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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 
Lucrarea se va corecta cu stilou de culoare diferită de cea folosită de către candidat, după 
următoarele criterii: 
1. Răspuns corect       
2. Lipsă(uri)       √  
3. Nu se leagă strâns de rezolvare       [    ] 
4. Părţi inutile, neapreciabile (se va şterge)    
5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (se va sublinia)                                
6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (se va sublinia) ∼∼∼∼∼∼ 
7. Probleme de greşeli de limbă (se va sublinia)                 ………… 
8. Greşeli grave de ortografie (se va sublinia)              

(Greşeli grave de ortografie: 
– folosirea greşită a formelor adjectivelor posesive (noştri, voştri), *gladiatorii 
noştrii/corect: gladiatorii noştri; 
– folosirea greşită a formelor articolului posesiv (al, a, ai, ale), de pildă: a-l,  
a-i: *a-l poporului, a-i societăţii) sau a formelor pronumelui personal (a-l, a-i: 
*al transforma, ai da);  
– folosirea greşită a formelor articolului adjectival (cel, cea, cei, cele), de pildă: 
ce-l, ce-a, ce-i: * ce-l se ridică /corect cel se ridică etc);  
– forme greşite ale adjectivelor terminate la nominativ-acuzativ, singular în -u 
(de pildă integru, simplu): dacă la formă nearticulată se folosesc forme greşite 
ca *oameni integrii/corect: oameni integri;  
– folosirea greşită a formelor de plural ale unor adjective în x, de pildă: 
*ortodoxi în loc de ortodocşi sau *fixi în loc de ficşi;  
–  folosirea greşită a formelor numeralului adverbial: o dată de pildă: *a fost o 
dată/corect: a fost odată;  *a citit odată/corect: a citit o dată; 
– folosirea greşită a normelor ortografice în vigoare, de pildă: 
*vitejască/corect: vitejească, de dpildă: a-l, a-i); *bună-stare/corect: 
bunăstare; *bine-facere/corect: binefacere. Sau *decretlege/corect: decret-
lege.) 
 

Dintre dreptunghiurile care urmează după probleme (subiecte), în cel din stânga se 
găseşte 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(rări) 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 problemă. În privinţa 
elementelor de răspuns (de ex.:  argumentarea), a răspunsurilor şi a tipurilor de probleme care 
diferă de cele date în Barem, veţi găsiţi indicaţii speciale. 
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I. Corectarea şi evaluarea subiectelor cu răspunsuri/rezolvări scurte  

 
Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de 

răspuns aflate în cheie (rezolvare, soluţie).   
 
Punctajul: 
 
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 indicate în punctajul din Barem nu mai pot fi divizate.  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale, punctajul nu trebuie rotunjit, 

poate fi de ex.: 3,5 puncte.  
 

Punctajul subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  

• dacă se vor acorda 2 puncte, şi la subiectul respectiv se cer două elemente de răspuns, 
în cazul acesta se va acorda câte 1 punct pentru fiecare element corect; 

• dacă se va acorda 1 punct, şi la subiectul respectiv se cer două elemente de răspuns, în 
cazul acesta se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  

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

 
La subiectele la care, din mai multe elemente de răspuns se va alege una corectă (de ex.:  

adevărat-fals), soluţia nu se va evalua în cazul în care toate elementele sunt subliniate sau 
marcate. Dacă în subiect se stabileşte numărul elementelor, şi candidatul scrie mai multe decât 
se cere, ele vor fi evaluate în funcţie de ordinea răspunsurilor. 

Pentru soluţiile din lucrare nu se vor acorda "puncte de merit" care depăşesc punctajul 
maxim stabilit. 

Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau eliptice. 
 
Persoanele, datele topografice şi noţiunile din programa-cadru (curriculum) se vor 

putea evalua numai dacă sunt ortografiate corect. 
 Punctajul total la subiectele simple, cu rezolvări scurte se va trece în coloanele 

totalizatoare respective ale tabelului, aflat pe ultima pagină:  
- dacă acest punctaj total formează un număr întreg, se va trece în coloana Total, 

apoi repetând, se va trece şi în coloana I. Punctajul obţinut rotunjit la număr întreg; 
- dacă  acest punctaj total este număr fracţionar, se va trece în coloana Total, 

apoi, după regurile matematicii se va rotunji (de ex.: 23,5 de puncte se vor 
rotunji la 24 de puncte) şi se va trece în coloana I. Punctajul obţinut rotunjit la 
număr întreg. 

 
Numai în cazuri excepţionale se va abate de la baremul propus la subiectul respectiv. 

Cauzele abaterilor de la barem se vor formula în scris de către profesorul examinator. 
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II. Corectarea şi evaluarea subiectelor cu rezolvări prin expunere  
 
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 Ungariei se vor referi obligatoriu la două epoci 

diferite. 
 
Evaluarea răspunsurilor elevilor în cazul alegerii greşite a subiectului:  

 
Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a ales greşit epocile, tipurile de subiecte 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 va lua în con 
• siderare unul (sau două) din subiecte rezolvate care corespunde(d) criteriilor de 

alegere şi la care candidatul a obţinut un punctaj maxim. 
Dacă elevul va începe să rezolve mai mult de trei subiecte, fără să indice clar alegerea 

sa, şi printre soluţiile date există trei probleme care corespund criteriilor de alegere, în cazul 
acesta subiectele se vor evalua, pornind de la problemele cu numerele mai mici spre numerele 
mai mari, adică în ordinea crescândă. (de ex.: 13., 15., 18. sau 14., 15., 18.). 

Dacă elevul se va apuca să rezolve şi mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
rezolvate corespunzătoare criteriilor de alegere, atunci se vor lua în considerare acele subiecte 
rezolvate de către candidat, care corespund criteriilor de alegere şi la care a obţinut cele mai 
multe puncte. 

Dacă elevul va începe să rezolve toate subiectele, şi nu indică clar alegerea sa, atunci se 
vor nota subiectele 13., 15., 20., conform descrierii examenului de bacalaureat. 
 
