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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 
Corectaţi lucrarea cu un stilou sau pix de culoare diferită de cea folosită de către 
candidat după următoarele criterii. 

1. Răspuns corect        
2. Lipsă(uri)        √  
3. Nu ţine strâns de rezolvare        [    ] 
4. Părţi inutile, neapreciabile (se vor şterge)                
5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (se vor sublinia)                                 

6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (se vor sublinia)   ∼∼∼∼∼∼ 
7. Probleme de greşeli de limbă (se vor sublinia)           ………… 
8. Greşeli grave de ortografie (se vor sublinia)                      

(Greşeli grave de ortografie sunt de tipul: 
- marcarea greşită a genului substantivelor; 
- forme greşite de declinare şi de conjugare; 
- lipsa acordului determinanţilor cu substantive; 
- forme greşite ale verbelor şi pronumelor (de pildă: am/a-mi, aş/a-şi, al/a-l, ai/a-i, etc) 

 
Dintre dreptunghiurile aflate după subiecte, în cel din stânga se va marcha punctajul 

maxim pentru subiectul respectiv, în cel din dreapta se va trece punctajul total obţinut de 
către candidat. 

Se va trece de asemenea pe lucrare (lucrări) punctajul parţial acordat pentru diferitele 
părţi ale subiectului. 

Se vor accepta doar elementele de răspuns date/definite în Baremul de corectare şi 
de notare şi se va evalua lucrarea după punctajul menţionat la fiecare subiect. În îndrumător 
se vor găsi indicaţii speciale privind elementele de răspuns (de exemplu: argumentarea), 
răspunsurile şi tipurile de probleme care diferă de cele date în Barem.    
 

I. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri scurte  
 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de 
răspuns aflate în cheie (rezolvare, soluţie).   
 
Stabilirea punctajului 
 
Răspuns/element corect:                 0,5  puncte sau 1 punct (după cele menţionate în Barem) 
Răspuns greşit:                                0 puncte 
Lipsa răspunsului:                           0 puncte 
 

Se vor putea acorda 0,5 puncte pentru elementele care sunt specificate în Barem.  
Elementele punctajului menţionate în Barem numai pot fi divizate.  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale, punctajul nu trebuie rotunjit, de 

exemplu poate fi: 3,5 puncte.  
 

Stabilirea punctajului subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  



 

írásbeli vizsga 0802 3 / 20 2010. május 5. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

•  dacă pentru subiectul respectiv se pot acorda 2 puncte şi se cer două elemente de 
răspuns, atunci pentru fiecare element corect se va da câte 1 punct; 

•  dacă pentru subiectul respectiv se poate da 1 punct şi se cer două elemente de răspuns, 
atunci se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  

La subiectele de interpretare (de exemplu: la argumentare, interpretări de texte) se va 
accepta ca fiind corectă orice soluţie, care, din punct de vedere al conţinutului, este redactată 
în spiritul răspunsului din Barem. (Prin urmare la asemenea subiecte rezolvarea începe cu „De 
ex.”:).  

La subiectele la care dintre răspunsuri se va alege una corectă (de exemplu: adevărat-
fals) din mai multe elemente de răspuns, soluţia nu poate fi evaluată în cazul în care toate 
elementele sunt subliniate sau marcate. Dacă în subiect se stabileşte numărul elementului 
(elementelor) şi candidatul scrie mai mult decât se cere, evaluarea se va face după ordinea lor. 

Pentru rezolvări nu se pot acorda "puncte de merit" care depăşesc punctajul maxim 
stabilit. 

Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau eliptice. 
Dacă punctajul total la subiectele simple, cu răspunsuri scurte este un număr 

întreg, nu se fac modificări, însă dacă totalul este unul fracţionar, atunci  acesta se va 
rotunji după regulile matematice (de ex.: de la 23,5 la 24 de puncte).     

Numele persoanelor, datele topografice şi conceptele care figurează în programele 
şcolare se vor evalua numai dacă sunt ortografiate corect.   

Numai în cazuri excepţionale se va renunţa la baremul stabilit. Cauzele diferenţelor 
trebuie să fie formulate în scris de către examinator. 

 
II. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri mai ample, lungi 

(eseuri)  
 
1. Alegerea subiectului  
 
În total pot fi notate trei subiecte:  

un subiect cu răspuns scurt, referitor la istoria universală,  
un subiect cu răspuns scurt, referitor la istoria Ungariei,  
un subiect cu răspuns lung,  referitor la istoria Ungariei.  
Cele două subiecte privind istoria maghiară se vor referi obligatoriu la epoci diferite. 

 
Evalurea răspunsurilor în cazul alegerii greşite a subiectului de către candidaţi.  

