
TEST 2 

BAREM DE CORECTARE 

Istoria românilor și universală 

Testarea pe eșantion reprezentativ, Februarie 2020, profil arte 

 

SUBIECTUL I 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Definește termenul alianță. 

Răspuns posibil:  

Înțelegere politică între două sau mai multe state, 

pe bază de tratat, prin care statele respective se 

obligă să acționeze în comun sau să se ajute în 

anumite împrejurări, în special în caz de război 

ori al unui atac îndreptat de alte state împotriva 

unuia dintre statele aliate. ...etc. 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – definiție parțială; 

2 p. – definiție deplină. 

 

2 puncte 

2. Explică necesitatea istorică a creării alianțelor. 

 

Răspuns posibil:   

-Colaborare politică, economică, culturală ș.a. 

-Statele respective vor acționa în comun sau se 

vor ajuta  în anumite împrejurări, în special în caz 

de război ori al unui atac îndreptat de alte state 

împotriva unuia dintre statele aliate. ...etc 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – doar selectează informații 

relevante din sursă, fără a explica; 

2 p. – explicația este în concordanță cu 

sarcina propusă. 

 

2 puncte 

3. Determină, în baza sursei A și a cunoștințelor 

obținute anterior, două obiective ale Înțelegerii 

Balcanice. Argumentează răspunsul. 

 

Răspuns posibil: 

 

- Păstrarea statu-quo-ului în Peninsula 

Balcanică; 

- Asigurarea păcii și a integrității teritoriale 

statelor din Balcani. ...etc 

 

 

Determină (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p.x 2 - pentru fiecare obiectiv 

determinat corect. 

 

Argumentează (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială (doar 

raționament sau doar exemplu); 

2 p. – argumentare deplină 

(raționament și exemplu). 

 

 

 

 

4 puncte 

4. Compară opiniile autorilor (sursele A și B) despre 

rolul alianțelor regionale.  

 

Răspuns corect: 

Opiniile autorilor sunt asemănătoare... 

războiul nu trebuie să fie metodă de rezolvare a 

conflictelor. 

Argumentează răspunsul. 

Poate face trimitere la: 

Sursa A: - își garantează mutual securitatea 

tuturor frontierelor lor balcanice.  

Sursa B: -datoria oamenilor de stat este de a crea 

și menține o stare a lucrurilor care să convingă pe 

Compară (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - comparație parțială (doar 

concluzie, sau doar criteriu de 

comparație); 

2 p. - comparație corectă și deplină 

(concluzie și criteriu de comparație) 

 

Argumentează (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - argumentare parțială; 

2 p. - argumentare deplină, valorifică 

ambele surse. 

 

 

 

4 

puncte 



cei ce ar năzui să răstoarne ordinea nou stabilită 

de lipsa de sens și chiar de pericolul unei 

asemenea încercări. 

5. Apreciază argumentat, din perspectivă istorică, 

importanța respectării tratatelor internaționale. 

 

Exprimă opinii/ Apreciază (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă/ incorect 

științific; 

1 p. – apreciere simplist formulată; 

parțial reflectă esența temei; 

2 p. – apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru tema dată. 

Argumentează (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială (doar 

raționament sau doar exemplu); 

2 p. – argumentare deplină 

(raționament și exemplu). 

 

SUBIECTUL al II-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Identifică în baza sursei două caracteristici ale 

democrației ateniene. 

 

Răspuns posibil: 

- accesul cetățenilor la viața politică indiferent de 

categoria socială; 

- dreptul la întâlniri și liberă exprimare... etc. 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – răspuns parțial; răspuns deplin, 

dar selectează și informații ce nu 

corespund sarcinii; 

2 p. – răspuns deplin, fără a include 

informații irelevante din sursă. 

2 puncte 

2. Determină opinia autorului despre democrația 

ateniană. Argumentează răspunsul cu trimitere la 

sursă și la cunoștințele obținute anterior. 

 

Răspuns posibil: 

Autorul elogiază democrația… etc 

 

Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă și la 

cunoștințele obținute anterior. 

 

Suport din sursă:  

Avem o constituție care nu imită legile vecinilor, 

ci mai degrabă noi înșine suntem exemplul, fără 

să-i imităm pe alții etc. 

Determină (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - construiește o afirmație la temă, 

fără a ține cont de mesajul sursei; 

2 p. - construiește o afirmație corectă, 

pertinentă. 

 

Argumentează (2p.) 

0 p. - răspund greșit / lipsă; 

1 p. - argumentează doar cu trimitere 

la sursă sau doar valorifică 

cunoștințele obținute anterior; 

2 p. - argumentează cu trimitere la 

sursă și valorifică cunoștințele obținute 

anterior. 

