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CLASA a IX-a 

 

1. POPOARE ŞI SPATII ISTORICE 

1.1. Popoare şi spaţii în antichitate 

Probleme de atins: sumerienii, evrei, egiptenii, tracii, grecii, romanii  

1.2. Formarea popoarelor medievale  

Probleme de atins: popoarele germanice, romanice, slave, arabii, fino-ugrice, turcice  

1.3 Etnogeneza românească  

 

2. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

2.1. Moştenirea culturală a antichităţii  

Probleme de atins: arhitectura orientală, stilurile artei greceşti, arta plastică greacă, arta monumentală 

romană, modele şi valori în educaţie în lumea greacă, ştiinţa  

2.2. Civilizaţia medievală  

Probleme de atins: demografie şi economie, ierarhia feudală, Europa romanică şi Europa gotică, 

arhitectura medievală românească, influenţe orientale în Europa  

2.3. Umanismul. Renaşterea artistică  

 

3. STATUL ŞI POLITICA  

3.1. Forme de organizare politică în antichitate  

Probleme de atins: monarhia egipteană, democraţia ateniană, republica şi imperiul roman, regatul dac  

3.2. Statul medieval  

Probleme de atins: Imperiul Bizantin, Franţa, Imperiul romano-german  

3.3. State medievale în spaţiul românesc  

3.4. Absolutismul  

Probleme de atins: dinastiile Habsburg, Bourbon, Tudor, Romanov  

 

4. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

4.1. Islamul şi Europa  

Probleme de atins: Califatul arab, Imperiul otoman, ideea de cruciadă  

4.2. Ţările Române şi statele vecine în evul mediu  

Probleme de atins: relaţii comerciale şi politico-militare în timpul domnitorilor Mircea cel Bătrân, Iancu 

de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul  

4.3. Expansiunea europeană  

Probleme de atins: Călătorii şi descoperirea noilor lumi, imperii coloniale în secolele XVI-XVII 

 



 

CLASA a X-a 

 

  

1. POPOARE ŞI SPATII ISTORICE 

1.1. Lumea la cumpăna secolelor XIX-XX  

Probleme de atins: diversitatea europeană, civilizaţiile asiatice şi africane şi modernitatea, SUA  

 

2. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

2.1. Epoca luminilor  

Probleme de atins: noi principii şi valori în societate  

2.2. Anul 1848 în Europa  

Probleme de atins: aspiraţii liberale şi naţionale în Europa, 1848 în spaţiul românesc  

2.3. Lumea in perioada interbelică  

Probleme de atins: Marea Unire, economia, viaţa cotidiană, mişcarea feministă, România în anul 1938 – 

societate şi cultură  

 

3. STATUL ŞI POLITICA  

3.1. Organizarea statelor moderne 

Probleme de atins: “Revoluţia glorioasă”, constituirea SUA, Revoluţia franceză, Franţa napoleoniană  

3.2. State naţionale şi multinaţionale în a doua jumătate a secolului XIX  

Probleme de atins: România, Germania, Austro-Ungaria  

3.3. Regimuri politice în perioada interbelică 

Probleme de atins: regimuri democratice, fascismul, nazismul, comunismul  

3.4. Regimuri politice postbelice  

Probleme de atins: regimuri politice democratice şi totalitare  

 

4. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE  

4.1. Ţările Române şi problema orientală  

Probleme de atins: secolul fanariot, războaie ruso-austro-turce, anul 1821, Regulamentul organic  

4.2. Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea  

Probleme de atins: Congresul de la Viena, concertul european, sistemul de alianţe  

4.3. Marile conflicte ale secolului XX  

Probleme de atins: primul război mondial – un nou tip de război, tratatele de pace şi relaţiile internaţionale 

interbelice, al doilea război mondial, Holocaustul, România şi cele două războaie mondiale  

4.4. Relaţiile internaţionale postbelice  

Probleme de atins: organizaţii internaţionale, războiul rece, prăbuşirea comunismului în Europa 

 

 

 

 



 

CLASA a XI-a 

 

  

1. POPOARE ŞI SPATII ISTORICE  

1.1. Europa şi lumea în secolul XX  

Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română – cultură 

europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea 

 

2. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR  

2.1. Economie şi societate în lumea postbelică  

Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Migraţii în lumea contemporană, Viaţa privată şi viaţa  

Public; Curente şi idei economice:economii dirijate şi economii liberale. Economie rurală – economie 

urbană în România 

2.2. Ştiinţa şi societatea  

Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul 

liber  

 

3. STATUL ŞI POLITICA 

3.1. Statele în perioada contemporană  

Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice; România – de la statul totalitar la 

statul de drept; Sistemul electoral din România între 1918-1938 şi dinamica partidelor politice  

 

4. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE  

4.1. Cooperare şi conflict  

Probleme de atins: Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare a conflictelor în lumea contemporană; 

România şi conflictele regionale în secolul XX; România în Tratatul de la Varşovia  


