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Probă scrisă 
ISTORIE 

Clasa a VIII-a 
 

  Timpul de lucru este de trei ore. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. 

 Ambele subiecte sunt obligatorii.  

 Subiectele se tratează pe foi separate. 
 

SUBIECTUL I               (40 de puncte) 
 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „În Sfatul domnesc al Țării Românești erau, de regulă, 10-15 boieri, iar în cel al Moldovei 

erau între 20 și 30. […] În Sfatul domnesc intrau în mod obișnuit vornicul, logofătul, vistierul, 
paharnicul, postelnicul, stolnicul, comisul, banul (în Țara Românească), pârcălabii (în Moldova), 
portarul Sucevei (în Moldova), precum și marii boieri fără dregătorii. În vreme ce aceștia din urmă 
erau foarte importanți la început, cu timpul (după 1450) vor fi treptat eliminați în favoarea marilor 
boieri cu dregătorii. Accentuarea dependenței Țărilor Române față de Poartă, după 1550, a produs 
anumite schimbări și în Sfatul domnesc, numit tot mai frecvent Divan. […] 

În Țara Românească și Moldova, Adunările Țării erau formate din «reprezentanții» 
privilegiaților, adică din boieri, clerul înalt și curteni, și se întruneau când se luau decizii importante 
pentru țară […]. La 1456, […] s-a convocat Adunarea pentru a decide plata primului tribut către 
Poartă, pretins de otomani ca răscumpărare a păcii.” 

(I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova)    
 

 
B. „Statele feudale românești de la est și sud de Carpați aveau vecini creștini puternici. […] 

Încă de la început ele sunt supuse presiunilor Ungariei și Poloniei. Amestecul acestor regate 
catolice în treburile interne ale românilor […] determină […] multă instabilitate politică […]. Pentru a 
îngrădi expansiunea celor două state vecine, reprezentanții Moldovei și ai Țării Românești 
exploatează rivalitatea dintre ele și recunosc suzeranitatea când a unuia, când a altuia […]. Cele 
două state românești izbutesc astfel să reziste presiunilor Ungariei și Poloniei, perioadelor de 
accentuat amestec, urmându-le altele de slăbire a acestuia. Din când în când, românii, dintr-o țară 
sau alta, se împotriveau cu armele și chiar cu mare succes, așa cum au făcut-o […] la Baia (1467) 
și […] la Codrii Cosminului (1497).“ 

 (I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

 
Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați, din sursa A, două caracteristici ale Adunării Țării.    4 puncte 
2. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând 

rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).   5 puncte 
3. Formulați, pe baza sursei A, o opinie referitoare la Sfatul domnesc, susținând-o cu două 

informații selectate din această sursă.      9 puncte 
4. Prezentați o altă instituție din statele medievale românești extracarpatice, în afara celor 

precizate în sursa A.         5 puncte  
5. Prezentați alte două lupte la care participă românii în a doua jumătate a secolului al XV-lea, 

în afara celor precizate în sursa B.       10 puncte 
6. Formulați o opinie referitoare la importanța acțiunilor militare din secolul al XIV-lea pentru 

întemeierea statelor medievale românești extracarpatice, susținând-o cu menționarea a 
două fapte istorice.         7 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea              (50 de puncte) 

Citiţi cu atenţie sursele istorice de mai jos: 
A. „În iunie 1848 muntenii adresaseră un memoriu Porții în care vorbeau despre tendințele 

firești ale românilor <de a se reuni într-un singur stat>. Moldovenii exilaţi făcuseră şi ei din unire, 
într-un text programatic intitulat Prințipiile noastre pentru reformarea patriei (mai 1848), scopul 
mărturisit al mișcării naționale; între 1848 şi 1859, problema unirii apare în sute de cărți, memorii şi 
proiecte de reformă, în petiții adresate marilor puteri, în articole de ziar. A fost, fără îndoială, 
subiectul care a dominat viața politică a Principatelor.“ 

(V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre) 
 

B. „Domnitorul începe imediat opera de centralizare administrativă a celor două Principate, 
sunt unificate armata, administrația telegrafului, cursul monedei. Erau pași importanți spre unirea 
deplină. Utilizând o gama variată de mijloace diplomatice […] domnul obține acordul puterilor 
garante și al sultanului pentru unificarea Principatelor. În Proclamația adresată țării la 11/23 
decembrie 1861, […] declara: «Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată 
[…]». Capitala s-a stabilit la București, unde funcționau un singur guvern și un singur parlament 
[…]. În actele oficiale s-a înscris numele România, chiar dacă puterea suzerană a refuzat să 
recunoască noua denumire oficială a statului român.” 

  (I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova) 
 

 
Pornind de la aceste surse, rezolvați, în aproximativ trei-patru pagini, următoarea situație - problemă: 
Acțiunile politice desfășurate de români în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au 
contribuit la constituirea României moderne? 
 
 În elaborarea răspunsului aveți în vedere: 

- utilizarea unei informații istorice din sursa A și a două informații istorice din sursa B, cu 
privire la unirea Principatelor; 

- prezentarea unui fapt istoric care a favorizat unirea Principatelor Române, desfășurat în 
plan extern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 

- prezentarea altor două fapte istorice desfășurate de români pentru unirea Principatelor 
Române, în perioada 1848-1859, în afara celor la care se referă sursa A; 

- numirea domnitorului care adoptă măsurile la care se referă sursa B; 
- formularea unei opinii referitoare la situația - problemă dată și susținerea acesteia prin 

prezentarea a două fapte istorice: unul desfășurat în perioada 1863-1865, iar celălalt în 
anul 1866. 

Notă!  
Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea 
relației cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi 
încadrarea în limita de spațiu precizată.  