2. Evaluarea, notarea subiectelor 

 
La notarea subiectelor criteriile cele mai importante sunt:  

a) înţelegerea problemei,  
b) conformitatea cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) unitatea compoziţiei, corectitudinea limbii. 

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

• Identificarea subiectului (a temei, epocii): elevul în ce măsură va prezenta 
problemele, temele, epocile menţionate; 

• Prezentarea coerentă a temei, evidenţierea aspectelor esenţiale: candidatul în ce 
măsură se va concentra asupra problemelor de analizat;  
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• 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: elevul în ce măsură va folosi sursele date şi are 
capacitatea de a face constatări şi de a formula concluzii. 

La evaluarea concretă a subiectelor, în primul rând se va constata: dacă la Înţelegerea 
problemei 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/rezolvări scurte) 
  
Se vor acorda 4 puncte dacă elevul a înţeles esenţa problemei şi a interpretat-o corect, 
dezvoltarea temei este bine proporţionată, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor date 
formulează 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 inegală sau nu este coerentă. 
Se vor acorda  2 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se va folosi 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 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 va folosi de sursele date, iar constatările nu se referă la problema respectivă.  

 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi/eseu)   
 

Se vor acorda 7-8  puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, dezvoltarea temei este bine proporţionată, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor 
date formulează concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este 
proporţionat.  
Se vor acorda  4-6 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, însă dezvoltarea temei este inegală şi nu este clară şi coerentă. 
Se vor acorda  2-3 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se va folosi de sursele 
date numai parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 
Se va acorda  1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare pe baza căreia se poate justi- 
fica 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 va folosi de surse, iar constatările nu se referă la interpretarea problemei. 

 
b) Notarea aplicaţiilor şi a conţinuturilor  
 
În cheie „aplicaţiile” legate de utilizarea competenţelor (de ex.:  aşezarea evenimentelor în 
timp şi spaţiu, utilizarea surselor, etc) au fost marcate cu litera „A”, şi cu litera „C” 
elementele de conţinut referitoare la acestea.  

Între cele două criterii de evaluare există desigur o corelaţie strânsă pentru că 
„aplicaţiile” se vor interpreta şi evalua doar prin „conţinuturile” concrete. 

În cazul subiectelor de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) de o „aplicaţie” se 
vor lega una-două "conţinuturi", în schimb de subiectele de analiză – mai ales la identificarea 
factorilor determinanţi ai evenimentelor –, se vor lega mai multe, adică două-trei elemente de 
conţinut.  
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Dacă în cheie, de o aplicaţie se va lega numai un singur element de conţinut, atunci la 

corectare şi notare punctajul la „aplicaţii” şi la "conţinuturi" de asemenea trebuie să fie 
acelaşi. (De ex.: la subiectele scurte se vor putea acorda numai 0 sau 2 sau 4 puncte pentru criterii 
ca Aşezarea unor evenimente în timp şi spaţiu , Folosirea terminologiei de specialitate  şi Utilizarea 
surselor, respectiv la subiectele lungi, pentru criterii ca Aşezarea unor evenimente în timp şi spaţiu şi 
Folosirea terminologiei de specialitate .)  

Dacă în cheie, de o aplicaţie se vor lega mai multe elemente de conţinut, atunci nu se 
vor acorda anumite puncte din cauza legăturilor strânse între acestea (de ex.: la subiectele 
scurte nu se vor acorda 1 şi 4 puncte pentru criterii ca Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor, la subiectele lungi, pentru criteriile ca Utilizarea surselor  nu se vor acorda 1 
şi 5 puncte, iar pentru criteriul Identificarea factorilor determinanţi ai evenimentelor nu se 
vor acorda 1 şi 6 puncte.) 

La acordarea punctajului la „aplicaţii” şi la "conţinuturi", ca regulă generală, se vor avea 
în vedere următoarele precizări. 
 
Punctajul la „Aplicaţii” (A)  
 
Se vor acorda 2 puncte în cazul în care punctajul adecvat, realizat de candidat 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. 

 
Exemplele (de ex.:) la elementele de conţinut va indica ce "conţinuturi" vor 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 
conceptelor; enumerarea (fixarea, prezentarea) şi concluziile (constatările). Aceasta înseamnă 
că dacă răspunsul conţine doar unul din elemente, la punctaj, candidatului i se va acorda 1 
punct, pentru ambele elemente corecte el va primi 2 puncte. Fireşte, la elementele de răspuns 
la "conţinuturi" – mai ales la enumerări şi concluzii – se vor accepta 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 faptul că porfesorul examinator va accepta şi alte elemente 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 se conturează diverse cauze şi concluzii caracteristice, tipice, şi/sau se 
aminteşte de personalităţi istorice legate de evenimentele respective. 

Se va acorda 1 punct în cazul în care analiza conţine date, concluzii, constatări puţine şi 
nesemnificative, şi are numai câteva date (care nu sunt cele mai importante).     

Se vor acorda 0 puncte dacă nu există în lucrare date, referinţe, sau dacă în răspunsuri 
candidatul face constatări cu totul eronate.  
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c) Punctajul la „Unitatea compoziţiei, corectitudinea limbii”  

La subiecte de rezolvare a problemei (cu răspunsuri/rezolvări scurte) 
 
Se vor acorda 2 puncte, dacă rezolvarea se alcătuieşte din fraze inteligibile, este un text 
structurat şi nu are greşeli grave de ortografie. 
Se va acorda 1 punct dacă rezolvarea conţine mai multe greşeli grave de limbă şi de 
ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte dacă rezolvarea conţine doar o schemă compusă din cuvinte, fără 
fraze coerente. 