 

 

 

4 puncte 

3. Formulează o consecință a creației grecilor antici 

democrația, pentru dezvoltarea societăților 

ulterioare. Argumentează răspunsul cu trimitere la 

un fapt istoric. 

 

Răspuns posibil: 

Democrația ateniană a influențat restul 

Formulează o consecință (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – consecință formulată simplist; 

parțial reflectă esența temei; 

2 p. – formulează o consecință corelată 

la un fapt istoric. 

 

 

4 puncte 



civilizațiilor antice, iar astăzi stă la baza 

societăților moderne. ...etc 

Argumentează răspunsul cu trimitere la un fapt 

istoric: 

Codurile lui Napoleon, Art. 1 din Declarația 

Drepturilor Omului și Cetățeanului ...etc 

Argumentează (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială (nu se face 

trimitere la un fapt istoric); 

2 p. – argumentare deplină, având la 

bază un fapt istoric corect științific. 

4. Apreciază rolul lui Pericle în constituirea 

democrației ateniene. Argumentează răspunsul. 

 

Apreciază (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit 

din punct de vedere științific; 

1 p. – apreciere formulată simplist; 

parțial reflectă esența temei; 

2 p. – apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru personalitatea istorică 

propusă. 

Argumentează (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă sau în 

discordanță cu opinia exprimată; 

1 p. – argumentare parțială; 

2 p. – argumentare deplină 

(raționament și exemplu), corectă 

științific, în concordanță cu opinia 

exprimată. 

 

 

 

4 

puncte 

SUBIECTUL al III-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Explică, în baza sursei, lacunele reformei agrare 

din 19 februarie 1861 din Imperiul Rus. 

Răspuns posibil: 

Reforma are un caracter burghez limitat și multe 

reminiscențe semifeudale. Țăranii devin 

proprietari doar după ce vor achita suma datorată 

statului și moșierului etc. 

Suport din sursă: 

Foștii șerbi, la rândul lor, trebuiau să ramburseze 

statului aceste sume /.../ pe o perioadă de 49 de 

ani; acceptă un sfert din parcela care li s-ar fi 

cuvenit, așa-numita parcelă a săracului etc 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – răspuns simplist/ declarativ; 

2 p. – explicație parțială (operează 

doar cu informațiile din sursă, selectate 

corect, fără a le integra într-o 

explicație pertinentă); 

3 p. – explicație deplină, reflectă 

esența faptului istoric analizat. 

 

 

 

3 

puncte 

2. Formulează, conform modelului propus, două 

consecințe ale reformei agrare din Imperiul Rus. 

Argumentează răspunsul. 

 

Răspuns posibil: 

Consecină economică: țăranii au fost 

împroprietăriți prin răscumpărare, revoltele 

țărănești sunt mai puține, 

Conșecință socială: țăranul este eliberat de șerbie 

Formulează o consecință (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. x 2 numește o consecință conform 

sarcinii. 

Argumentează (4p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. x 2 - argumentare parțială; 

2 p. x 2 - argumentare deplină, 

(raționament și exemplu), corectă 

 

 

6 puncte 



(dependență) etc 

Argumentează răspunsul. 

științific, în concordanță cu sarcina 

propusă. 

SUBIECTUL al IV-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Formulează argumente relevante (cel puțin trei), 

corecte din punct de vedere științific, pentru a-și 

susține opinia referitoare la tema propusă. 

 

Dimensiunile personalității lui Ștefan cel Mare 

 

Argumentele formulate, cel puțin trei, pot face 

trimitere la: 

- Ștefan cel Mare domnitor și diplomat 

- Ștefan cel Mare apărător al creștinismului 

- Ștefan cel Mare simbol al neamului românesc 

-etc. 

Formulează trei argumente (6p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă; 

1 p. x 3 – argument parțial/ declarativ; 

2 p. x 3 – argument construit deplin 

(raționament și exemplu), corect 

științific. 

Concordanța argumentelor cu 

opinia (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă; 

argumentele 

nu sunt în concordanță cu opinia; 

1 p. – argumentele susțin parțial/ 

insuficient opinia exprimată în 

introducere; 

2 p. – argumentele susțin opinia 

exprimată 

în introducere, sunt relevante și 

suficiente 

pentru opinia dată. 

Relevanța tematică a argumentelor 

(2p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă; nu 

corespund temei; 

1 p. – argumentele abordează 

tangențial 

tema propusă; 

2 p. – argumentele dezvoltă tema 

propusă. 

