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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: 
- marcarea greșită a diftongilor 
- folosirea greșită a literelor mici și a majusculelor la început de cuvânt  
- folosirea greșită a prepozițiilor  
- scrierea greșită a datei 
- confuzie în folosirea  genitivului. 

 

Dintre dreptunghiurile care urmează după 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 
 

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 (conform celor menţionate în barem) 
Răspuns greşit:                          0 puncte 
Lipsa răspunsului:                      0 puncte 
 

Se vor 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 pot acorda 2 puncte, şi la subiectul respectiv se cer două elemente de răspuns, 
se va acorda câte 1 punct pentru fiecare element corect; 

• dacă se poate acorda 1 punct, şi la subiectul respectiv se cer două elemente de 
răspuns,  se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  
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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. (Astfel la aceste subiecte rezolvarea va începe cu „De ex.:”) 

La subiectele la care, din mai multe elemente de răspuns se va alege unul corect (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 regulile 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. 

Abaterea de la baremul propus la subiectul respectiv este permis numai în cazuri 
excepţionale. Cauzele abaterilor de la barem se vor formula în scris de către profesorul 
examinator. 

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 considerare 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, 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 va începe 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. 
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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): dacă elevul prezintă problemele, temele, 

epocile menţionate; 
• Prezentarea coerentă a temei, evidenţierea aspectelor esenţiale: elevul în ce măsură se 

concentrează asupra problemelor de analizat;  
• Profunzimea prezentării elevului, 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 elevul 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 sale 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. 
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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.  

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 vor 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, elevului 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 nu va accepta şi alte elemente de 
conţinut, redactate în spiritul subiectului respectiv. 
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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 elevul 
face constatări cu totul eronate.  

c) Punctajul la „Unitatea compoziţiei, corectitudinea limbii”  

La subiectele 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 cu răspunsuri lungi  
Se vor acorda 7-8 puncte pentru o compunere cu text coerent, cu fraze inteligibile, structură 
logică, care 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, cu o structură 
disproporţionată  sau unele afirmaţii 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 
justificate (de conţinut sau de limbă) 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 cu text care cer o rezolvare scrisă   

Capacitatea elevului de a produce un text se consideră a fi o competență importantă în 
cazul în care el 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 va trece în revistă modelul de criterii de evaluare. 

3. Se va controla alegerea subiectelor de către elevi.  

4. Se vor citi lucrările elevilor cel puţin de două ori. 
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5. Se va stabili punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor cheii 
(soluţiilor). 

6. Se va stabili punctajul total şi prin împărțire la (2)  se va  transforma în punctaj de 
examen.  

7. Punctajul acordat la câte un subiect nu se va rotunji.  

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 regulile 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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I. SUBIECTE CARE NECESITĂ RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1.  Civilizațiile orientului antic. (Câte un punct pentru fiecare rând, total 4 puncte) 
 
 

SCRIEREA SAU PERSOANA STATUL, IMPERIUL SAU ȚINUTUL 

a) Buddha 
 

India 

b) Scriere cuneiformă 
 

Sumerul sau Mesopotamia sau Asiria sau 
Imperiul Vechiului Babilon 

c) Hieroglife 
 

Egiptul 

d) Hammurabi Imperiul Vechiului Babilon sau Mesopotamia 
 
2. Economia și societatea feudală (Câte un punct pentru fiecare element, în total 5 
puncte.)  
a) Secolele XI-XII. 
b)  
 

 
 

   X 

 
 
 
 
 

  

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 

 
d) sesii alocate câte unei familii (pe răzoarele asolamentului trienal) 
 
3.  Iancu de Hunedoara (Câte un punct pentru fiecare element, în total 3 puncte.) 
a)  campania lungă 
b) bătălia de la Varna / înfrângere  
c) asediul Belgradului /victorie 
 
4. Reforma religioasă și contrareforma (catolică) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare 
element, în total 4 puncte.) 
           Persoane                                         Noțiuni 

 b d g h B D E H

 

 

pădure 

loc de casă sau teren intravilan sau gospodărie de iobag sau 
casă țărănească.