 

Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a ales greşit epocile, tipurile de subiect etc., în 
cazul acesta   

• la evaluare se va renunţa la subiectul (subiectele) la care elevul a obţinut punctajul cel 
mai scăzut, astfel la stabilirea punctajului final candidatului i se va scădea doar un 
punctaj minim; 
• se vor lua în considerare unul (sau două) din subiecte care corespunde (corespund) 
criteriilor de alegere şi la care candidatul a obţinut punctajul maxim. 
Dacă elevul a început să rezolve mai mult de trei subiecte, fără să precizeze clar alegerea 

sa, şi printre soluţiile făcute de către candidat există trei subiecte care corespund criteriilor de 
alegere, atunci subiectele se vor evalua pornind de la subiectele cu numerele mai mici spre 
numerele mai mari, adică în ordinea crescândă, pe baza regurilor de alegere. (De exemplu: 13, 
15, 18. sau 14, 15, 18.). 
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Dacă elevul s-a apucat să rezolve şi mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
corespunzătoare criteriilor de alegere, atunci se vor lua în considerare acele subiecte 
rezolvate, care corespund criteriilor de alegere şi la care a obţinut cele mai multe puncte. 

Dacă elevul a început să rezolve toate subiectele, fără să indice clar alegerea sa, atunci 
se vor nota subiectele 13, 15, 20. conform descrierii examenului de bacalaureat. 
 
2. Evaluarea subiectelor 

 
La evaluarea subiectelor criteriile cele mai importante sunt :  

a) înţelegerea subiectului,  
b) conformitate cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) redactarea lucrării şi corectitudinea limbii. 

Evaluarea răspunsurilor lungi (a eseurilor) se va face cu ajutorul cheii (rezolvărilor) 
care conţine criteriile concrete de notare, aplicaţiile, respectiv "conţinuturile" corespunzătoare 
acestora.   
 
a) Barem de notare la înţelegerea subiectului: 
 
La înţelegerea subiectului se vor lua în considerare următoarele criterii 

• Identificarea subiectului (tema, epoca): dacă elevul prezintă problemele, temele, epocile  
menţionate; 
• Prezentarea coerentă a temei, evidenţierea aspectelor esenţiale: dacă elevul prezintă clar 
şi concis problemele de analizat;  
• Profunzimea prezentării conţinutului, gradul de dezvoltare a temei: în ce măsură 
constatările şi concluziile candidatului sunt complexe, respectiv relevante, evidente 
pentru problematica dată;  
• "Aplicaţii" nuanţate şi eficacitate: dacă elevul foloseşte sursele date, are capacitatea de a 
face constatări şi de a trage concluzii. 
 

La notarea concretă a subiectelor în primul rând se va constata: dacă la înţelegerea 
subiectului candidatul a realizat cel puţin 1 punct din cele 4 sau 8 puncte posibile. În caz 
contrar, punctajul total la subiectul respectiv va fi de 0 puncte. 
 
La subiectele de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) 

Se vor acorda 4 puncte dacă elevul a înţeles esenţa problemei şi a interpretat-o corect, 
dezvoltarea temei este armonioasă, logică, coerentă. Cu ajutorul surselor date trage concluzii 
esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat.  
Se vor acorda  3 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
însă dezvoltarea temei este disproporţionată şi nu este clară şi concisă. 
Se vor acorda 2 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte de surse numai 
parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare din care reiese că a înţeles 
subiectul, însă dezvoltarea temei nu se referă, în mare parte, la interpretarea sau rezolvarea 
problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează problema cu totul 
greşit, nu se foloseşte de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problema dată.  
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La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi) 
Se vor acorda 7-8 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
dezvoltarea temei este armonioasă, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor istorice date trage 
concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat. 
Se vor acorda  4-6 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, însă dezvoltarea temei este disproporţionată, nu este clară şi concisă. 
Se vor acorda  2-3 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte de sursele 
date numai parţial, fără să fie capabil să facă constatări esenţiale. 
Se va acorda  1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare pe baza căreia se poate justifica 
că a înţeles subiectul, însă dezvoltarea temei în mare parte nu se referă la interpretarea 
sau rezolvarea problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează greşit problema, nu se 
foloseşte de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problema dată 
 
b) Notarea „aplicaţiilor” şi a „conţinuturilor" 
 

În cheie „aplicaţiile” legate de utilizarea competenţelor (de exemplu: orientarea în timp 
şi spaţiu, folosirea surselor) au fost marcate cu litera „A”, iar elementele de conţinut legate de 
acestea cu „C”.  

Între cele două criterii de evaluare există desigur o corelaţie strânsă pentru că 
„aplicaţiile” pot fi interpretate şi evaluate doar prin „conţinuturi" concrete.  

În cazul subiectelor de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) de o aplicaţie se 
leagă 1-2 „conţinuturi", în schimb la subiectele de analiză – mai ales la identificarea factorilor 
determinanţi ai evenimentelor –, mai multe, adică două-trei elemente de conţinut se leagă de 
aplicaţii.  

Dacă în soluţie, de o aplicaţie se leagă numai un singur conţinut, atunci la corectare şi 
notare, punctajul la aplicaţii şi la conţinuturi trebuie, de asemenea, să fie acelaşi. (De 
exemplu: în cazul subiectelor scurte pentru Orientarea în timp şi spaţiu, Utilizarea 
vocabularului de specialitate şi Utilizarea surselor, respectiv în cazul subiectelor lungi pentru 
Orientarea în timp şi spaţiu şi Utilizarea vocabularului de specialitate se vor putea acorda 
doar 0 sau 2 sau 4 puncte).  