 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi/eseu)   
 
Se vor acorda 7-8 puncte dacă compunerea formează text coerent, se compune din fraze 
inteligibile, structura acestuia este logică, se raportează proporţionat la dezvoltarea temei, 
afirmaţiile sunt nuanţate, bazate pe mai multe aspecte şi nu conţine greşeli de limbă sau de 
ortografie.  
Se vor acorda 4-6 puncte dacă textul se compune din fraze inteligibile, structura acestuia 
este disporţionat sau unele afirmaţii sunt simpliste, limitate şi conţine greşeli de limbă mai 
puţin grave. 
Se vor acorda 2-3 puncte dacă textul se compune din fraze inteligibile, dar are o structură 
greşită, este disporţionat, incomplet (de ex.: dacă lipseşte vreunul din elemente, ca 
introducerea, dezvoltarea temei, încheierea).  
Afirmaţiile sunt simpliste, limitate şi textul conţine greşeli de limbă. 
Se va acorda 1 punct dacă textul se compune din fraze, însă între ele nu există corelaţii (de 
conţinut sau de limbă) justificate şi conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie.   
Se vor acorda 0 puncte dacă răspunsul este schematic, textul se compune doar din cuvinte. 

 
3. Amploarea subiectelor scrise rezolvate 

Se vor considera capacităţi importante de producerea de text în cazul în care elevul este 
în stare să-şi dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit. În cazuri întemeiate, ideea 
începută pe spaţiul punctat poate fi continuată oriunde pe foaia respectivă, unde este loc 
liber, 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/eseu. 

4. Recomandare pentru respectarea fazelor de evaluare a problemelor   

1. Se vor studia cheile (soluţiile) problemelor. 
2. Se vor trece în revistă modelul de criterii de evaluare. 
3. Se va controla alegerea subiectelor de către candidaţi.  
4. Se vor citi lucrările elevilor cel puţin de două ori. 
5. Se va stabili punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor cheii 

(soluţiilor). 
6. Se va stabili punctajul total şi cu ajutorul numărului de împărţire (2) transformaţi-l în 

punctaj de examen.  
7. Punctajul după subiecte nu se va rotunji.  
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8. Se va calcula punctajul total la subiectele cu rezolvări lungi, apoi se va trece în 

coloanele totalizatoare respective ale tabelului, aflat pe ultima pagină:  
- dacă acest punctaj total este un număr întreg, atunci se va trece în coloana 

Total, apoi repetând se va trece şi în coloana  II. Punctajul obţinut rotunjit la număr 
întreg; 

- dacă  acest punctaj total este un număr fracţionar, atunci se va trece în coloana 
Total, apoi, după regurile matematicii, se va rotunji (de ex.: 23,5 de puncte se 
vor rotunji la 24 de puncte) şi se va trece în coloana  II. Punctajul obţinut rotunjit 
la număr întreg. 

 
III. Stabilirea punctajului total obţinut  

 
Adunaţi punctajul (rotunjit la număr întreg) obţinut la partea I şi a II-a. 

 
Tabele pentru evaluarea şi notarea subiectelor 
Subiecte cu răspunsuri/rezolvări scurte 
        
 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

max. 
Punctaj 
Realizat

 
Înţelegerea problemei 4  
Aşezarea unor evenimente în timp şi spaţiu  4  
Folosirea terminologiei de specialitate 4  
Utilizarea surselor 4  
Identificarea factorilor care influenţează  
evenimentele    

6  

Unitatea compoziţiei, corectitudinea limbii 2  
Total  24  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  12  

 
Subiecte cu răspunsuri/rezolvări lungi 
 
         

Criterii de evaluare  
Punctaj 

max. 
Punctaj 
Realizat

 
Înţelegerea problemei 8  
Aşezarea unor evenimente în timp şi spaţiu  4  
Folosirea terminologiei de specialitate  4  
Utilizarea surselor 8  
Identificarea factorilor care influenţează  
evenimentele    

10  

Unitatea compoziţiei, corectitudinea limbii 8  
Total  42  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  21  
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SUBIECTE CU RĂSPUNSURI/REZOLVĂRI SCURTE 
 

Subiectul 1. Criza republicii romane (1 punct pentru fiecare răspuns, total 3 puncte) 
a) 4. 
b) 7. 
c) 5. 
 

2. Comerţul medieval (1 punct pentru fiecare răspuns, total 3 puncte) 
a)  comerţul levantin / din Levant 
b) Liga Hanseatică / oraşe hanseatice 
c) 3. 
 
3. Preistoria maghiarilor (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

Definiţia Zone de locuit 
a) În secolul al XIII-lea, călugărul Iulianus a mai găsit populaţii de limbă 
maghiară în această zonă de locuit. 

Magna Hungaria 

b) Această zonă de locuit se afla la sud, în imediata apropiere a reşedinţei  
administrative (a domnitorilor) a statului slav.    

Etelköz 

c) Această zonă de locuit se află pe versantele europene ale munţilor care 
despart Europa de Asia.   

Magna Hungaria 

d) La graniţa acestei zone de locuit se află pasul Verecke.  Etelköz  
 
4. Reforma (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

a) reformat / calvinist 
b) evanghelic / luteran 
c) anglican 

     d) (romano)-catolic („Iezuit” nu se va accepta) 
 
5. Luptele dinre turci şi maghiari (1 punct pentru fiecare parte a răspunsului, total 3 
puncte) 

a) Dobó István 
b) II. Lajos / Ludovic al II-lea, Suleiman 
c) Suleiman, Zrínyi Miklós 

     (Se va accepta şi ordinea inversă a numelor corelate cu sursele potrivite)  
 

6. Conflictele din zona Balcanilor (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 
Definiţia Numărul ce indică 

oraşul/ sau  teritoriul
a) Capitala unui stat din Balcani, centru important economic şi cultural din 
Antichitate care, cel mai devreme, şi-a câştigat independenţa faţă de Imperiul 
Otoman. 

8 

b) Teritoriu mai întâi ocupat şi pe urmă întegrat în Monarhia Austro-Ungară. 1 
c) Din Antichitate capitală a mai multor imperii, obectiv de mult dorit al 
expansiunii ruseşti, care a fost poziţia cheie pentru ieşirea flotei ruseşti din 
Marea Neagră spre alte mări. 

6  

d) Unul din componentele Regatului României în devenire, care înainte fusese 
principat vasal al turcilor.