Pădure 
Pășune 
Stufăriș  
 

Orătănii 
Gospodării 
iobăgești   
Asolament 

Semănătură de toamnă 
Semănătură de 
primăvară 
Pârloagă 
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5. Epoca modernă timpurie (Câte un punct pentru fiecare element, în total 6 puncte.) 
a)  ocupația 
b) curuții 
c) labanții  
d) confederația stărilor 
e) detronarea 
f) darabani 
 

6. Constituirea Statelor Unite ale Americii (Câte un punct pentru fiecare element, în 
total 4 puncte.) 

Afirmații Adevărate False 
a)  X 
b)  X 
c)  X 
d) X  

 
7. Revoluția din martie 1848 (Total 4 puncte.)  
a) Pesta (0,5 puncte ) 
b) 15. III.1848 (0,5 puncte) 
c) 
 Se va reconstitui unitatea teritorială de mai înainte a Regatului Ungariei . 12. 
Se vor suprima privilegiile nobilimii -  stărilor . 4. (Se poate accepta și 6. și 7.) 
Iobagii trebuie să fie eliberați . 7.   
(Selecționare și indicarea numărului luate împreună un punct.) 
 
8. Germania nazistă (Câte 1 punct pentru fiecare element, total 3 puncte.) 
a) teoria raselor sau rasismul sau disprețul pentru rasele considerate "inferioare". 
b)  
Trăsăturile muzicianului negru asemănătoare cu ale maimuței simbolizează inferioritatea 
"rasei  negre", sau muzicianul negroid este cel care cântă o "muzică degenerată" .  
Insigna Steaua lui David : antisemitism, sau "cultura degenerată" s-a născut cu participarea 
evreilor.  (Se pot accepta și alte răspunsuri cu un conținut corect.) 
 
9. Țara noastră între cele două războaie (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 
4 puncte.)  
a) 1941  b) 1918  c) 1920 d) 1928 e) 1921  f) 1944  g) 1941 h) 1944  
 
10) Dictatura comunistă (Câte un punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.)  
a)  
...este interesul  economiei naționale, deoarece ne furnizează materie primă valoroasă, sau 
înlocuiește importul capitalist  sau țara trebuie să se axeze pe autoaprovizionare.  
...se poate naturaliza, deoarece condițiile din țara noastră sunt propice pentru cultivarea 
bumbacului, sau greutățile pot fi întrecute prin preluarea experienței sovietice,  sau economia 
socialistă planificată învinge natura .  
b)  
...nu este eficientă, deoarece necesită pre multe eforturi,  sau ocupă  teren și sustrage fonduri 
de la alte culturi de plante,  sau ar fi o producție mult mai scumpă față de import. 
...este imposibil, deoarece în condițiile din țara noastră nu am avea decât o producție mică la 
hectar, sau  în majoritatea cazurilor nu ar da o recoltă de cantitate și calitate acceptabile . 
(Se pot accepta și alte răspunsuri cu un conținut corect.) 
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11. Epoca contemporană (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 2 puncte.) 
a)  
printre cele mai bogate: Taiwan sau Coreea de Sud sau Kuwaitul  
printre cele mai sărace: Pakistanul sau Bangladeshul  
(Se acordă 0,5 puncte numai dacă ambele elemente sunt selectate corect.)  
b)  
cauză economică: de ex.: nivel de dezvoltare economică mult rămas în urmă, economie bazată 
pe monocultură, mult afectată de fluctuațiile economiei mondiale,  politică economică greșită,  
lipsă sau nivel scăzut de acumulare (acumulare de capital), datorii externe, utilizare 
neconvenabilă a ajutoarelor primite; 
cauză socială : de ex.: suprapopulare, lipsă de școlarizare, populație agrară preponderentă,  
societăți divizate,  conflicte etnice și religioase;  
trecutul: de ex.: tradiții tribale-etnice regresive, conflicte etnice și religioase, trecut de colonie, 
relații conservatoare, arhaice  care împiedică modernizarea. 
(Se pot accepta și alte răspunsuri cu un conținut corect.) 
 
12. Societatea ungară contemporană  (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 2 
puncte.) 
a) scădere (permanentă) 
b) creștere (permanentă) 
c) A 
d) scăderea numărului de nașteri  
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSUL PRIN EXPUNERE 
13. Criza republicii romane       (scurt) 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul se ocupă fundamental de  simptomele crizei 
republicii romane. 
Trage concluzii din  analiza fragmentelor de sursă.  