Dacă în soluţie, de o aplicaţie se leagă mai multe elemente de conţinut, atunci anumite 
puncte nu vor acorda din cauza interdependenţei existente între cele două elemente (de 
exemplu: în cazul subiectelor scurte pentru Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor nu se vor acorda 1 şi 4 puncte, iar la subiectele lungi pentru Orientarea în timp 
şi spaţiu nu se vor acorda 1 şi 5 puncte şi pentru Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor nu se vor acorda 1 şi 6 puncte). 

La acordarea punctajului la aplicaţii şi la conţinuturi, ca regula generală, se vor avea în 
vedere următoarele criterii: 
 
Punctajul la „Aplicaţii” (A)  
 
Se vor acorda 2 puncte în cazul în care punctajul adecvat la „conţinuturi" este ridicat (mai 
mult de 50% din punctajul maxim la „conţinuturi”). 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a obţinut cel puţin 1 punct la „conţinuturi", şi răspunsul nu 
conţine greşeli grave (date, constatări eronate).     
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obţinut puncte la elementele de conţinut şi 
răspunsul conţine erori grave. 
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Exemplele (De exemplu:) la elementele de conţinut arată ce fel de „conţinuturi" pot fi 
acceptate ca fiind răspunsuri bune. Elementele de răspuns la „conţinuturi” se compun în 
general din două părţi: stabilirea factorilor de timp şi de spaţiu; folosirea în general şi la 
concret a noţiunilor; enumerarea (fixare, prezentare) şi concluziile (constatări). Aceasta 
înseamnă că dacă răspunsul conţine doar unul din elemente, candidatului i se va acorda 1 
punct, astfel va putea primi 2 puncte pentru ambele elemente corecte. La elementele de 
răspuns la „conţinuturi"– mai ales la enumerări şi concluzii – se vor putea accepta fireşte şi 
alte combinaţii de răspunsuri faţă de cele care se află în cheia de rezolvare. În cheia de 
rezolvare, la câteva elemente de conţinut am despărţit cu particula „sau” mai multe răspunsuri 
corecte posibile, dar aceasta nu înseamnă că examinatorul nu poate accepta şi alte elemente 
corecte de conţinut redactate în spiritul subiectului respectiv. 
 
Punctajul la  „Conţinuturi” (C) 
Se vor acorda 2 puncte pentru analiza care conţine o cantitate corespunzătoare de date 
corecte, dacă ea se referă corect la sursele date (la autori, idei, circumstanţe, etc), respectiv 
dacă în lucrare sunt prezentate diverse cauze şi concluzii caracteristice, tipice, şi/sau sunt 
amintite de personalităţi istorice legate de evenimentele respective. 

Se va acorda 1 punct în cazul în care analiza conţine date, concluzii, constatări reduse ca 
număr şi mai puţin semnificative şi are numai câteva date. 

Se vor acorda 0 puncte dacă în lucrare nu există date, referinţe, sau dacă în răspunsuri 
candidatul face constatări cu totul eronate. 

 
c) Punctajul la „Redactarea lucrării şi corectitudinea limbii”  
 
La subiectele de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) 
Se vor acorda 2 puncte pentru compunerea care formează un text, compus din fraze corecte, 
inteligibile în care nu sunt greşeli grave de limbă. 
Se va acorda 1 punct pentru compunerea care conţine mai multe greşeli grave de limbă şi de 
ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte pentru rezolvarea care conţine doar o schemă compusă din cuvinte, 
fără fraze logice şi clare. 

 
La subiectele de analiză a problemei (cu răspunsuri lungi) 
Se vor acorda 7-8 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
corecte, inteligibile, bine redactate, cu o structură logică, şi care se raportează echilibrat la 
conţinut, constatările sunt nuanţate şi variate, şi nu conţine greşeli grave de limbă sau de 
ortografie. 
Se vor acorda 4-6 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
inteligibile, dar redactate disproporţionat, sau constatările sunt simpliste, limitat, şi conţine 
mici greşeli de limbă. 
Se vor acorda 2-3 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
inteligibile, dar greşit structurat, este disproporţionat, incomplet (de exemplu: lipsesc unele 
părţi ca introducerea, analiza, încheierea). Concluziile din text sunt simpliste, limitate conţine 
greşeli de limbă. 
Se va acorda 1 punct pentru compunerea care conţine fraze, dar între care nu există 
conexiuni fireşti (de conţinut sau de limbă) şi textul are greşeli grave de limbă şi de 
ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte pentru compunrerea care este sumară, se compune doar din cuvinte. 
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3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 

Candidatul trebuie să-şi dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit, ceea ce face parte 
dintre competenţele importante de alcătuire a textului. În cazuri întemeiate ideea 
începută în spaţiul punctat poate fi continuată oriunde pe partea liberă a foii respective, şi 
acest element al răspunsului poate fi evaluat. Aceasta înseamnă circa 2-3 rânduri la 
subiectele scurte, şi circa 4-5 rânduri la subiectele lungi. 