3  

 
7. Agricultura din epoca dualismului (1 punct pentru fiecare răspuns, total 3 puncte) 

a) Cea mai mare a exportului de grâu se îndrepta spre Austria sau o parte redusă a grâului a 
fost exportată în afara Monarhiei. (Se va accepta şi alt răspuns asemănător din punct de 
vedere al conţinutului) 
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b) Preţul grâului a început să scadă. (Se va accepta şi alt răspuns similar din punct de 
vedere al conţinutului) 
c) A crescut productivitatea (Se va accepta şi alt răspuns similar din punct de vedere al 
conţinutului) 

 
8. Egalitatea în drepturi a femeii (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

sprijină dreptul la vot al femeilor    respinge sau critică dreptul la vot al femeilor 
A, C B, D 

 

9. Consolidarea în perioada guvernării lui Bethlen (total 5 puncte) 
a) Cel al comuniştilor. (1 punct) 
b) Pentru că a însemnat pericol pentru teritoriile lor sau Esenţa iredentismului a fost 
recuperarea teritoriilor Ungariei istorice. (1 punct) 
c) mica antantă. (1 punct) 

     d) 2., 5. (1 punct pentru fiecare element ) 
 
10. Schimbarea de regim (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

a) 15 martie 1989 (Se va evalua numai în cazul în care data este completă) 
b) Amândoi au avut parte de moarte de martir sau Amândoi au fost executaţi. (Se va 
accepta şi alt răspuns similar din punct de vedere al conţinutului)   
c) La represiunile / execuţiile în urma revoluţiei şi luptelor pentru libertate (din 1956). (Se 
va accepta şi alt răspuns similar din punct de vedere al conţinutului) 
d) Retragerea armatelor sovietice de pe teritoriul Ungariei. (Se va accepta şi alt răspuns 
similar din punct de vedere al conţinutului)  

 
11. Lumea a treia (1 punct pentru fiecare rând, total 4 puncte) (Se va accepta punctajul 
numai în cazul în care în rândul respectiv figurează un număr suficient de X, la rubricile 
potrivite) 

Dificultăţile: A B C 
a)   X 
b) X X X 
c)   X 
d) X X  

 

12. Minorităţile din Ungaria (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 
                                     Constatarea Adevărat Fals 
a) Din datele din tabel reiese clar că numărul populaţiei care s-a 
considerat de origine germană a scăzut între anii 1930-1941.    

 X 

b) Din datele din tabel reiese că în timpul schimbării de regim a crescut 
numărul celor care s-au considerat având altă limbă maternă ca cea 
maghiară. 

X  

c) Din datele din tabel reiese clar că în Ungaria, între anii 1920-1990, 
numărul cetăţenilor care s-au considerat de limbă maternă germană nu 
a fost niciodată inferior faţă de cetăţenii care s-au considerat de limbă 
maternă română.   

X  

d) Din datele din tabel reiese clar că în Ungaria, între anii 1920-1990, 
numărul cetăţenilor care s-au considerat de limbă maternă sârbă, 
niciodată nu a depăşit numărul celor care s-au considerat de limbă 
maternă slovacă.   

 X 
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II. SUBIECTE PRIN EXPUNERE CU REZOLVĂRI SCURTE/LUNGI 
 

13.  Biserica şi cultura      (rezolvare scurtă) 
Criterii de 
evaluare 

                            Aplicaţii, conţinuturi 
 

Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta raportul dintre biserica din Evul Mediu şi 
ştiinţele, cultura. 

0–4 Cu ajutorul surselor în răspuns vor fi identificate conexiuni 
esenţiale (de ex.: lipsa de încredere faţă de ştiinţe, s-a vegheat  
asupra învăţământului şi răspândirii ei, corelaţia dintre puterea 
nelimitată, economia şi armata). 

Aşezarea 
evenimentelor în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C Elevul va aminti că cele relatate se referă la Europa 
(Occidentală şi Central-Europeană) din Evul Mediu.  

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi următoarele concepte istorice generale şi concrete,  
de ex.: călugăr, biserică, ştiinţă, papă. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din sursele date 
şi va formula concluzii pe baza acestora. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va preciza că papa consideră ştiinţele ca fiind inutile, şi face 
o constatare esenţială în legătura c aceasta (de ex.: papa se temea 
că se vor pune la îndoială preceptele bisericii, a considerat că 
lumea nu poate fi cunoscută; el ar putea împiedica dezvoltarea 
ştiinţelor.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta raportul dintre biserica din Evul Mediu 
şi ştiinţele, cultura, şi va prezenta domeniile acestora.   

0–6 
 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
4 puncte] 

C El va sesiza ideea că în Evul Mediu biserica a fost purtătoarea 
culturii şi în legătură cu aceasta va prezenta explicaţii esenţiale 
(de ex.: intelectualii erau în exclusivitate membrii bisericii, 
scrierea în latină era preponderentă, creştinismul medieval a 
creat o cultură universală/internaţională, au fost înfiinţate 
universităţi, teologia a constituit baza culturii, filosofia epocii era 
scolastica, predarea/învătarea s-au desfăsurat în şcolile 
mănăstireşti/ale călugărilor).     
C El va evidenţia caracteristici esenţiale ale raportului dintre 
biserică şi cultură (de ex.: biserica a realizat copierea cărţilor, 
muzica religioasă s-a născut pentru a acompania misele, iar în 
urma construirii bisericilor au luat naştere artele plastice 
/arhitectura religioasă), şi în legătură cu aceasta candidatul va da 
informaţii esenţiale (de ex.: mecenatura bisericească a jucat un 
rol deosebit în evoluţia culturii, codicile scrise de mână erau 
foarte rare / scumpe / bogat ornamentate, curentele artistice ale 
epocii erau stilul roman şi gotic).   

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea subiectului se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau de 
ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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14.  Criza economică mondială                                                               (rezolvare scurtă) 
Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta elementele crizei economice din 1929, 
din Statele Unite ale Americii.  