 

 

 

10 

puncte 

2. Explică relații de cauză-efect (cel puțin două). Explică (4p.) 

0 p. – pentru un răspuns lipsă/ greșit; 

1 p. x 2 – relația de cauză-efect este 

exprimată simplist, fără conectori; 

2 p. x 2 – răspuns corect, deplin. 

Relevanța tematică (1p.) 

1p. – relațiile de cauză-efect propuse 

reflectă esența temei abordate. 

 

 

5 puncte 

 

3. Integrează critic informațiile din sursele propuse 

în propriul text. 

0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără 

a face trimitere la surse; 

 

 



textul surselor este preluat fără a fi 

integrat în text; 

1 p. – se fac unele încercări de a cita, 

de a face trimitere la 

surse, fără a integra informația în text; 

2 p. – sursele sunt valorificate corect 

(citate din sursă și/ sau 

trimitere la autor; etc.), dar parțial/ 

unilateral pentru tema 

propusă; 

3 p. – sursele sunt parte integră a 

textului, servesc ca suport al 

reflecției autorului pentru o analiză 

multiaspectuală a temei. 

 

3 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expune ideile în baza unui plan logic care să 

conțină introducere, cuprins, concluzie. 

0 p. – pentru un răspuns lipsă. 

Introducere 

1 p. – mesaj simplist, puțin 

personalizat; nu este axat deplin la 

tema propusă; 

2 p. – mesaj clar, personalizat (mai 

mult decât o simplă reafirmare a 

temei), relevant pentru tema propusă. 

Cuprins 

1 p. – organizarea textului (prin 

alineat) reflectă cuprinsul 

(argumentele) textului. 

Concluzie 

1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu 

opinia din introducere; 

nu oferă o sinteză a argumentelor 

formulate în cuprins; 

2 p. – mesaj clar, în concordanță cu 

tema și opinia exprimată în 

introducere; oferă o sinteză a 

argumentelor formulate în cuprins. 

 

 

5 puncte 

5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. – pentru un răspuns lipsă; 

1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant 

pentru tema propusă; 

2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru 

prezentarea temei. 

N.B.: baremul pentru utilizarea 

corectă a limbajului istoric se 

aplică doar în cazul acumulării a cel 

puțin 4 puncte pentru 

formularea argumentelor relevante 

(itemul IV.1). 

 

2 puncte 



SUBIECTUL al V-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Explică, pe baza hărții, o consecință a 

confruntărilor  Est-Vest.  

 

Răspuns posibil: 

-Imediat după finisarea celui de-al doilea război 

mondial, între foștii aliați se simte o ruptură. 

Primul conflict între Vest și Est este Blocada 

Berlinului.  

-Antagonismele vin și la nivel economic (economii 

planificate și dirijate în Est și capitaliste în Vest), 

cultural și militar (goana înarmărilor). etc.  

Explică (2p.) 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – explicația corelează doar cu o 

parte din informația oferită de hartă; 

2 p. – explicația este în concordanță 

deplină cu informația oferită de hartă. 

Utilizează (1p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

nu face referință la hartă 

1 p. – valorifică informația de pe harta; 

 

 

 

3 puncte 

2. Determină, în  baza hărții și a cunoștințelor 

obținute anterior, câte o caracteristică a modelelor 

economice postbelice din Europa. 

 

Răspuns posibil: 

- În Est - economii planificate, hipercentralizate, 

etc 

- În Vest - economie de tip capitalist, cerere-și 

ofertă, existența proprietății private, libera 

concurență, etc.  

 

Determină (2p.) 

0 p. - pentru un răspuns greșit / lipsă; 

1 p. x 2 - pentru fiecare caracteristică 

numită corect. 

Utilizează (2p.) 
0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 
1 p. – utilizează harta; 
2 p. – utilizează harta și cunoștințele 

obținute anterior. 
 

 

 

4 puncte 

 

 

 

3. Formulează, în baza hărții și a cunoștințelor 

obținute anterior, o concluzie cu referire la 

existența unei lumi bipolare în perioada 

postbelică. 

 

 

Concluzia (2 p.) 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – concluzia formulată nu 

corespunde informației oferite de 

hartă; 

2 p. - concluzia formulată este corectă 

din punct de vedere științific și 

corespunde 

informației oferite de hartă. 

Argumentează (2 p.) 

0 p. -  pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială; 

2p.–argumentare deplină (cu trimitere 

la hartă și la cunoștințele obținute 

anterior). 

4 puncte 

 

Total: 75 de puncte. 

 


