
TEST 2 

BAREM DE CORECTARE 

Istoria românilor și universală, Profilul umanistic 

Teste pentru exersare, Februarie 2020 

SUBIECTUL I 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Definește termenul șerbie. 

 

Răspuns posibil:  

Instituție feudală caracterizată prin starea de 

dependență a țăranului față de proprietatea 

feudală a unui stăpân. 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ 

lipsă; 

1 p. – definiție parțială;   

2 p. – definiție deplină.  

 

2 puncte 

2. Justifică, în baza sursei A, necesitatea istorică 

a abolirii șerbiei în Imperiul Rus  

 

Răspuns posibil:     

- Pentru a înceta revoltele societății și a acorda 

libertate țăranilor șerbi; 

- Pentru a împroprietări țăranii cu pământ, fapt ce 

ar fi îmbunătățit starea lor economică  față de 

situația anterioară etc. 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - justificare  parțială, fără a ține 

cont de mesajul surselor; 

2p. - justificare  deplină. 

2 puncte 

3. Explică, în baza surselor și a cunoștințelor 

obținute anterior, două probleme în 

implementarea reformei agrare din Imperiul 

Rus. Argumentează răspunsul. 
 

Răspuns posibil: 

- Împroprietărirea țăranilor se face condiționat (el 

devine proprietar după ce achită datoriile la stat); 

- Țăranii au fost împroprietăriți diferit; rămân în 

continuare dependenți economic de stăpânii lor, 

etc... 

Argumentează răspunsul: 

-Foștii șerbi, la rândul lor, trebuiau să 

ramburseze statului aceste sume /.../ pe o perioadă 

de 49 de ani.  

-șerbii au primit și pământ; cei care lucraseră în 

gospodării nu s-au bucurat de acest privelegiu. 

Explică (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - formulează o explicație la 

temă, fără a ține cont de mesajul 

sursei; 

1 p.x 2 - pentru fiecare lacună 

identificată corect. 

 

Argumentează (2p.) 

 0 p. – pentru un răspuns greșit/ 

lipsă; 

 1 p. – argumentează doar cu 

trimitere la sursă; 

 2 p. – argumentează cu trimitere la 

sursă și valorifică cunoștințele 

obținute anterior. 

 

 

 

 

4 puncte 

4. Compară prevederile Regulamentelor din 19 

februarie 1861 (sursa A) și implementarea în 

practică a prevederilor acestora (sursa B). 

Argumentează răspunsul. 

 

Răspuns corect:  Sursele exprimă realități 

diferite...; etc.  

Argumentează răspunsul (suport din sursă):   

Compară (2p.)  

0 p. – pentru un răspuns greșit/ 

lipsă; 

1 p. – pentru o comparație parțială;  

2 p. – pentru o comparație corectă 

și deplină.  

 

 

 

4puncte 



 

Sursa A – actele legislative a reformei proclamau 

abolirea iobăgiei, acordând țăranilor drepturile 

locuitorilor liberi, atât cele personale, cât și cele 

patrimoniale;  

 

Sursa B - În realitate, țăranii au continuat să 

plătească dijma (deci dependenți economic de 

stăpânii lor), iar pământul îl vor avea în 

proprietate abia după 49 de ani, timp în care erau 

obligați să întoarcă datoriile statului. etc 

 

Argumentează (2p.)  

1 p. – argumentare parțială; 

2 p. – argumentare deplină, 

valorifică ambele surse. 

 

5. Apreciază, din perspectiva social-economică, 

importanța desființării șerbiei în Imperiul Rus. 

Argumentează răspunsul. 

 

Apreciază (2p.) 

0 p. - răspuns lipsă / incorect 

științific; 

1 p. - apreciere formulată simplist; 

Parțial reflectă esența temei; 

2 p. - apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru tema dată, 

relevantă pentru tema dată, corectă 

științific. 

 

Argumentează (2p.) 

1 p. - argumentare parțială; 

2 p. - argumentare deplină 

(raționament și exemplu). 

 

 

4 puncte 

SUBIECTUL al II-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Explică, cu trimitere la sursă, două probleme cu 

care se confruntau țările europene în 1940.  

Răspuns posibil: 

- Începutul celui de-al doilea război mondial; 

- Miopia politică a Marilor State vis-a-vis de 

politica expansionistă a Germaniei, Italiei, 

Japoniei, etc 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1p. x 2 - identifică corect două 

probleme cu care se confruntau 

țările europene în 1940.  