0–4 Cu ajutorul surselor în răspuns vor fi identificate conexiuni 
esenţiale (de ex.: efectele concrete ale crizei asupra vieţii 
cotidiene). 

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte]

C El stabileşte că această criză din 1929 a izbucnit în Statele 
Unite ale Americii.   

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi următoarele concepte istorice generale şi 
concrete:  de ex. supraproducţie, criză, bursă, bancă. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din sursele date 
şi va formula concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C Elevul va stabili unul din elementele esenţiale ale caricaturii 
(de ex.: caricatura se referă, în acelaşi timp, la mizeria oamenilor 
/ la coadă la pâine şi la panica care domnea în jurul băncilor, în 
urma crizei pe străzi au avut loc manifestări/demonstraţii, şi va 
constata anumite trăsături importante ale crizei (de ex.: mulţi au 
fost obligaţi să primească ajutoare sociale, a crescut şomajul, 
economiile oamenilor au fost periclitate, panica a contribuit la 
falimentul băncilor, băncile au fost închise. 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta împrejurările izbucnirii crizei, şi va 
explica cauzele şi consecinţele acestora.   

0–6 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
4 puncte] 

C Elevul va preciza că principala cauză a crizei a fost 
supraproducţia şi va face o constatare esenţială în legătura cu 
aceasta (de ex.: s-au acumulat stocurile de marfă nevândute, 
apoi a urmat o scădere bruscă a preţurilor, corelată cu avântul 
economic de dinainte, supraproducţia a fost accentuată de 
scăderea în urma crizei a cererii şi a consumului).      
C El va evidenţia unul din elementele evoluţiei negative a 
burselor (de ex.: bursa din New York a dat faliment, preţurile 
acţiunilor au scăzut rapid, acţiunile şi-au pierdut mult din 
valoare, nimeni nu le cumpăra) şi va constata una din consecinţe 
sau din cauze (producţia întreprinderilor a scăzut mult/ se aflau 
pe pragul falimentului, numeroşi mici investitori şi-au pierdut 
averea, averi importante au dispărut în scurt timp, valorile 
acţiunilor au fost supraevaluate). 

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea problemei se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau 
de ortografie.  0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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15. Organizarea structurii administrative pe comitate                       (rezolvare scurtă) 
Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta organizarea structurii administrative pe 
comitate şi trăsăturile caracteristice ale acesteia.       

0–4 Cu ajutorul surselor în răspuns vor fi identificate conexiuni 
esenţiale (de ex.: organizarea unor comitate a fost posibilă în 
urma înfrângerii căpetenilor tribale răzvrătite.)  

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 0–4 
[nu se vor 
acorda 1 

şi 3 
puncte]

C Elevul va preciza că (Sfântul) Ştefan a domnit în Ungaria 
între 997 / 1000 / 1001 şi 1038. 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de problema dată.  0–4 

[nu se vor 
acorda 1 

şi 3 
puncte] 

C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare de ex.: comitat, comite, rege, (căpetenii) de 
trib/tribale. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din sursele date 
şi va formula concluzii pe baza acestora. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 

şi 3 
puncte] 

C El va preciza unul din elementele  esenţiale ale sursei (de ex.: 
organizarea unor comitate / a comitatului Csanád a fost posibilă 
doar după înfrângerea căpeteniilor tribale răzvrătite / ca Ajtony, 
în fruntea comitatelor au fost numiţi oamenii lui Ştefan), şi face 
o constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: 
organizarea comitatelor era legată de extinderea puterii regale pe 
teritoriul întreg al Bazinului Carpatic / de răspândirea 
creştinismului occidental).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta trăsăturile principale ale comitatelor şi 
va explica elementele principale ale funcţionării lor. 

0–6 
[nu se vor 
acorda 1 

şi 4 
puncte] 

C Elevul va preciza că un comitat este o unitate administrativă 
organizată pe criterii geografice sau va formula o concluzie 
legată de teritoriul comitatelor (de ex.: în centrul lor se afla o 
cetate, era compus din domenii aparţinând mai multor persoane) 
şi face o constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: 
organizarea în funcţie de triburi şi-a pierdut din importanţă, 
funcţionarea lor era asigurată de către comiţii de cetate / de 
populaţia cetăţilor şi de iobagii de cetate).  
C El va constata că în fruntea comitatului stătea comitele şi va 
remarca o trăsătură esenţială referitoare la atribuţiile sau la 
veniturile/încasările acestuia (de ex.: sarcina lor era rezolvarea 
litigiilor cu caracter juridic, conducerea oştirilor şi adunarea 
dărilor; o treime din venitul regal, adunat de pe teritoriul 
comitatului, le rămânea lor / au fost obligaţi să predea regelui 
două treimi din încasări). 
Acelaşi element al răspunsului/rezolvării nu se va nota de două 
ori la aplicarea criteriilor diferite de evaluare a conţinutului.   



 

írásbeli vizsga 1312 14 / 21 2013. május 8. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea problemei se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau 
de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 

 
16. Oraşele din Evul Mediu                                                                 (rezolvare lungă) 

Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta politica de dezvoltare a oraşelor, a regilor 
maghiari.   

0–8 

În răspuns se va  defini concis dezvoltarea în epoca respectivă a  
oraşelor şi limitele dezvoltării.  
În analiză se vor specifica obiectivele şi mijloacele politicii de 
dezvoltarea a oraşelor.   
Candidatul va folosi şi va interpreta sursele pe baza cărora va 
formula constatări şi concluzii esenţiale. 

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 

şi 3 
puncte] 

C În răspuns candidatul va situa exact secolul perioadei de 
sfârşit al epocii lui Árpád, domnia regilor Anjou, perioada în 
care a domnit Sigismund de Luxemburg şi va face o constatare 
importantă în legătura cu acest  spaţiu istoric (de ex.: aşezarea 
oraşelor maghiare, drumurilor comerciale, comparaţia între 
Ungaria şi Europa Occidentală). 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
acorda 1 

şi 3 
puncte] 

C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare, de ex.: oraşe libere regale, oraşe de câmpie, oraşe 
miniere, consiliile orăşeneşti / privilegii, cetăţeni, bresle.     