4. Recomandări pentru etapele de evaluare a problemelor 

1. Studiaţi cheile (soluţiile) problemelor. 
2. Treceţi în revistă modelul de criterii (Baremul) de evaluare-notare. 
3. Controlaţi alegerea subiectelor de către candidaţi.  
4. Citiţi cel puţin de două ori lucrările elevilor. 
5. Stabiliţi punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor din cheie 

(soluţiile). 
6. Stabiliţi punctajul total şi cu ajutorul numărului de împărţire (2) transformaţi-l în 

punctaj de examen.  
7. Punctajul în funcţie subiecte nu se va rotunji.  
8. Calculaţi punctajul final obţinut la cele trei subiecte de eseu! Dacă acest total este 

un număr întreg, nu se fac modificări, însă dacă însă este unul fracţionar, atunci  
acesta se va rotunji după regulile matematice (de ex.: de la 23,5 la 24 de puncte).     
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III. Stabilirea punctajului total 
 
Adunaţi punctajul obţinut la partea I şi a II-a. 
 

Tabele pentru evaluarea şi notarea subiectelor: 
Subiecte cu răspunsuri scurte 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

 
Înţelegerea subiectului 4  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 4  
Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor 

6  

Structura lucrării, corectitudinea limbii 2  
Punctajul total  24  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul max.  12  

 
Subiecte cu răspunsuri lungi 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

 
Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor istorice 8  
Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor    

10  

Structura lucrării, corectitudinea limbii 8  
Punctajul total  42  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul max.  21  
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I. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1. Subiectul se leagă de marile civilizaţii antice. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, 
în total 4 puncte)  
Ilustraţia Pe cine sau ce prezintă?           Civilizaţie 
a) Marele zid chinezesc chinezească, China 
b) Acropole greacă, Elada, Grecia 
c) Coliseu romană, Roma, Imperiul 

roman 
d) Budha indiană, India 

(se vor accepta şi alte 
civilizaţii budhiste)  

 
2. Subiectul se referă la religia islamică. (3 puncte)  
a) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns)  
  - Mohamed 
 - de cinci ori/cinci 
 - săraci/nevoiaşi/strâmtoraţi (Se va accepta orice alt răspuns corect) 
b) Ramadan (0,5 puncte) 
c) Mecca (1 punct) 
 
3. Bula de aur (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 4 puncte)  
                                               Afirmaţiile Adevărat Fals 
a) Regele care a dat legea, se trăgea din dinastia de Anjou.        X 
b) Dacă regele nu-şi respectă promisiunile, episcopii şi nobilimea îl pot 
contrazice.   

   X  

c) Zeciuiala trebuie prestată în produse agricole.    X  
d) Zeciuiala este o rentă ce-i revine moşierului.     X 
e) Documentul demonstrează întărirea puterii regale.     X 
f) Bula de aur a fost dată în secolul al XVI-lea.     X 
g) Servienţii sunt scutiţi de taxe.    X  
h) Oaspeţii sunt oaspeţi sosiţi din alte ţări.    X  
 
4. Noţiunile legate de iluminism (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în total 4 puncte) 
Sursa                                                  Conceptul 
a)                             separarea puterilor de stat 
b)                                        contractul social 
c)                           drepturile fundamentale ale omului 
d)                                    toleranţa religioasă 
 
5. Luptele pentru libertate conduse de Rákóczi (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, 
în total 3 puncte)  
a) 
 1) nu-l recunosc pe domnitor 
 2) Trencsén  

3) graţiat 
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b) 

 
 

 
6. Efectele sociale ale revoluţiei industriale (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în total 
4 puncte) 
a) industria textilă sau industria uşoară  
b) India 
c) – pentru că SUA au însemnat concurenţă sau 
    – pentru că SUA s-a rupt de Anglia, ţara-mamă sau 
    – Anglia a transportat produsele din bumbac înspre coloniile sale sau în alte regiuni  
d) – costurile de producţie au scăzut sau 
    – a crescut gradul de industrializare a confecţionării firului de bumbac 
    – a scăzut preţul materiei prime (bumbac) 
 
7. Raporturile etnice în timpul dualismului (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în 
total 2 puncte)  
 Adevărat  Fals 
a) Majoritatea emigranţilor între 1900-1910 erau maghiari       X 
b) Între 1900-1910 numărul populaţiei în ansamblu a crescut cu 30 la 
sută 

     X 

c) Proporţia slovacilor între 1880-1910 a scăzut.     X  
d) Proporţia maghiarilor între 1880-1910 a crescut.     X  
 

3 

1 

2 
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8. Situaţia femeilor după Primul Război Mondial. (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, 
în total 4 puncte)   
a) angajarea lor 
b) dreptul la vot 
c) egalitate în drepturi 
d) în vestimentaţie 
 