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp . 
C: Identifică prima fază a crizei  republicii. 
Identifică orașul Romei ca scenă determinantă a  
evenimentelor. 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod  corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat, republică, război civil, 
dictator, provincie. 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Specifică modificarea gândirii politice și a 
moravurilor romane în urma cuceririlor și constată  
apariția unor soluții politice care arată spre absolutism 
în locul ordinii statale de republică, care nu mai este 
capabilă să soluționeze problemele apărute . 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă factorii care determină evenimentele 
amintite din perioada de criză.  
C: Precizează că teritoriul Romei a crescut mult în urma 
cuceririlor imperiului și că în acest nou context s-au 
creat noi tensiuni sociale (de ex.: opoziția dintre ordinul 
senatorial și cel cavaleresc, decăderea țărănimii, 
mulțimea de sclavi). 
C: Amintește că din cauza insucceselor în exterior (de 
ex.: cel al lui Mitridate) s-a impus crearea unei armate 
permanente de mercenari și precizează că șeful armatei 
are posibilitatea să organizeze pe termen lung puterea 
politică încălcând astfel regimul statal al republicii.  

0-6 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
4) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică. În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 24 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 12 
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14.  Războiul civil în SUA       (subiect scurt) 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul analizează cauzele izbucnirii războiului civil sub 
aspect social, economic, politic și ideologic.  Trage 
concluzii din  analiza fragmentelor de sursă  

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp . 
C: Precizează perioada războiului civil  (1861-65) și 
amintește de opoziția dintre statele din nord și din sud.  
 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat, sclavie, război civil, plantație 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 )

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din surse, din care trage apoi concluzii.    
C: Precizează opoziția de neîmpăcat dintre concepția 
nordiștilor și a sudiștilor  despre sclavie și constată că 
această opoziție a putut duce la destrămarea unității 
SUA. 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Prezintă cauzele care au dus la opoziția Nord-Sud. 
C: Precizează diferențele economice istorice dintre 
statele din nord și cele din sud (de ex.: în Nord 
economia bazată pe ferme, industrializarea -- în Sud: 
culturi pe plantațiile lucrate de sclavi) . 
 C: Identifică diferența gândirii politice privind sclavia 
și unitatea Uniunii, constată că rasismul din Sud era în 
contradicție cu interpretarea constituției în Nord.   

0-6 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
4) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică. În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 24 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 12 

 
15. Regele Matei        subiect scurt 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul se ocupă fundamental de prezentarea portretului 
regelui Matei.  
Trage concluzii din  analiza fragmentelor de sursă.  

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp. 
C: Punctează datele domniei lui Matei (1458-1490). 
Spațiul istoric: Regatul Ungariei, Silezia, Viena, Buda, 
Vișegrad.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat, stări, renaștere, umanism.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 
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Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Specifică diferența  evaluării lui Matei de către 
contemporani și posteritate și constată că realizările 
marelui domnitor nu au fost recunoscute decât de 
posteritate.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă factorii determinanți ai domniei lui 
Matei.  
C: Precizează rezultatul politicii externe a lui Matei  și 
constată că a reușit să lărgească terenul de acțiune al 
regatului său. 
C: Precizează factorii interni din timpul domniei lui 
Matei (de ex.: lupta împotriva influenței nobililor, 
curtea regală a renașterii, reforme privind administrația  
și finanțele) și constată că Matei a întărit puterea regală 
și a creat un climat de securitate internă. 

0-6 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
4) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică. În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 24 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 12 
 
16. Maria Tereza și Iosif al II-lea        subiect lung 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul prezintă asemănările și diferențele în activitatea 
de legiferare a celor doi suverani.  
Prin analiza fragmentelor de sursă descoperă corelații 
esențiale.  

