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TEST 2 

BAREM DE CORECTARE 

Istoria românilor și universală 
Nr. item Răspuns corect/posibil Modul de acordare a punctelor Maximum 

pentru 

item 

I. 1 Studiază coperta cărții. Numește un 

fapt istoric pe care autorul îl poate 

oferi pentru a justifica titlul lucrării. 

Argumentează răspunsul  
Răspuns posibil: Marea Unire din 

1918, Sfârșitul I Rărboi Mondial 

etc. 

Argumentează răspunsul: se face 

trimitere la titlul hărții, la 

importanța anului 1918 în istorie;  

etc 

Numește 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – pentru răspuns corect. 

Argumentează 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială, fără 

trimitere la sursă; 

2 p. – argumentare deplină, cu 

trimitere la sursă. 

 

 

 

 

 

3 puncte 

2 Studiază imaginea. Numește 

autorul monumentului.  

Răspuns corect: Alexandru 

Plămădeală   
Argumentează răspunsul. 

Monumentul lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt este opera de vârf a lui 

Al.Plămădeală (bronz, 1928); etc. 

 

Numește 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – pentru răspuns corect. 

Argumentează 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială, fără 

trimitere la sursă; 

2 p. – argumentare deplină, cu 

trimitere la sursă. 

 

 

 

 

3 puncte 

3 Studiază caricatura. Determină la 

ce eveniment istoric face trimitere 

autorul în caricatură.  

Răspuns posibil: Ocuparea Poloniei 

de către Germania și URSS; 

Dispariția Poloniei de pe harta 

politică a Europei; etc. 

Argumentează răspunsul cu 

trimitere la sursă: svastică; 

inscripție; personaje simbolice; etc 

Determină 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1p. – pentru răspuns corect. 

Argumentează 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială, fără 

trimitere la sursă; 

2 p. – argumentare deplină, cu 

trimitere la sursă. 

 

 

 

 

3 puncte 

4 Studiază titlul articolului. Explică 

ce simbolizează  acest evrniment 

pentru istoria Europei. 

Argumentează răspunsul. 

Răspuns posibil: Capitularea 

Germaniei naziste; victoria  

Coaliţiei Naţiunilor Unite asupra 

Germaniei Naziste...; etc. 

Argumentează răspunsul cu 

trimitere la sursă: titlul articolului; 

inscripția, etc. 

Formulează 

0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1p. – pentru răspuns corect. 

Argumentează 

0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1p. – argumentare parțială, 

fără trimitere la sursă; 

2p. – argumentare deplină, cu 

trimitere la sursă. 

 

 

 

 

3 puncte 

II. 1 Explică semnificația termenului 

politică externă. 

 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă 

1 p. – explicație parțială;  

2 p. – explicație deplină, corectă.  

 

2 puncte 

2 Identifică în reperele cronologice 

(A) două documente ce atestă 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p.x2 – câte un punct pentru fiecare 
 

 



recunoașterea diplomatică a 

României Mari, așa cum rezultase 

ea în urma sistemului versaillez. 

Răspuns corect: 

 - Tratatul de Pace cu Austria 

(SaintGermain);  

- Tratatul de Pace cu Ungaria 

(Trianon);  

- Tratatul de la Paris privitor la 

Basarabia. 

document identificat.  

 

 

2 puncte 

3 Identifică opinia autorului despre 

activitatea diplomației române în 

perioada interbelică. 

Răspuns corect: diplomația română 

este activă şi originală. 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – răspuns corect. 
 

 

1 punct 

4 Caracterizează relațiile româno-

sovietice:  

Răspuns posibil:  

- până la 1934: perioadă 

tensionată...; lipsa relațiilor 

diplomatice...; etc.  

- după 1934: sunt restabilite 

relațiile diplomatice...; etc. 

 

0p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1p.x2 – explicație foarte generală, 

fără trimitere la sursă sau la 

cunoștințele obținute anterior; 

selectează din sursă fără a explica; 

2p. x2– explicație deplină, axată pe 

informația din sursă sau se face 

trimitere la cunoștințele obținute 

anterior. 

 

 

 

4 puncte 

5 Descrie, utilizând hărțile, două 

alianțe regionale concepute de 

diplomația română în cadrul 

sistemului de securitate sud-est 

europeană din perioada interbelică. 