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din sursele date 
şi va formula concluzii pe baza acestora. 

 
0-8 

[nu se vor 
acorda 1 

şi 5 
puncte] 

C. Elevul va preciza că oraşele libere regale au dispus de 
legislaţie proprie şi va face o constatare importantă în legătura cu 
aceasta (de ex.: la baza conceptului de  autoconducere sată 
modelul Budei, instanţa lor superioară a devenit conducătorul 
finanţelor, astfel oraşele au ieşit de sub jurisdicţia comitatelor).   
C Elevul va constata că regele Carol Robert îi îndemna pe 
negustorii din Cehia / Moravia, din părţile de Nord-Vest să 
deschidă noi drumuri comerciale care ocolesc Viena, şi va face o 
constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: cauza 
acestei intenţii a fost dreptul Vienei de a opri mărfurile, iar din a 
30-a parte a mărfurilor s-au realizat încasări regale semnificative, 
această măsură însă nu a fost încununată de succes).  
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C Elevul va preciza fapte ce se pot deduce pe baza  hărţii (de ex.: 
majoritatea oraşelor o formează cele de câmpie, reţeaua de oraşe 
este mai densă în partea de vest de Dunăre/ Regiunea de Nord/ 
Transilvania,  va denumi cel puţin trei oraşe importante) şi va 
face o constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: 
oraşele de câmpie s-au aflat sub dependenţa feudalilor, oraşele 
mai mari s-au întemeiat de-a lungul marilor drumuri comerciale, 
densitatea oraşelor a rămas în urmă faţă de Europa Occidentală).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta politica regilor de dezvoltare a oraşelor 
şi va explica obiectivele şi cauzele acesteia.  

0-10 
[nu se vor 
acorda 1 

şi 6 
puncte] 

C Candidatul va demonstra că Béla (Adalbert) al IV-lea a 
acordat multor aşezări privilegii specifice oraşelor şi va face o 
constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: după 
năvălirea tătarilor, regele a făcut acest pas din raţiuni de apărare 
a statului, ceea ce însemna obligativitatea construirii din piatră a 
zidurilor de apărare, oraşele au fost locuite de colonişti din vest / 
germani).   
C Candidatul va evidenţia ideea că reformele lui Carol Robert 
(Károly Róbert) au privilegiat oraşele (miniere) şi va face o 
constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: va expune 
esenţa reformei minelor, au introdus monedă cu valoare sigură, 
regele se baza pe oraşe în lupta împotriva baronilor, a creat 
postul de conducător la finanţelor). 
C  Elevul va explica faptul că Sigismund de Luxemburg  a 
contribuit la transformarea burgheziei în stări şi va face o 
constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: a convocat 
reuniunea din anul 1405, a făcut posibilă participarea la diete, a 
introdus sistemul de unităţi de măsură, se sprijinea pe oraşe în 
lupta împotriva baronilor).    
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor sale corecte 
candidatul îşi va realiza şi completa analiza.   
Acelaşi element al răspunsului/rezolvării nu se va nota de două 
ori la aplicarea criteriilor diferite de evaluare a conţinutului.   

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze clare şi 
concise. 

0–8 Analiza constituie o redactare care contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi nuanţate de analiză.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1312 16 / 21 2013. május 8. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

17. Legile din  aprilie                                                                         (realizare scurtă) 
Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

 Candidatul va prezenta apariţia liberalismului în legile din 
aprilie. 

0–4 Cu ajutorul surselor în răspuns vor fi identificate conexiuni 
esenţiale (de ex.: drepturile cetăţeneşti ale omului, 
constituţionalitate, egalitate în drepturi).  

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va constata că legile din aprilie au fost aprobate la 11 aprile 
1848 şi ca explica că ele se referă la Ungaria sau că Ungaria 
făcea parte din Imperiul Habsburgic.    

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare, de ex.: liberalismul, constituţia, drepturile cetăţeneşti, 
purtarea în comun a sarcinii publice, guvern responsabil, 
eliberarea iobagilor, libertatea presei.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va folosi informaţiile din sursele date pe baza 
cărora va formula concluzii. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va sesiza că puterea executivă nouă s-a transformat într-un 
guvern independent şi responsabil şi va face o constatare 
importantă în legătura cu aceasta (de ex.: răspunzător faţă de 
parlament, independent de curte / de imperiu, şi astfel au fost 
desfiinţate canceraliile).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta apariţia liberalismului în legile din 
aprilie şi va explica obiectivele sale. 
    

0–6 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
4 puncte] 

C El va preciza că unul din obiectivele liberalismului a fost 
întemeierea statului constituţional şi va face o constatare 
importantă în legătura cu aceasta (de ex.: s-a format un 
parlament de reprezentanţă populară, s-a introdus dreptul de vot 
pe bază de sistem censitar). 
C Candidatul va stabili că una din revendicările fundamentale 
ale liberalismului a fost egalitatea în drepturi / egalitatea în faţa 
legii şi va face o constatare importantă în legătura cu aceasta (de 
ex.: a avut loc eliberarea iobagilor, au fost desfiinţate 
prerogativele nobiliare) sau va preciza că una din revendicările 
fundamentale ale liberalismului a fost punerea în aplicare a 
drepturilor cetăţeneşti, şi va face o constatare importantă în 
legătura cu aceasta (de ex.: s-a restabilit libertatea presei / s-a 
desfiinţat cenzura).    
Acelaşi element al răspunsului/rezolvării nu se va nota de două 
ori la aplicarea criteriilor diferite de evaluare a conţinutului.   

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea problemei se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau 
de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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18. Lupta pentru libertate sub conducerea lui Rákóczi.                    (rezolvare lungă)  
 

Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta istoria luptelor pentru libertate conduse 
de Rákóczi.   