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează în spațiu și timp activitatea celor doi 
monarhi. 
C: Punctează datele domniei Mariei Tereza și a lui Iosif 
al II-lea  (1740-1780), (1780-1790) și precizează că 
regatul ungar este parte a Imperiului Habsburgic.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat, absolutism, stări, dietă, 
comitat, iobag,  absolutism luminat, toleranța religioasă, 
reglementare urbarială.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Prezintă principiile de bază ale propunerilor lui 
Kaunitz (de ex.: limitarea stărilor, planul supunerii 
nobilimii la dare, îmbunătățirea capacității iobagilor de a 
se achita de sarcinile feudale) și constată că aceste 
măsuri au stat la baza conflictului cu stările din Ungaria.   
C: Prezintă scopurile vizate prin emiterea 
regulamentului Ratio Educationis (de ex.: dezvoltarea 

0-8 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
5 ) 



 

írásbeli vizsga 0911 14 / 19 2014. május 7. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

virtuților, a talentelor, educația în spiritul respectării 
legilor) și constată că regulamentul Mariei Tereza pune 
în centrul învățământului educarea unor cetățeni utili 
structurilor, sau că regulamentul reflectă  principiile 
iluminismului, sau că Ratio Educationis a fost prima 
reglementare generală a învățământului în Ungaria.     
C: Prezintă conținutul ordinului lui Iosif al II-lea despre 
comitate (de ex.: centralizare în locul autonomiei 
considerabile) și constată că după părerea  monarhului 
comitatele sunt o piedică a bunei funcționări a  
monarhiei centralizate/ a cârmuirii absolutiste.  

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă factorii determinanți ai domniei celor 
doi  monarhi.  
C: Face referire la conflictele dintre marile puteri în 
secolul al XVIII-lea și constată că modernizarea 
monarhiei era indispensabilă, că Austria ținea să-și 
păstreze locul rivalizând cu marile puteri.  
C: Amintește de alte ordini ale celor doi monarhi (de 
exemplu ordinele privind iobăgia, limba, toleranța) și 
constată că aceste ordini concepute în contextul 
iluminismului au servit la modernizarea monarhiei.  
C: Prezintă starea de rămânere în urmă a Ungariei (de 
ex.: structura sa socială, instituțiile, cultura) și constată 
că ordinele emise de cei doi monarhi au fost în folosul 
dezvoltării Ungariei limitându-i în același timp 
independența.  
C: Prezintă natura și situația diferită a celor două 
personalități și arată că asta a fost secretul politicii mai 
chibzuite a Mariei Tereza în privința Ungariei în timp ce 
guvernarea lui Iosif al II-lea a dus la impas.  

0-10 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
6) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea este formulată în fraze, frazele sunt clare și 
explicite.  
Analiza  se prezintă sub forma unui text redactat, 
servește expunerea logică a conținutului.  
Constatările elevului denotă o capacitate rafinată de 
analiză.  
 În text nu sunt greșeli grave de limbă sau de ortografie.  

0-8 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 42 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 21 
 
17.  Revoluția din 1848-49 și lupta pentru libertate    subiect scurt 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul se ocupă de condițiile înființării armatei de 
honvezi. Trage concluzii din  analiza fragmentelor de 
sursă . 

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp . 
C: Notează că lupta pentru libertate a ungurilor a fost 
înfrântă în 1849. Ungaria devine parte a imperiului 
Habsburgic.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 
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Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: mare putere, independență, politică 
externă, armată, echilibrul puterilor, Sfânta Alianță.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Notează că succesele militare maghiare în lupta 
împotriva armatelor austriece ar fi putut duce la 
independența Ungariei și în cazul neutralității marilor 
puteri  și trage concluzia că libertatea nu a putut fi 
câștigată pentru că în acea vreme Austria ca mare 
putere, era un factor al echilibrului marilor puteri în 
Europa.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă condițiile determinante ale 
organizării armatei de honvezi.  
C: Precizează că interesele de politică externă ale 
marilor puteri au avut o influență determinantă asupra 
rezultatelor luptei pentru libertate a ungurilor  și 
constată că în conformitate cu interesele celor două mari 
puteri de vârf (Marea Britanie și Rusia) Imperiul 
Habsburgic trebuia să-și păstreze statutul de mare 
putere, sau,  constată că Marea Britanie și Rusia 
considerau că este inacceptabil ca o Ungarie 
independentă să se constituie prin ruperea ei din 
Imperiu.   
C: Menționează că Rusia, (la cererea împăratului 
habsburgic) trimite o mare armată pentru a înfrânge 
lupta pentru libertate a ungurilor și constată că imperiul 
țarist  a intervenit cu armată pentru apărarea ordinii 
instaurate de Sfânta Alianță și pentru propriul său 
prestigiu, sau, notează alte aspecte de politică externă 
privind înfrângerea luptei pentru libertate a ungurilor 
(de ex.: încercările de politică externă ale Ungariei 
pentru a-și câștiga aliați, faptul că Austria ținea să se 
adopte o soluție militară ) și constată că în acea epocă 
nașterea Ungariei independente nu ar fi fost posibilă în 
contextul existenței marilor puteri.    

