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 Test de antrenament la istorie clasa a XI-a  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctaj total 100 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  
 

Subiectul I (4x3puncte = 12 puncte) 
Realizaţi corespondenţa dintre coloanele A şi B 
                 A                                                           B 
a. Internaţionalizarea                   1. Crearea pieţei comune mondiale.    
b. Globalizarea                           2. Politica de dezmembrare a Imperiilor coloniale 
c. Transnaţionalizarea                3. Crearea unui produs într-un loc şi exportarea lui. 
d. Decolonizare                                  4. Crearea unor puncte de producție în mai multe locuri. 

 
Subiectul al II-lea (4x3puncte = 12 puncte) 

Ordonaţi cronologic următoarele fapte istorice în ordinea desfăşurării lor: 
a. Semnarea Tratatului de la Maastricht. 
b. Semnarea Tratatului de la Lome. 
c. Semnarea Tratatului de la Bologna. 
d. Semnarea Tratatului de la Belgrad. 

 
Subiectul al III-lea (6x3puncte = 18 puncte) 

Încercuiți varianta pe care o comsiderați adevărată: 
1. UE are o serie de elemente caracteristici printre care instituții, valori, obiective și însemne, unul 

din însemnele UE îl reprezintă: a. statul de drept; b. piața comună; c. drapelul; d. constituție;  
2. Ziua Europei este sărbătorită în data de: a. 14 iulie; b. 1 mai; c. 9 mai; d. 1 decembrie;  
3. Instituția executivă a UE este: a. Parlamentul; b. Consiliul de Miniștrii; c. Comisia Europeană;            

d. Consiliul Europei;   
4. Atitudinea statelor din lumea a III-a de respingere a conlucrării cu foștii parteneri poartă 

denumirea de: a. mișcare de integrare; b. mișcare conciliatorie; c. mișcare revanșardă;              
d. mișcare de nealiniere; 

5. Sistem economic care consideră că sistemul economic se reglează fără intervenția statului:         
a. sistemul capitalist clasic; b. sistemul nazist; c. sistemul Keynesian; d. sistemul comunist.  

6. Etatizarea reprezintă procesul: a. împrăștire a unor bunuri ale statului; b. trecere în proprietatea 
statului a unor bunuri și alocarea lor după nevoie; c. curățare a ceva corodat; d. trecere din 
proprietatea statului la particular a unor bunuri și instituții etc. ;   

 
Subiectul al IV-lea (5x3=15 puncte) 

1. Ultima etapă a creării Uniunii Europene este … 
2. Principalul simbol economic al U.E. este … 
3. In anul 2007 au aderat la U.E. … 
4. Sloganul Uniunii Europene este… 
5. Primul pilon al Uniunii Europene conform Tratatului de la Maastricht este… 

 
Subiectul al V-lea (6+6+6+6+9puncte = 33 de puncte) 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 
"Sistemul de comandă în planificare este lipsit de flexibilitate şi nu stimulează spiritul inovator în 

procesul productiv. Mai mult, acest sistem este prea centralizat şi prea greoi pentru a se adapta la 
schimbări tehnologice rapide. Mai mult chiar, comunismul refuză să sacrifice preeminenţa muncitorului 
din industrie pe altarul revoluţiei tehnologice şi să acorde intelectualităţii acea poziţie de conducere în 
societate pe care revoluţia o cerea."                    

Silviu Brucan, Pluralism şi conflict social 
Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Numiţi doctrina politică la care face referire textul și un stat unde s-a aplicat.            3+3=6puncte 
2. Precizați pe baza textului o greşală a acestui sistem economic şi o consecinţă a greşeli pe care 

aţi ales-o;                                                                                                                3+3=6puncte  
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 3. Precizati pe baza textului o categorie socială dezavantajată de acest sistem politic si o consecintă 
a acestei politici pentru societate.                                                                                3+3=6puncte 

4. Precizati pe baza textului o categorie socială avantajată de acest sistem politic si o consecintă a 
acestei politici pentru societate.                                                                                  3+3=6 puncte 

5. Numiți un sistem economic opus celui din text şi menţionaţi o asemănare și o deosebire dintre 
cele două sisteme.                                                                                              3+3+3=9puncte 

 

BAREM NOTARE pentru testul de antrenament la istorie clasa a XI-a  
Subiectul I (3x4puncte = 12 puncte) 

a-3; b-1; c-4; d-2;  
Subiectul al II-lea (4x3puncte = 12 puncte) 

d-b-a-c 
Subiectul al III-lea (4x3puncte = 12 puncte) 

1-c; 2-c; 3-c; 4-d; 5-a; 6-b  
Subiectul al IV-lea (5x3=15 puncte) 

1-U.E./Maastricht; 2-Euro; 3-România și Bulgaria; 4-”Unitate în diversitate” ; 5-C.E.   
Subiectul al V-lea (6+6+6+6+9puncte = 33 de puncte) 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 
1. Numele doctrinei politice la care face referire textul este comunismul și un stat unde s-a aplicat, 

este URSS sau România, etc.                                                                                    3+3=6puncte 
2. Conform textului o greşală a acestui sistem economic este ”prea centralizat” şi o consecinţă a 

greşeli pe care aţi ales-o, este: ”prea greoi pentru a se adapta la schimbări tehnologice rapide”;  
                                                                                                                                     3+3=6puncte  

3. Conform textului o categorie socială dezavantajată de acest sistem politic este intelectualitatea 
”să acorde intelectualităţii acea poziţie de conducere în societate pe care revoluţia o cerea” si o 
consecintă a acestei politici pentru societate, deciziile nu sunt luate de cei mai buni specialiști din 
acel moment;                                                                                                               3+3=6puncte 

4. Conform textului o categorie socială avantajată de acest sistem politic este muncitorimea 
”comunismul refuză să sacrifice preeminenţa muncitorului din industrie pe altarul revoluţiei 
tehnologice” si o consecintă a acestei politici pentru societate este deciziile sunt luate de 
nespecialiști;                                                                                                               3+3=6 puncte 

5. Numele unui sistem economic opus celui din text este cel capitalist şi o asemănare între cele 
două sisteme economice este rolul financiar al statului și o deosebire dintre cele două sisteme 
economice, este dreptul la proprietatea particulară în sistemul capitalist.               3+3+3=9puncte 
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