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Test de evaluare 

Clasa a VI-a 

Subiectul I 4 X 5p=20p 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:       

1. Absolutismul se baza pe supremația puterii: 

     a) nobililor                            b) clerului                      c) regelui                 d) burgheziei 

2. Ideea contractului social dintre monarh și popor a fost susținute de iluministul: 

      a) J.J. Rousseau                     b) Voltaire                      c) Montesquieu       d) Diderot 

3. Dictatura militară instaurată de Oliver Cromwell s-a numit: 

    a) republică                            b) despotică                  c) monarhie autoritară      d) protectorat 

4. Monarhia constituțională în Anglia a fost instaurată de: 

    a) Iacob al II-lea              b) Wilhelm de Orania        c) Carol al II-lea          d) Oliver Cromwell 

 

Subiectul II 20p 
Realizați o definiție proprie a Iluminismului 

 

Subiectul III 10p 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţă:  

,,Pentru a nu se abuza de putere trebuie ca aceasta, în cadrul fiecărei ordini existente să fie 

temperată de altă putere. În fiecare stat există trei feluri de putere: puterea legislativă, puterea 

executivă privitoare la guvernarea lucrurilor care derivă din drepturile oamenilor şi puterea 

executoare a celor care derivă din dreptul civil. În numele celei dintâi se elaborează legi cu 

caracter temporar sau pentru totdeauna. În numele celei de-a două se declară pace sau război. În 

virtutea celei de-a treia se pedepsesc infracţiunile sau se judecă litigiile dintre persoanele 

particulare. Pe cea din urmă o vom numi putere judecătorească.”  

 

Precizaţi care este justificarea lui Montesquieu pentru existenţa mai multor puteri în stat. 

 

Subiectul IV 10p 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţă: 

,,Libertatea naturală a omului este de a nu recunoaşte pe pământ nici o putere superioară lui, de 

a nu se supune voinţei sau autorităţii legislative a nimănui. Libertatea omului în societate constă 

în a nu fi supus decât unei singure puteri, cea legslativă, stabilită în stat de comun acord şi de a 

nu recunoaşte nici o altă autoritate, nici o altă lege în afara celei create de această putere, 

conform misiunii care i-a fost încredinţată.” 

 

Precizaţi în ce constă libertatea omului şi care este puterea faţă de care el trebuie să se 

supună. 

 

Subiectul V 2 X 10p=20p 

Prezentați două personaje istorice importante pentru răspândirea Iluminismului. 

 

Se acordă 20 puncte din oficiu ! 

SUCCES! 