9. Ungaria între cele Două Războaie Mondiale. (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în 
total 4 puncte)   
a) guvernator (regent) 
b) regat sau monarhie 
c) Horthy Miklós 
d) încercarea de revenire la putere a lui Carol al IV-lea 
 
10. Trăsăturile caracteristice ale epocii lui Rákosi (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, 
în total 5 puncte)   
– Primul text-sursă: 
Litera ce indică fotografia: D) 
 
– Al doilea text-sursă: 
Litera ce indică fotografia: C) 
 
– Al treilea text-sursă: 
Litera ce indică fotografia: B) 
 
– Al patrulea text-sursă: 
Litera ce indică fotografia: A) 
 
– Al cincilea text-sursă: 
Litera ce indică fotografia: E) 
 
11. Aspectele negative ale societăţii de consum. (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în 
total 4 puncte)   
a)   6. 
b)   5. 
c)   3. 
d)   4. 
 
12. Democraţia parlamentară în Ungaria. (4 puncte)   
a)   odată (1 punct) 
b)   Guvernul (0,5 puncte) 
c)   preşedintele statului sau preşedintele republicii (0,5 puncte) 
d)   la propunrerea prim-ministrului sau a premierului (0,5 puncte) 
e)   membrii parlamentului sau deputaţii Parlamentului sau Parlamentul (0,5 puncte) 
f)     de la 18 ani  (1 punct) 
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE (ESEU) 
 
Subiectul 13. Marile descoperiri geografice    (scurt) 
  
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării cauzelor 
şi împrejurărilor care au dus la marile descoperiri geografice.  
Exemplele concrete ale candidatului se leagă de subiect, se 
foloseşte de fapte, conexiuni, date referitoare la temă (de ex.: 
descoperirile au fost impulsionate de cuceririle turcilor, 
dezvoltarea tehnico-ştiinţifică).    

0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le foloseşte în răspuns. 
C El stăpâneşte referinţele spaţiale şi temporale ale subiectului, 
şi numeşte câteva dintre ele (de ex.: cucerirera 
Constantinopolului – 1453, descoperirea Americii – 1492). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul utilizează corect noţiunile generale, respectiv 
noţiunile legate de epocă. 
A El foloseşte următoarele noţiuni generale (de ex.: 
descoperire, continent, extindere, drumuri comerciale) şi aplică 
corect termenii de specialitate legaţi de temă (de ex.: creşterea 
populaţiei, goana după aur, caravelă, tipărirea cărţilor). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A  În lucrare candidatul utilizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează rolul cuceririlor turceşti, importanţa 
schimbărilor în domeniul ştiinţei şi tehnicii şi menţionează 
factorii stimulenţi ai economiei şi politicii. 

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă cauzele mai importante ale 
descoperirilor şi precizează premisele şi împrejurările acestora.  
C De ex.: el menţionează că extinderea imperiului turcesc a 
stimulat Europa să deschidă noi drumuri comerciale şi prezintă 
schimbările tehnico-ştiinţifice care au dus la descoperirea 
Americii (harta lui Toscanelli, Globul pamântesc este rotund, 
noi tipuri de maşină). 
C El schiţează ideea că în realizarea descoperirilor aspecte 
politice şi religioase au avut de asemenea un rol important şi 
menţionează că la fel de importanţi au fost şi factorii economici 
(goana după comori şi aur). 

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă 
sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 12 
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Subiectul 14. Ideologia nazistă      (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării 
caracteristicilor ideologiei naziste şi utilizează fapte, conexiuni 
şi date referitoare la tema dată.  
Răspunsul prezintă logic elementele importante ale ideologiei 
naziste (de ex.: rolul maselor, antisemitism, demagogie, teoria 
raselor, teoria spaţiului vital, sistemul de simboluri).    

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le foloseşte în răspuns. 
C Ştie că ideologia nazistă s-a născut în Germania şi aminteşte 
că partidul nazist a ajuns la putere în 1933. 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: criză, 
ideologie, dictatură) şi termenii de specialitate specifici temei ( 
antisemitism, conducător, demagogie, teoria raselor, naţional-
socialism).  

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A  În lucrare candidatul utlizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează elementele de bază ale concepţiei lui 
Hitler (rolul maselor, propagandă, teoria raselor) şi 
menţionează simbolistica fotografiei alăturate ca sursă (de ex.: 
zvastica, principiul conducătorului, rolul propagandei). 

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă caracteristicile ideologiei naziste şi 
prezintă condiţiile formării acesteia.  
C De ex.: el prezintă esenţa teoriei raselor şi specifică faptul că 
după concepţia lui Hitler „rasele superioare” au dreptul la 
exterminarea „raselor inferioare”. 
C De ex.: menţionează că obiectivul lui Hitler a fost realizarea  
unităţii poporului german şi precizează că aceasta s-a creat prin 
propagandă, imaginea duşmanului şi principiul conducătorului. 

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă 
sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 12 
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Subiectul 15. Consecinţele Reformei din Ungaria în domeniul culturii 
 (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării 
consecinţelor Reformei în domeniul culturii.  
Exemplele date de candidat se referă la subiect şi sunt utilizate 
fapte, conexiuni şi date legate de temă (de ex.: rolul Reformei 
în învăţământ, traducerile din Biblie).     

