elaboraţi,  în  aproximativ  două pagini,  un  eseu  despre  Evoluția  constituțională  și  a  regimurilor  politice  în
România, în secolele XIX-XX, având în vedere:
- menţionarea unei cauze care a determinat adoptarea primei constituții interne din România și precizarea a
două prevederi ale acesteia; 
- prezentarea unui fapt istoric referitor la evoluția politică a României în primele patru decenii ale secolului al
XX-lea;
- menționarea a două caracteristici referitoare la regimul politic totalitar instaurat în România în prima jumătate
a secolului al XX-lea și precizarea unei asemănări cu un alt regim politic din Europa în perioada contemporană;
-formularea unui punct de vedere referitor la evoluția constituțională a României în primele două decenii ale
perioadei postbelice şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă!  Se punctează şi utilizarea  limbajului istoric adecvat,  structurarea  prezentării,  evidenţierea  relaţiei
cauză-efect, elaborarea  argumentului istoric  (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor
care  exprimă  cauzalitatea  şi  concluzia),  respectarea  succesiunii  cronologice/logice  a  faptelor  istorice  şi
încadrarea eseului în limita de spațiu precizată
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