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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 7 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Tratatul de la Paris Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: S-a analizat chiar ideea unirii tuturor românilor de o 

parte şi de cealaltă a Carpaților, pe baza puternicelor legături etnice, lingvistice şi culturale dintre 
aceștia, intelectualii şi-au propus să unească toți românii într-un stat autonom etc. Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în 
enunț). 

3. câte 3 puncte pentru oricare două dintre răspunsurile: Rusia, Imperiul Otoman, Austria Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 
enunț).           (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilite între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: Deteriorarea relațiilor dintre Rusia şi Imperiul Otoman a dus la ocuparea 
Principatelor Române de către ruși, în iulie 1853 și efect: Ca urmare, cei doi domni au 
plecat în exil în Austria, în locul lor instaurându-se un guvern militar rusesc. etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la România, desfășurate 
între anii 1875-1885         (1px2=2p) 
Exemple: participarea la războiul ruso-otoman din 1877-1878, proclamarea Regatului în 1881 
etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri adoptate în plan intern, în 
perioada 1863-1864 
Exemplu: consolidează statul român modern etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Primul Război Mondial Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Ferdinand 

3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a opiniei publice din România, la care se 
referă sursa dată 
Exemplu: animată de Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor etc. Se punctează orice 
mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
Consiliul de Coroană         (3px2=6p) 
Exemple: este convocat, la 21 iulie/3 august 1914 la Sinaia, România își declară neutralitatea 
etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la marile 
alianțe 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Marile alianțe acționează similar în relația cu România încercând să o atragă de 
partea lor. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: România devine obiectul presiunilor 
celor două tabere beligerante și Cum români se găseau și în Rusia, nu numai în Austro-Ungaria, 
diplomațiile ambelor părți au ce oferi. etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 
puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: adoptarea Constituției din 1923 etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la 
acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni militare desfășurate în spațiul românesc 
în secolul al XIV-lea (de exemplu: lupta de la Posada (1330), Bogdan respinge expedițiile militare 
organizate de Ungaria în 1364-1365)       (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între acestea (de exemplu: obținerea 
independenței Țării Românești și a Moldovei față de Ungaria etc.) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni diplomatice din secolul al XIV-lea, referitoare la 
spațiul românesc (de exemplu: Tratatul de la Brașov din 1395 etc.) 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la acțiune și se utilizează relația cauză-efect; 
  1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiune 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei consecințe ale unei acțiuni 
militare la care participă românii în prima jumătatea a secolului al XV-lea (de exemplu: 
susținerea „cruciadelor târzii‟ etc., otomanii continuă politica expansionistă după cruciada de la 
Varna etc.)          (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la acțiunile militare desfășurate de 
români în deceniile șapte și opt ale secolului al XV-lea (de exemplu: În acțiunile militare 
desfășurate de români în deceniile șapte și opt ale secolului al XV-lea se implică 
reprezentantul instituției politice centrale din Moldova. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu 

 