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte coordonatele de spaţiu şi de timp ale subiectului 
(de ex.: Reforma a pornit dinspre ţinuturile germane în 1517, 
eset relevantă apariţia ei în Ungaria, la începutul sec. al XVI-
lea, confesiunile diferite s-au consolidat în diverse regiuni). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.:Reformă, 
confesiune, religie, direcţie, învăţământ, tipărirea cărţilor) şi 
foloseşte corect termenii de specialitate specifici temei 
(evanghelic/luteran, reformat/calvinist, colegiu, traducerea 
Bibliei). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A  În lucrare candidatul utlizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el se referă la importanţa primordială a 
învăţământului, la întemeierea şcolilor, la frecventarea 
universităţilor străine, la importanţa tipăririi, editării cărţilor, a 
traducerilor Bibliei, şi constată că aceste aspecte au jucat un rol 
hotărâtor în răspândirea reformei din Ungaria.   

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 
 

A Candidatul prezintă consecinţele mai importante ale reformei 
în domeniul culturii şi sistematizează rolul acestora. 
C De ex.: el precizează că tipărirea cărţilor a jucat un rol 
însemnat în răspândirea noilor doctrine şi afirmă că înnoirea 
tehnicii europene a asigurat baza acestor schimbări. 
C De ex.: menţionează că magnaţii maghiari reformaţi şi-au dat 
seama de importanţa învăţământului şi precizează că studiile 
făcute în străinătate si relaţiile astfel realizate au contribuit în 
continuare la consolidarea protestantismului. 

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă 
sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 12 
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16. Cariera politică şi luptele antiotomane ale lui Hunyadi János   (lung)  
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării şi 
evaluării carierei politice şi ale luptelor sale antiotomone.  
Răpunsul schiţează concis unele etape ale luptelor, 
evenimentele mai importante (de ex.: campania lungă, Belgrad)  
Analiza scoate la iveală aspectele politice ale luptelor (de ex: 
interesele personale ale lui Hunyadi, relaţiile europene). 
Candidatul utilizează fapte, conexiuni şi date legate de temă.  

   0-8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Conturează cele mai importante etape ale carierei politice a 
lui Hunyadi, numeşte regiunile în care au avut loc bătălii (de 
ex. Balcanii), aminteşte bătălia de la Belgrad şi data de 1456. 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: campanie, 
operaţii militare de apărare şi de ofensivă, politica externă, 
lupta pentru putere) şi termenii de specialitate specifici temei 
(de ex.: voievod, guvernator, sistemul cetăţilor de apărare  a 
graniţelor). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A În lucrarea sa candidatul utilizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple 
C De ex.: el precizează etapele mai importante ale carierei 
personale a lui Hunyadi (moşiile, voievod, conducător militar, 
guvernator) şi constată că acestea i-au oferit posibilităţi diferite 
în realizarea carierei. 
C De ex.: comentează cauzele şi dedesubtul strategiei ofensive 
şi precizează că obiectul principal al lui Hunyadi a fost să-i 
învingă pe turci pe teritoriul din Balcani, prin coaliţia 
popoarelor balcanice. 
C De ex.: Pe baza surselor el prezintă politica internă a 
Ungariei şi scoate în evidenţă dificultăţile mai importante 
(regele minor, magnaţi cu interese contrare). 

0-8 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă condiţiile externe şi interne ale 
desfăşurării bătăliilor şi precizează consecinţele mai 
importante. 
C De ex.: afirmă că în general luptele lui Hunyadi s-au 
caracterizat printr-o concepţie ofensivă, şi precizează că astfel 
el a fost influenţat şi de interesele sale proprii (apărarea 
moşiilor sale, acaparerea poziţiei de guvernator). 
C De ex.: el precizează că Hunyadi îşi desfăşura luptele paralel 
cu permanente dificultăţi pe planul politicii interne (moartea lui 
Ulászló I., iar László al V-lea era minor, luptele cu liga adversă 
Garai-Cillei) şi constată că acest fapt l-a influenţat şi în luptele 
sale cu turcii . 
C De ex.: menţionează că şi apărarea liniei de cetăţi de apărare 
a graniţelor a fost un obiectiv important, şi precizează în acest 
sens Belgradul a jucat un rol primordial.   

0-10 
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C De ex.: prezintă concis că odată cu căderea 
Constantinopolului (1453), politica externă a Ungariei s-a aflat 
într-o situaţie substanţial mai dificilă şi precizează că luptele în 
Europa epocii respective, erau totodată expresia unei 
confruntări între lumea islamică şi cea a creştinilor.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune  din fraze  clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text care serveşte la dezvoltarea 
coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă, de ortografie. 