0–8 
În răspuns se vor zugrăvi trăsăturile esenţiale ale luptelor pentru 
libertate, raporturile militare şi politice şi încheierea lor.  
Se va scoate în evidenţă rolul dietelor curuţeşti. 
Candidatul va folosi şi va interpreta sursele pe baza cărora va 
formula constatări şi concluzii esenţiale. 

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 
0–4 

[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C Candidatul va preciza că luptele pentru libertate au avut loc 
între 1703-1711, şi va aminti un element important referitor la 
dimensiunea spaţială ale acestora (Rákóczi a fost principele 
Transilvaniei, extinderea dominaţiei curuţilor şi pierderea 
acesteia)     

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată.    0–4 

[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi corect următoarele concepte generale şi concrete, 
de ex.:  curuţ, labanţ, detronare, confederaţia stărilor, haiduc/  
daraban, absolutism.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul în lucrare va folosi informaţiile din surse pe baza 
cărora va formula concluzii. 

 
 
 
 

0-8 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
5 puncte] 

C El va preciza că la Dieta de la Szécsény, Rákóczi a fost ales 
principe şi va face o constatare importantă în legătura cu aceasta 
(de ex.: Ungaria a funcţionat ca o confederaţie a stărilor, ceea ce 
a asigurat posibilitatea unui acord cu Habsburgii, a avut loc 
consolidarea politică a succeselor militare, pentru supravegherea 
lui Rákóczi s-a creat Senatul). 
C Candidatul va preciza că la Dieta de la Ónod a avut loc 
detronarea Habsburgilor/ a lui Iosif I şi va face o constatare 
importantă în legătura cu aceasta (de ex.: astfel Rákóczi a vrut să 
evite cu orice preţ un compromis cu Habsburgii / cu Iosif I, prin 
aceasta a vrut să câştige aliaţi în străinătate, s-au introdus 
impozite plătite de către nobili, au avut loc acte de violenţă cu 
arme).  
C El va aminti că la Dieta de la Sárospatak au promis soldaţilor-
iobagi libertăţi de care s-au bucurat haiducii / darabanii şi va 
face o constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: în 
felul acesta Rákóczi a încercat să atragă ţărănimea să lupte 
alături de el, cauza acestei promisiuni a fost dezmembrarea 
oştirilor curuţeşti, şi totuşi curuţii au fost înfrânţi din punct de 
vedere militar).    
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta istoria luptei pentru libertate sub 
conducerea lui Rákóczi şi va explica cauzele, raporturile de forţă 
şi închierea luptelor.  

0-10 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
6 puncte] 

C El va specifica că lupta pentru libertate a izbucnit împotriva 
absolutismului Habsburgilor şi va face o constatare importantă 
în legătură cu aceasta (de ex.: s-a desfiinţat dreptul la alegerea 
liberă a regelui, la fel clauza cu privire la dreptul de opoziţie a 
nobilimii, s-a instituit comitetul noilor achiziţii, cei de la cetăţile 
de la graniţă au fost concediaţi, nu au mai avut loc dietele, şi au 
crescut impozitele).       
C El va preciza că forţa de atac a oştirilor curuţeşti a rămas în 
urmă faţă de cea a armatei imperiale şi va face o constatare 
importantă în legătura cu aceasta (de ex.: cavaleria uşoară era 
preponderentă, au folosit un mod de luptă bazat pe incursiuni,  
bătăliile importante le-au pierdut pe rând, cetăţile au rămas sub 
controlul imperialilor, lupta pentru libertate era corelată cu 
războiul spaniol de succesiune, şi era considerată teatru de 
război de o importanţă secundară.     
C Candidatul va afirma că lupta pentru libertate a fost încheiată 
de Pacea de la Satu Mare bazată pe compromisuri şi va face o 
constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: curuţii au 
fost amnistiaţi, instituţiile feudale au fost restabilite).    
C El îşi va argumenta şi îşi va completa lucrarea pe baza 
cunoştinţelor proprii şi a unor constatări corecte. 

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze clare şi concise.   

0–8 
Analiza formează un text redactat şi reflectă expunerea logică a 
conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 

 
19. Agricultura în epoca Rákosi                                                          (rezolvare scurtă) 
 

Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta în linii mari schimbările ce au avut loc în 
agricultura în epoca Rákosi.  

0–4 Cu ajutorul surselor răspunsul se referă la raporturi esenţiale (de 
ex.: legătura dintre urmărirea chiaburilor şi colectivizarea 
agriculturii).   

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice 0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C Elevul va preciza durata în timp a epocii Rákosi (1949-
1953/1956) şi se va referi la faptul că Ungaria a făcut parte din 
blocul sovietic / regimul a copiat modelul sistemului sovietic.  

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi corect următoarele concepte istorice generale şi 
concrete de ex.: agricultură, colectivizare, pământ, ţărănime. 
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Utilizarea 
surselor 

A Candidatul în lucrare va folosi informaţiile din surse pe baza 
cărora va formula concluzii. 

0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va aminti unul din elementele principale ale caricaturii (de 
ex.: chiaburul este zugrăvit ca fiind burtos / antipatic, sugerează 
ideea bogăţiei / puterii chiaburului) şi va face o constatare 
importantă în legătură cu aceasta (de ex.: chiaburii au fost 
consideraţi duşmani de clasă / exploatatori, afişul a îndemnat  
opinia publică la ură împortiva chiaburilor, au vrut anihilarea 
chiaburimii).    

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele 

A Candidatul va prezenta schimbările din agricultură şi va 
explica cauzele şi consecinţele acestora.   

0–6 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
4 puncte] 

C El va preciza că a avut loc colectivizarea şi va explica  ce a 
însemnat acest proces (crearea gospodăriilor colective şi a 
fermelor de stat) sau va aminti unul din mijloacele – care nu a 
fost amintit în surse – de presionare a ţărănimii (de ex.: impozite 
ridicate, obligativitatea cotelor) sau va constata că în profida 
acestor lucruri,  în epoca respectivă, marea parte a pământurilor a 
rămas în posesia particularilor.     
C El va preciza că producţia agricolă a scăzut şi va constata una 
din cauzele esenţiale ale acestui fenomen (de ex.: mulţi oameni 
nu au avut niciun interes să practice o agricultură productivă, din 
cauza industrializării forţate s-au scos din agricultură capital  / 
forţă de muncă) sau va sesiza una din consecinţele importante 
ale acestui fenomen (de ex.: asigurarea cu alimente a fost 
precară, pentru un timp scurt s-a introdus sistemul de cartele, 
Ungaria a fost nevoită să importe grâu şi vin).        