0-6 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
4) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică. În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 24 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 12 
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18. Naționalitățile în perioada dualismului     subiect lung 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul încearcă să prezinte situația naționalităților. 
Tratează subiectul în contextul epocii pactului austro-
ungar și al dualismului. Face referințe și la 
antecedentele istorice ale  problemei.   

0-8 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp. 
C: Constată că perioada dualistă în Ungaria a durat între 
1867 și 1918.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat-națiune, limba statului, 
națiune, naționalitate, legea naționalităților, emigrare, 
asimilare.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Precizează că naționalitățile constituiau majoritatea 
locuitorilor țării și constată că în timpul dualismului, - 
deși s-a înregistrat creșterea lor numerică,- ponderea lor 
a scăzut.   
C: Analizează  componența etnică a emigranților și 
constată că emigrația a fost mai puternică în rândul 
naționalităților (slovaci, germani, ruteni) privind 
proporția lor numerică față de populația țării.     
C: Precizează că în rândul naționalităților (cu excepția 
germanilor)   nivelul de alfabetizare este mai scăzut 
decât cel al ungurilor  și constată că acest fapt este legat 
de întârzierea modernizării lor.    

0-8 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
5 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă caracteristicile de bază determinante 
ale vieții naționalităților.   
C: Amintește că Pactul austro-ungar nu a recunoscut 
naționalitățile ca fiind națiuni politice autonome în 
Ungaria și constată că una dintre cele mai grave 
probleme ale epocii dualismului a fost cea a 
naționalităților.     
C: Prezintă procesul asimilării spontane și urmările sale, 
și constată că naționalitățile care trăiau în grup au fost 
mai puțin atinse de acest fenomen.  
 C: Precizează că majoritatea grupurilor de naționalități 
în perioada precedentă trăia în structuri sociale 
trunchiate și constată că din această cauză, în perioada 
dualismului, procesele de modernizare ale societății în 
cercul lor  au început cu întârziere.  
C: Precizează că dezvoltarea culturală în perioada 
dualismului (de ex.: legea privind școala populară) a 
ridicat și nivelul de cultură al minorităților  și constată 
că nu s-a reușit înlăturarea totală a rămânerii în urmă 

0-10 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
6) 
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moștenite, sau constată că politica guvernului a acordat 
prioritate învățământului în limba maghiară.        

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică.  
Analiza  se prezintă sub forma unui text redactat, 
servește expunerea logică a conținutului.  
Constatările elevului denotă o capacitate rafinată de 
analiză.  
În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-8 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 42 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 21 
 

19. Revoluția din 1956 și lupta pentru libertate     (subiect scurt) 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul se ocupă de cauzele izbucnirii revoluției și de 
programul său (obiectivele sale). Trage concluzii din  
analiza fragmentelor de sursă.  

0-4 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp . 
C: Revoluția din 1956 a izbucnit la 23 octombrie la 
Budapesta sau în anii cincizeci Ungaria face parte din 
blocul estic.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: democrație, partid-stat, partid, 
revoluție, dictatură, anii cincizeci, cultul personalității. 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Interpretează lozincile manifestanților  și constată că 
mulțimea reclamă să se termine cu dictatura/condiții 
democratice.  

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă factorii care au intervenit în 
formularea obiectivelor revoluției. 
 C: Precizează că după 1945 Ungaria era un stat satelit 
al Uniunii Sovietice și constată că schimbările din 
Ungaria erau în strânsă legătură cu evenimentele 
intervenite în URSS după moartea lui Stalin.    
C: Menționează că  prejudiciile suferite de societatea 
maghiară se datorau ocupației sovietice și dictaturii 
partidului-stat, și constată că în acest context 
principalele obiective formulate de revoluționari erau 
legate de independență, democrație bazată pe 
multipartism și de drepturile omului.   