0-8 

PUNCTAJUL MAX. 42 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 21 
 
17. Domnia lui Iosif al II-lea       (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

În compunere candidatul îşi concentrează atenţia asupra 
prezentării domniei lui Iosif al II-lea şi asupra contradicţiilor 
politicii sale de reforme.  
Exemplele concrete folosite de candidat se referă la subiect şi 
sunt utilizate fapte, relaţii şi date legate de temă (de ex.: 
menţionează esenţa absolutismului luminat, decretele mai 
importante).      

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte coordonatele de spaţiu şi de timp care se leagă de 
domnia lui Iosif al II-lea (1780-1790, Imperiul Habsburgic). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: 
absolutism, decret, iluminism, modernizare) şi foloseşte corect 
termenii de specialitate specifici temei (toleranţă religioasă, 
absolutismul luminat, regele cu pălărie, protestant, iosefinism). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A  În lucrare candidatul utlizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: candidatul prezintă cele mai importante măsuri luate 
de Iosif al II-lea (decret de toleranţă, decret asupra iobagilor) şi 
schiţează intenţiile suveranului.   

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul explică cauzele măsurilor lui Iosif al II-lea, 
condiţiile în care acestea au fost luate şi analizează efectele şi 
contradicţiile ordonanţelor. 
C De ex.: precizează că măsurile au fost luate în spiritul 
absolutismului luminat şi constată că dezvoltarea binelui 
obştesc, toleranţa religioasă oglindesc principiile 
iluminismului, iar guvernarea prin  ordonanţe, reformele 
iniţiate de sus reflectă principiile absolutismului.  
C De ex.: constată că măsurile au avut ca obiectiv realizarea 
reformelor şi precizează că modul de realizare a acestora a 
stârnit proteste (lipsa încoronării, folosirea limbii germane ca 
limbă oficială, suspendarea autoguvernării comitatelor)    

0-6 
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă 
sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 12 
 
18. Pactul dualist         (lung) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării pactului 
dualist.  
Răpunsul schiţează concis factorii interni şi externi de presiune 
ai încheierii pactului dualist, condiţiile şi conţinutul acestuia  
(de ex.: compromis economic şi politic).     
Analiza scoate în evidenţă diferitele versiuni ale aprecierii 
pactului (de ex.: părerile lui Kossuth, Eötvös, Deák). 
Candidatul utilizează fapte, corelaţii şi date legate de temă.  

   0-8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Ştie că pactul dualist a fost încheiat în 1867, că s-a creat un 
nou stat (Monarhia Austro-Ungară), cunoaşte schimbările în 
politica externă care au influenţat încheierea pactului dualist 
(de ex.: crearea unităţii italiene, respectiv a celei germane). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: politică 
externă, lupta pentru putere, compromis, guvern, adunarea 
naţională, monarhia constituţională) şi termenii de specialitate 
legaţi de subiect (de ex.: dualism, cotă, domenii/afaceri 
comune, delegaţii, compromis economic). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A În lucrarea sa candidatul utilizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: precizează factorii de presiune şi motivele 
compromisului, şi constată că acestea au fost în acelaşi timp 
factori de presiune de politică internă şi externă, respectiv 
economici.  
C De ex.: prezintă structura statului dualist şi constată că în 
domeniile importante s-au creat ministere comune, iar pentru 
coordonare s-a aplicat sistemul de corp legislativ şi de 
delegaţii. 
 C De ex.: se referă la diversele păreri privind compromisul 
(poziţiile lui Deák şi Kossuth) şi relevă miezul acestor păreri.  

0-8 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă cauzele pactului şi prezintă condiţiile în 
care s-a creat acest pact.  
C De ex.: precizează situaţia politică pe plan extern 
(înfrângerile militare ale Austriei, unitatea germană şi italiană) 
şi constată că aceşti factori au impulsionat încheierea pactului 
dualist.  
C De ex.: el precizează că opoziţia politică între parteneri a 

0-10 
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frânat modernizarea economică (izolarea, lipsa de capital) şi 
constată că fosta nobilime era interesată economic să sprijine 
compromisul.  
C De ex.: menţionează că acest caracter dualist al statului nou a 
fost o formaţie de stat specifică, şi constată că acest lucru s-a 
oglindit şi în structura sistemului de stat. 
 C De ex.: prezintă că pactul a avut o serie de avantaje 
(posibilitatea dezvoltării economice, securitate militară şi de 
politică externă, punerea în aplicare a legislaţiei civile), si 
constată că pactul a avut şi dezavantaje (lipsa suveranităţii 
totale, lipsa armatei şi politicii externe proprii) şi că pactul a 
fost criticat deseori. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze  clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text care serveşte la dezvoltarea 
coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă, de ortografie. 
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PUNCTAJUL MAX. 42 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 21 
 
19. Economia în Ungaria anilor 1970-1980    (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

În compunere candidatul îşi concentrează atenţia asupra 
economiei regimului Kádár. 
Exemplele concrete folosite de candidat se referă la subiect şi 
sunt utilizate fapte, relaţii şi date legate de temă (de ex.: 
raportul de  schimb valutar s-a degradat în continuu, pentru 
menţinerea consumului intern s-a plătit un preţ mare, 
împrumuturile străine au înecat ţara în datorii).  