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se compune din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie.  0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 

 
20. Sistemul politic în epoca Kádár                                                (rezolvare lungă) 
 

Criterii de 
evaluare  

Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
problemei 

Candidatul va prezenta în esenţă trăsăturile caracteristice ale 
regimul politic din epoca Kádár, de la începutul anuilor 1960.  
El va prezenta trăsăturile caracteristice ale sistemului.    
El va descrie diferenţele faţă de epoca Rákosi.  
Candidatul va folosi şi va interpreta sursele pe baza cărora va 
formula constatări şi concluzii esenţiale. 

0–8 

Aşezarea unor 
evenimente în 
timp şi spaţiu  

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele.  0–4 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va preciza că epoca Kádár a ţinut până la 1988/89 sau va 
încadra tema analizată în perioada dintre anii 1960-1980, şi se va 
referi la faptul că Ungaria a făcut parte din blocul sovietic. 
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Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
acorda 1 şi 
3 puncte] 

C El va folosi corect următoarele concepte istorice generale şi 
concrete, de ex.:  stat partid / sistem unipartit, dictatură, partid,  
libertăţi individuale şi cetăţeneşti.  

 
 
 
 
 
Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din surse şi va 
formula concluzii pe baza acestora. 

0-8 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
5 puncte] 

C El va preciza că unul din elementele esenţiale/caracteristice    
(de ex.: Kádár a reformulat sloganul regimului lui Rákosi, toţi 
care nu s-au opus sistemului au fost consideraţi susţinători ai 
regimului) şi va face o constatare importantă în legătura cu 
aceasta (de ex.: faţă de epoca Rákosi, aceasta a însemnat o 
destindere politică, regimul Kádár nu se aştepta la un sprijin 
activ din partea oamenilor, a tolerat atitudinile politic neutre, a 
îndemnat numeroşi oameni să se îndepărteze de politică.  
C El va specifica una din carateristicile stemei (de ex.: ea 
încludea de asemenea tricolorul, simbolurile naţionale şi 
comuniste)  şi va face o constatare importantă în legătura cu 
aceasta (de ex.: folosirea simbolurilor oglindeau schimbările 
intervenite în viaţa politică, reflecta totodată sentimentele 
patriotice şi apartenenţa la lagărul socialist, a prezentat o 
schimbare radicală faţă de epoca Rákosi).      
C El va stabili unul din elementele esenţiale ale sursei (de ex.: 
Kádár a făcut critica politicii lui Rákosi, a negat faptul că 
politicienii maghiari ar fi stat la comanda sovieticilor, nu a fost 
de acord cu copierea exclusivă a modelului sovietic) ) şi va face 
o constatare importantă în legătura cu aceasta (de ex.: regimul 
Kádár nu a copiat în mod servil modelul sovietic, s-a adaptat la 
realităţile maghiare, a slăbit dependenţa faţă de Uniunea 
Sovietică, iar constatarea lui Kádár referitoare la anii 1950 nu 
corespundea realităţii).        

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta trăsăturile principale ale epocii Kádár 
şi va sesiza cauzele şi consecinţele ei.  

0–10 
[nu se vor 
acorda 1 şi 
6 puncte] 

C El va preciza că în epoca Kádár în Ungaria a existat o 
dictatură de stat partid / sistem unipartit şi va indica cel puţin 
două elemente ale acestuia (de ex.: nu au avut loc alegeri libere, 
au funcţionat numai organizaţii sociale care au fost îndrumate de 
partid, conducătorul în fapt la ţării a fost secretarul general, 
partidul dispunea de o organizaţie militară proprie, au încercat să 
lichideze mişcările disidente, obiectivul principal a fost 
construirea comunismului).             
C El va perciza că în epocă libertăţile individuale şi cetăţeneşti 
au fost limitate, şi va aminti cel puţin două exemple pentru 
susţinerea ecestei idei (de ex.: libertatea opiniei nu s-a prevalat, 
bisericile s-au aflat sub controlul statului, cei care au practitat 
religia au fost discriminaţi, au fost limitate călătoriile în 
străinătate, la începutul epocii o parte dintre disidenţi a trebuit să  
suporte condamnări la închisoare).   
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C El va preciza că una dintre diferenţele esenţiale faţă de epoca 
Rákosi (de ex.: nu a existat cultul personalităţii, a încetat regimul 
de teroare), şi va face o constatare importantă în legătură cu 
aceasta (de ex.: regimul în general este denumit „dictatura 
moale”, Ungaria se numea „cea mai veselă baracă”, Kádár a vrut 
să evite izbucnirea unei eventuale revoluţii noi, destinderea a 
urmat după încheierea represiunilor în urma reprimării revoluţiei 
şi a luptelor pentru libertate).     
C Candidatul îşi va completa şi îşi va argumenta analiza prin 
cunoştinţele şi constatările sale corecte. 

Unitatea 
compoziţiei, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea se alcătuieşte din fraze, iar frazele sunt clare şi fără 
echivoc. 

0–8 
Analiza va forma un text redactat, va servi la expunerea logică a 
conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţile sale de analiză 
nuanţată.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 
PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 

 
Locul surselor (textele imaginile, tabelele, graficele) care figurează în subiecte:  
 
Subiectul 4: B) nl.wikipedia.org  
Subiectul 8:  
 A)hcms-8th-grade-history.ikisac 

B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 

Subiectul 10: hvg.hu 
Subiectul 14: bearishnews.com 
Subiectul 16: mek.oszk.hu 
Subiectul 19: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul 
sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea  
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