LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
Fisa de lucru
I. Analizaţi documentul şi răspundeţi la întrebări:

20p

„Eu fără nici o clipă de ezitare cer să mergem cu Tripla Alianţă. Ni se vorbeşte de opinia publică. Nu mă
preocupă. Datoria omului de stat e să conducă el, opinia publică îi va fi, în urmă, recunoscătoare, că nu s-a
luat după rătăcirile ei. Românii din Transilvania ne îngrijorează mai puţin. Regele a vorbit în limbajul
datoriei şi onoarei, trebuie să-l urmăm. Avem un tratat, România trebuie să-şi ţină angajamentele.”(Petre
Carp,1914)
Numiţi autorul documentului şi anul emiterii lui.
Precizaţi evenimentul discutat în document.
Arătaţi argumentele autorului.
Care a fost opinia opoziţiei vizavi de această problemă.
Care au fost, în viziunea voastră, consecinţele neaderării României la un bloc militar în 1914.

1.
2.
3.
4.
5.

II. Arătaţi legătura dintre faptele relatate în cele 2 părţi ale frazei:
20p
“La 25 octombrie 1917 în Rusia a avut loc revoluţia bolșevică care a bulversat din temelii vechea ordine
social-politică din Rusia; Trupele ruse intră în conflict cu trupele române retrase în Moldova.
III.

Analizaţi documentul şi răspundeţi la întrebări:

20p

„Un vis frumos s-a întîmplat. Din suflet mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat, în zile de răspântie,
ca o dulce mângâiere, să văd după o sută de ani pe fraţii basarabeni revenind iarăşi la Patria-mamă.
Aduc prinosul meu de călduroase mulţumiri domniilor voastre şi Sfatului Ţării ale cărui patriotice
sforţări au fost încoronate de succes.”(Din scrisoarea adresată lui I. Inculeţ la 28.03.1918 de către regele
Ferdinand)
1. Numiţi autorul şi data emiterii documentului.
2. Precizaţi evenimentul vizat în document
3. Arătaţi condiţiile în care s-a realizat Unirea Basarabiei cu România?
4. Care au fost, în viziunea voastră, consecinţele Unirii Basarabiei cu România?

IV. Numiți trei clasici ai literaturii române și trei oameni de știință români din secolul XIX-începutul
secolului XX. (vezi manualul pp. 128-129; pp. 134-135)

NOTĂ. Rezolvarea prezentei fișe de lucru va sta la baza unei evaluări (pe notă) când se va relua scoala.
Succes!