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte faptul că regimul Kádár a început în 1956 şi a 
durat până la 1989. Ştie că în această perioadă Ungaria 
aparţinea sferei de interes a Uniunii Sovietice (lumea bipolară) 
şi a avut posibilităţi reduse de activitate politică şi economică.    

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: socialism, 
sistemul unipartit, reformă economică, nivel de trai, criză) şi 
foloseşte corect termenii de specialitate specifici temei 
(degradarea raportului de schimb, gospodărie privată, creşterea 
datoriilor, produse durabile de larg consum). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A În lucrare candidatul utlizează informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: candidatul prezintă caracteristicile economiei din anii 
70-80 şi precizează cele mai importante elemente ale acestora.  
(dinamica traficului de comerţ exterior, degradarea raportului 
de schimb, creşterea datoriilor, rolul gospodăriilor particulare).   

0-4 
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Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul explică cauzele schimbărilor economice, 
analizează condiţiile interne şi externe. 
C De ex.: precizează că exportul economiei din Ungaria a fost 
mai scăzut decât importul şi constată că, cu toate acestea 
conducerea politică a sprijinit în continuare consumul la nivel 
ridicat (lărgirea nivelului de trai), sau explică că Ungaria, în 
ciuda greutăţilor, s-a aflat într-o situaţie bună în cadrul 
lagărului socialist (baraca cea mai veselă, comunismul de 
gulaş, socialism de frigider).     
C De ex.: constată că regimul Kádár a fost constrâns să se 
împrumute masiv din Occident şi precizează că populaţia şi-a 
putut asigura ridicarea nivelului de trai numai cu preţul unor 
munci suplimentare.  

0-4 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă 
sau de ortografie. 

0-4 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL OBŢINUT LA EXAMEN 12 
 
20. Intrarea în război a Ungariei      (lung) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra prezentării 
condiţiilor de intrare în război a Ungariei, a cauzelor intrării.  
Exemplele concrete din lucrare oglindesc fidel elementele 
principale ale atitudinii statului maghiar (politica revizionistă, 
conexiunile între relaţiile economice şi politica externă, 
evoluarea relaţiei germano-maghiare, constrângeri şi decizii 
autonome).  
Candidatul utilizează fapte, corelaţii şi date legate de temă.  

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte premisele imediate ale celui de-al II-lea Război 
Mondial, regiunile caracteristice, graniţele noi revizioniste ale 
ţării (de ex.: Transilvania de Nord, Regiunea de Sud- 
Voivodina) şi precizează anul intrării în război (1941). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă la subiect. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: intrare în 
război, strategie, politică externă, diplomaţie, bombardamente) 
şi termenii de specialitate (de ex.: revizoinism teritorial, 
neutralitatea armată, declaraţie de război, dependenţă 
economică, puterile axei). 

0-8 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A În lucrarea sa candidatul utilizează informaţiile din sursele 
istorice, din atlasul istoric şi sistematizează sursele menţionate, 
pe urmă le compară şi le foloseşte în răspuns, iar pe baza lor 
trage concluzii simple 
C De ex.: precizează factorii determinanţi referitori la subiect 

0-10 
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şi atrage atenţia asupra caracteristicilor (presiuni economice şi 
angajament, modul de-a gândi al cercurilor militare, cauzele 
deplasării înspre dreapta, condiţii de politică externă).     
C De ex.: prezintă poziţia Uniunii Sovietice faţă de Ungaria, şi 
constată că Uniunea Sovietică nu avea interes să intre în război 
împotriva Ungariei.  
 C De ex.: prezintă poziţiile unor personalităţi istorice mai 
importante din punct de vedere al subiectului (Teleki Pál, 
Werth Henrik) şi constată că odată cu intrarea în război s-au 
exprimat şi dubii serioase.  

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă motivele intrării în război, condiţiile 
interne şi externe, aminteşte de cosnecinţele mai importante.  
 De ex.: menţionează factorii precedenţi, care au dus la intrarea 
în război a Ungraiei de partea Germaniei, şi constată 
caracteristicile lor diferite (pacea de la Trianon, anticomunism, 
relaţii strânse comerciale şi politice germano-maghiare, poziţia 
conducerii militare a Ungariei, propaganda revizionistă). 
C De ex.: se străduieşte să abordeze subiectul din mai multe 
aspecte şi arată că intrarea în război a fost influenţată la fel de 
de criterii politice şi militare. 
 C De ex.: menţionează că în intrarea în război au existat şi 
presiuni economice şi explicitează că din anii 1930, tot mai 
importante au fost dependenţa economică şi angajamentele 
Ungariei faţă de Germania.    
 C De ex.: explică felul în care personalităţiel marcante cum s-
au exprimat despre situaţia şi posiblităţile Ungariei (Horthy 
Miklós, Teleki Pál, Werth Henrik) şi  prezintă cauzele 
diferenţelor între aceste păreri.. 

 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compun din fraze sunt clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text care serveşte la dezvoltarea 
coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă, de ortografie. 

0-8 
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