0-6 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
4) 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, textul are  o structură 
logică. În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 24 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 12 
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20. Perioada horthistă       (subiect lung) 
Criterii de evaluare Procedee, conținut Punctaj 
Înțelegerea 
subiectului 

Elevul se ocupă de procesul de consolidare din anii 
1920. Face referință la procesele social-politice și la 
stabilizarea economiei. Analizând sursele prezintă 
corelații esențiale.  

0-8 

Orientarea în timp 
și spațiu 

A: Situează subiectul în spațiu și timp . 
C: Situează procesul de consolidare în timpul primului 
guvern al lui Pál Teleki  și în timpul în care  István 
Bethlen era prim-ministru (1920-1931 ). Spațiul 
geografic: Ungaria din timpul tratatului de la Trianon.   

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea 
terminologiei de 
specialitate  

A: Identifică și folosește corect noțiunile generale și de 
istorie legate de subiect. 
C: Folosește în mod corespunzător următoarele noțiuni 
generale și concrete: stat, drept de vot, reformă agrară, 
guvernator, numerus clausus, consolidare. 

0-4 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
3 ) 

Folosirea surselor A: Incorporează în răspunsuri informațiile care pot fi 
desprinse din setul de surse, din care trage apoi 
concluzii.    
C: Precizează că reforma agrară a dus la crearea unor 
proprietăți foarte mici  și constată că obiectivul prioritar 
al legii era să asigure sutelor de mii de familii 
posibilitatea de a avea pământ, de a avea din ce trăi.  
C: Precizează principalele trăsături ale "legii  despre 
mai eficienta apărare a ordinii de stat și sociale" și 
constată că ordinea politică a contrarevoluției a încercat 
să excludă pe termen lung posibilitatea oricărei 
schimbări.   
C: Precizează esența convenției Bethlen-Peyer și 
constată că prin cadrul asigurat pentru funcționarea 
sindicatelor pactul a contribuit la atenuarea tensiunilor 
sociale.   

0-8 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
5 ) 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele  

A: Elevul prezintă factorii cei mai importanți care au 
influențat procesul de consolidare.   
C: Prezintă măsurile de politică economică a anilor  
douăzeci (de ex.: împrumutul de la Liga Națiunilor, 
crearea Băncii Naționale a Ungariei, introducerea 
monedei Pengő) și constată că de numele primului-
ministru   Istvan Bethlen se leagă consolidarea  
economică.  
C: Arată că sistemul contrarevoluției s-a constituit ca o 
negare a revoluțiilor și constată că  cele mai importante 
elemente ale politicii oficiale țin de acest principiu ( de 
ex.: restrângerea dreptului de vot, imposibilitatea 
destituirii partidului la putere, interzicerea mișcărilor 
extremiste).   
 C: Precizează disproporționalitatea proprietății 
funciare, problema muncitorilor fără de soluție, și din 
acestea deduce principalele elemente ale politicii 
reformiste conservatoare ale regimului (de ex.: reforma 

0-10 
(nu se 
poate 

acorda 1 și 
6) 
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agrară, pactul, asigurările sociale) sau prezintă măsurile 
luate pentru lărgirea orizontului politicii externe (de ex.: 
detronarea dinastiei de Habsburg, statutul de membru în 
Liga Națiunilor, deschidere spre Italia și Iugoslavia) și 
constată că pe tărâmul politicii externe guvernul a optat 
pentru o politică de conciliere și de integrare.     .      
C: Completează și justifică analiza făcută  cu cunoștințe 
proprii, cu constatări corecte. 

Unitatea 
compoziției, 
corectitudinea limbii 

Expunerea este formulată în fraze, frazele sunt clare  și 
logice.  
Analiza  se prezintă sub forma unui text redactat, 
servește expunerea logică a conținutului.  
Constatările elevului denotă o capacitate rafinată de 
analiză.  
În răspuns nu sunt greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-8 

PUNCTAJUL TOTAL  CARE POATE FI ATINS LA ACEST SUBIECT 42 
PUNCTAJUL TOTAL LA EXAMEN 21 
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