2 puncte 

2. Determină opinia autorului despre pericolul 

german. Argumentează răspunsul cu trimitere la 

sursă și la cunoștințele obținute anterior. 

 

Răspuns posibil: 

Autorul înțelege iminența pericolul german pentru 

civilizația contemporană. El consideră că 

națiunile trebuie să se unească în fața pericolului 

pentru a nu fi învinuiți de generațiile următoare. 

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.) 

 

 

 

4 puncte 



etc. 

Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă și la 

cunoștințele obținute anterior. 

Suport din sursă:  

Dacă îi putem face faţă, întreaga Europă poate fi 

liberă /…/ Însă dacă eşuăm, atunci întreaga lume, 

inclusiv Statele Unite, inclusiv tot ceea ce am 

cunoscut şi am iubit, se va prăbuşi în abisul unui 

nou Ev Mediu devenit şi mai sinistru, etc 

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. 

3. Formulează o cauză ce l-a determinat pe W. 

Churchill să ceară asumarea datoriilor de către 

englezi. Argumentează răspunsul cu trimitere la 

un fapt istoric. 

 

Răspuns posibil: 

Marea Britanie garanta independența și 

integritatea teritorială a mai multor state mici din 

Europa de Sud-Est  și nu numai...etc. 

 

Argumentează răspunsul cu trimitere la un fapt 

istoric: Marea Britanie trebuia să-și asume 

responsabilitatea pentru politica conciliatoristă 

pe care a promovat-o, etc. 

Formulează o cauză (2p.) 

0 p. - răspuns greșit / lipsă 

1 p. - cauză formulată simplist, 

parțial reflectă esența temei; 

2 p. - formulează o cauză corelată 

la un fapt istoric. 

Argumentează (2p.) 

0 p. - 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 puncte 

4. Apreciază rolul lui W. Churchill în istorie. 

Argumentează răspunsul. 

Apreciază (2p.) 

0 p. - răspuns lipsă / greșit din 

punct de vedere științific; 

1 p. - apreciere foarte generală; 

2 p. - apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru aspectul istoric 

solicitat. 

Argumentează (2p.) 

0 p. - răspuns lipsă; în discordanță 

cu aprecierea formulată; 

1 p. - argumentare parțială; 

2 p. - argumentare deplină 

(raționament și exemplu), corectă 

științific, în concordanță cu sarcina 

propusă. 

 

 

 

4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea 

Nr. 

item 

Răspuns corect / posibil Modul de acordare a punctelor Maxim 

pentru 

item 

1. Caracterizează, în baza sursei, situația internă a 

Țării Românești. 

 

Răspuns posibil: 

0 p. - răspuns greșit / lipsă; 

1 p. - răspuns simplist / declarativ; 

2 p. - explicație parțială (operează cu 

informații din sursă, selectate corect, 

 

 

3 

puncte 



În urma instaurării regimului fanariot, situația 

internă a Țărilor Române devine și mai grea. 

Crește suma tributului și a dărilor obligatorii 

pentru imperiul Otoman. Tronul este scos la 

vânzare, iar domnii sunt fanarioți (nu pământeni) 

numiți de sultan. 

 

Suport din sursă: 

De multă vreme ajunsese (Țara Românească - 

n.a.) la cheremul guvernului turc și vândută chiar 

de acesta și totdeauna lăsată pradă lăcomiei 

acelor domni pe care îi trimite, etc 

fără a fi deplin integrate într-o 

explicație pertinentă); 

 

3 p. - explicație deplină, reflectă 

esența faptului istoric analizat; 

Informația punctuală selectată din 

sursă fortifică/personalizează 

explicația. 

2. Formulează, conform modelului propus, două 

consecințe ale regimului fanariot din Țările 

Române. Argumentează răspunsul. 
 

Răspuns posibil: 

Consecință socială: Moșierii, țăranii, orășenii 

erau nemulțumiți de domnii fanarioți și politica 

acestora; etc 

 Consecință politică: În fruntea țării se aflau 

domni care au cumpărat tronul, numiți de sultan, 

iar mai târziu trebuiau să fie acceptați și de 

imperiul Rus. Intervenție străină în politica 

Țărilor Române. etc 

Argumentează răspunsul. 

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 

științific, în concordanță cu sarcina 

propusă. 

 

 

6 puncte 

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. 