Răspuns posibil:   

- Alianța 1: Mica Înțelegere; state 

membre: Cehoslovacia, România, 

Iugoslavia; creată în 1921; are ca 

scop contracararea politicii 

revizioniste a Ungariei; etc.  

- Alianța 2: Înțelegerea Balcanică; 

state membre: România, Iugoslavia, 

Turcia, Grecia; creată în 1934; are 

ca scop contracararea politicii 

revizioniste a Bulgariei; etc. 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p.x2 – include doar un aspect; 2 

p.x2 – descrie utilizând cel puțin 

două aspecte. 

 

 

 

 

4 puncte 

6 Numește o personalitatea istorică 

din România interbelică care a 

contribuit la menținerea păcii și 

securității internaționale.  

Răspuns posibil: Nicolae Titulescu, 

etc. 

Formulează două argumente. 

Numește 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – numește corect personalitatea. 

Argumentează 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. x2 – explicație parțială (doar 

raționament sau doar exemplu); 

2 p. x2 – explicație deplină 

(raționament și exemplu), corectă 

științific. 

 

 

 

 

5 puncte 

7 Apreciază activitatea diplomației 

române în perioada interbelică. 
Exprimă opinia/ Apreciază 

0 p. – pentru un răspuns lipsă/ 
 

 



Răspuns posibil: formulează o 

apreciere.   

Argumentează opinia: formulează 

două argumente în concordanță cu 

aprecierea exprimată. 

neexplicit (nu este posibil a identifica 

opinia); 

1 p. – apreciere explicit formulată. 

Argumentează opinia 

0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în 

discordanță cu opinia exprimată; 

1 p. x 2 – argumentare parțială, fără a 

face trimitere la suportul propus sau 

a valorifica cunoștințelor obținute 

anterior; 

2 p. x 2 – argumentare deplină 

(raționament și exemplu), corectă 

științific, în concordanță cu opinia 

exprimată. 

 

 

 

5 puncte 

III. 1 Utilizează sursele (sursele A-C).  

 
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau 

fără a face trimitere la surse;  

1 p. – se fac unele încercări de 

valorificare a surselor; textul surselor 

este preluat fără a fi integrat în text.  

2 p. – sursele sunt valorificate corect: 

sunt citate corect; se face trimitere la 

autor/ tipul sursei; etc.  

 

 

 

2 puncte 

2 Redactează un text coerent: 

introducere, cuprins, concluzie.  

 

0 p. – pentru un răspuns lipsă;  

1 p. x 3 – pentru fiecare parte a 

textului (introducere, cuprins, 

concluzie) clar organizată ca mesaj/ 

structură (prin alineat).  

 

 

3 puncte 

3 Argumentează afirmația:  

Marea criză economică din 1929-

1933 a produs efecte distructive. 

Argumentele formulate, cel puțin 

trei, pot face trimitere la : 

- efecte economice: (reducerea 

volumului producției și a salariilor; 

ruinarea producătorilor agricoli; 

închiderea întreprinderilor); etc. 

- efecte sociale: (pauperizarea 

maselor; șomajul); etc. 

Relevanța argumentelor (1p.)  
0 p. – pentru un răspuns lipsă; sunt 

doar enumerate informații disparate 

din surse;  

1 p. – argumentele reflectă explicit 

afirmația propusă.  

Formulează trei argumente (6p.)  
0 p. – pentru un răspuns lipsă;  

1 p. x 3 – argument parțial/ 

declarativ;  

2 p. x 3 – argument deplin 

(raționament și exemplu).  

 

 

 

 

 

 

7 puncte 

4 Utilizează limbajul istoric.  

 
0 p. – pentru un răspuns lipsă/ volum 

irelevant (2-3 enunțuri);  

1 p. – limbaj parțial adecvat; 

nerelevant pentru tema propusă;  

2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru 

prezentarea temei.  

 

 

2 puncte 

5 Mesaj corect din punct de vedere 

științific.  

 

0 p. – pentru un răspuns lipsă/ volum 

irelevant (2-3 enunțuri);  

1 p. – nu sunt comise greșeli 

științifice grave.  

 

1 punct 

Total: 50 de puncte 