 

Influiența civilizației grecești asupra 

evoluției civilizației geto-dacilor. 
 

Argumentele formulate, cel puțin trei, pot face 

trimitere la: 

- relațiile economice reciproc avantajoase; 

-împrumuturi culturale reciproce; 

-evoluția economică, culturală, socială a geto-

dacilor, datorită vecinătății cu orașele polise 

grecești de la Marea Neagră; 

-valori și instituții politice; 

-patrimoniul cultural; 

-etc. 

Formulează trei argumente (6p.) 

 0 p. – pentru un răspuns lipsă; 

 1 p. x 3 – argument parțial/ 

declarativ;  

2 p. x 3 – argument construit corect 

(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 

 

 

10 puncte 



exprimată în introducere, sunt 

relevante și suficiente pentru poziția 

adoptată. 

 

 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. 

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

0 p. - răspuns lipsă / greșit; 

1 p. x 2 - relația cauză-efect este 

exprimată simplist, fără conectori; 

2 p. x 2 - răspuns corect, deplin. 

 

Relevanța tematică (1 p.) 

1 p. - relațiile de cauză-efect propuse 

reflectă esența temei abordate. 

 

 

5 puncte 

 

3. Integrează critic informațiile din sursele propuse 

în propriul text. 

0 p. - 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 textul autorului; 

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. - răspuns lipsă. 

Introducere 

1 p. - teza este formulată simplist, 

puțin personalizat; nu este axată 

deplin la tema propusă; 

2 p. - teza este formulată clar, 

personalizat (mai mult decât o 

simplă reafirmare a temei) și este 

relevantă pentru tema propusă. 

Cuprins 

1 p. - organizarea textului (prin 

alineat) reflectă cuprinsul 

(argumentele) textului. 

Concluzie 

 

 

5 puncte 



1 p. - mesaj simplist; parțial corelat 

cu teza propusă la introducere; nu 

oferă o sinteză a argumentelor 

propuse în cuprins; 

2 p. - mesaj clar, în concordanță cu 

tema și teza propusă în introducere; 

oferă o sinteză a argumentelor 

formulate în cuprins. 

 

5. Utilizează corect limbajul istoric. 0 p. - 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 și a cunoștințelor 

obținute anterior, în ce context a fost semnată 

Mica Înțelegere. 
 

Răspuns posibil: 

Mica Antantă sau Mica Înțelegere a fost semnată 

în 1921-1922 între România, Cehoslovacia și 

Iugoslavia, cu scopul garantării integrității 

teritoriale și ajutor reciproc în caz de necesitate, 

iar scopul ascuns era ajutor reciproc în cazul în 

care Ungaria ar fi atacat una dintre cele trei țări. 

Explică (1 p.) 
 0 p. – pentru un răspuns greșit/ 

lipsă; 
1 p. – formulează un răspuns 

conform sarcinii. 

 
Utilizează (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – utilizează harta sau 

cunoștințele obținute anterior; 

2 p. – utilizează harta și cunoștințele 

obținute anterior. 

 

 

 

3 puncte 

2. Determină două obiective urmărite de țările 

semnatare a Micii Înțelegeri. Argumentează 

răspunsul. 

 

Răspuns posibil: 

- asigurarea păcii în peninsula Balcanică; 

-ajutor și susținere reciprocă în cazul unui 

eventual atac din partea Ungariei. 

- asigurarea integrității teritoriale a statelor 

semnatare. 

Determină (2p.) 

0 p. - pentru un 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 

(raționament sau exemplu); 

2p. – argumentare deplină, 

 

 

4 puncte 

 

 

 



(raționament și exemplu), corectă 

științific, în concordanță cu 

sarcina propusă. 

3. Formulează, pe baza hărții și a cunoștințelor 

obținute anterior,  o concluzie despre 

importanța formării alianțelor regionale. 
 

Răspuns posibil: 

Țările semnatare au încercat să asigure un status 

quo în regiune. Fiind țări mici și geopolitic 

înconjurate de puteri care promovau o politică 

externă agresivă, au avut nevoie ca Marile Puteri 

(Anglia, Franța) să le asigure protecția. Alianțele 

regionale sunt binevenite pentru conlucrare 

economică, culturală, politică, dar în fața 

pericolelor majore, au nevoie de intervenție din 

exterior. Mica Înțelegere și Înțelegerea Balcanică 

sunt un exemplu în acest sens. etc 

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. 

 


