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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 

Corectaţi lucrarea cu un stilou sau pix de culoare diferită de cea folosită de către 
candidat după următoarele criterii: 

1. Răspuns corect       

2. Lipsă(uri)       √  

3. Nu ţine strâns de rezolvare       [    ] 

4. Părţi inutile, neapreciabile (ştergeţi)    

5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (subliniaţi)                                

6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (subliniaţi)  ∼∼∼∼∼∼ 

7. Probleme de greşeli de limbă (subliniaţi)                 ………… 

8. Greşeli grave de limbă (subliniaţi) 

 
Dreptunghiurile urmează după probleme (subiecte), în cel din stânga se găseşte 

punctajul maxim al subiectului, în cel din dreapta treceţi punctajul total obţinut de către 
candidat. 

Treceţi de asemenea pe lucrare /ări punctajul parţial acordat pentru diferitele părţi ale 
subiectului. 

Acceptaţi doar elementele de răspuns date/definite în Baremul de corectare şi de 
notare şi evaluaţi lucrarea după punctajul menţionat la fiecare problemă. În privinţa 
elementelor de răspuns (de exemplu: argumentarea), a răspunsurilor şi a tipurilor de probleme 
care diferă de cele date în Barem, veţi găsiţi indicaţii speciale.    
 

I. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri scurte  
 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de 
răspuns aflate în cheie (rezolvare, soluţie).   
 
Punctajul 
 
Răspuns/element corect:                 0,5  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, în parte, ale punctajului menţionate în Barem numai pot fi divizate.  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale punctajul nu trebuie rotunjit, 

poate fi de exemplu: 3,5 puncte.  
 

Punctajul subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  

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

• dacă se poate acorda 1 punct, şi la subiectul respectiv se vor cere două elemente de 
răspuns, în cazul acesta se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  
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La subiectele de interpretare (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 rezolvarea poate începe cu "De ex. ") 

La subiectele la care dintre răspunsurile se va alege una corectă din mai multe elemente 
de răspuns (de exemplu: adevărat-fals), soluţia nu se va puncta în cazul în care toate 
elementele sunt subliniate sau marcate. Dacă la un subiect se va cere numărul elementelor și 
candidatul va da un  număr mai mare de elemente, punctajul se va face în ordinea elementelor 
dată de candidat. 

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

Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau eliptice. 
Numele de persoane, datele topografice, conceptele din programele cadru se vor 

puncta numai dacă sunt ortografiate corect. 
Punctajul total al subiectelor simple scurte se va trece în rubricile corespunzătoare 

din tabelul final: 
-dacă acest punctaj total este un număr întreg, atunci se va trece la rubrica Total, 

pe urmă, repetând numărul, și la rubrica I. Punctaj obținut, rotunjit la număr întreg; 
-dacă acest punctaj total este un număr fracționar, atunci sa va trece la rubrica 

Total, pe urmă, rotunjit, potrivit regulilor matematice, la un număr întreg (de ex. 23,5 
puncte rotunjite la 24 de puncte) și la rubrica I. Punctaj obținut, rotunjit la număr întreg; 

 Numai în cazuri excepţionale se va renunţa la baremul stabilit la subiectul respectiv. 
Cauzele renunţării la soluţiile din barem se vor formula în scris de către examinator. 

 
II. Corectarea şi notarea/punctarea subiectelor cu răspunsuri mai ample, 

lungi (eseuri)  
 
1. Alegerea subiectului  
 
În total pot fi punctate/evaluate trei subiecte:  

un subiect cu răspuns scurt referitor la istoria universală,  
un subiect, cu răspuns scurt, referitor la istoria Ungariei,  
un subiect, cu răspuns lung,  referitor la istoria Ungariei.  

Cele două subiecte privind istoria maghiară se vor referi obligatoriu la epoci diferite. 
 
Punctarea răspunsurilor elevilor în cazul alegerii greşite a subiectului  

Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a făcut o alegere greşită privind epocile, tipurile 
de subiect etc., în cazul acesta   

• la punctare se va renunţa la subiectul (subiectele) la care elevul a obţinut punctajul cel 
mai scăzut, astfel la stabilirea punctajului final elevului i se va scădea doar un punctaj 
minim;  

• se va lua în considerare unul (sau două) din subiecte care corespunde(d) criteriilor de 
alegere şi la care el a obţinut punctajul maxim. 

Dacă elevul începe să rezolve mai mult de trei subiecte, fără să indice clar alegerea lui, şi 
printre soluţiile date există trei probleme, care corespund criteriilor de alegere, în cazul acesta 
subiectele se vor nota pornind de la problemele cu numerele mai mici spre numerele mai 
mari, adică în ordinea crescândă. (De exemplu: 13., 15., 18. sau 14., 15., 18.,). 

Dacă elevul se apucă să rezolve şi mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
care corespund criteriilor de alegere, atunci se vor lua în considerare acele subiecte rezolvate 
de către el, care corespund criteriilor de alegere şi la care a obţinut cele mai multe puncte. 
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Dacă elevul 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 subiectului,  
b) conformitatea cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) structura, aşezarea corectă în pagină, corectidunea limbii. 

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

• Identificarea subiectului (tema, epoca): elevul prezintă problemele, temele, epocile  
menţionate; 

• Prezentarea coerentă a temei, evidenţierea aspectelor esenţiale: candidatul prezintă 
clar şi concis problemele de analizat;  

• Profunzimea prezentării conţinutului, gradul de dezvoltare a temei: în ce măsură 
constatările şi concluziile candidatului sunt complexe, respectiv relevante, evidente 
pentru problematica dată;  

• "Aplicaţii" nuanţate şi eficacitate: elevul foloseşte sursele date, are capacitatea de a 
face constatări şi de a trage concluzii. 

 
La notarea concretă a subiectelor în primul rând se va constata: dacă la înţelegerea 

subiectului candidatul a realizat cel puţin 1 punct din cele 4 sau 8 puncte posibile. În caz 
contrar, punctajul total la subiectul respectiv va fi de 0 puncte. 
 
La subiectele de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) 
Se vor acorda 4 puncte dacă elevul a înţeles esenţa problemei şi a interpretat-o corect, 
dezvoltarea temei este armonioasă, logică, coerentă. Cu ajutorul surselor date trage 
concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat.  
Se vor acorda  3 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
însă dezvoltarea temei este disproporţionată şi nu este clară şi concisă. 
Se vor acorda  2 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte de surse numai 
parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 
Se va acorda  1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare din care reiese că a înţeles 
subiectul, însă dezvoltarea temei în mare parte nu se referă la interpretarea sau rezolvarea 
problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează greşit problema, nu 
se foloseşte de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problemă.  

 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi)   
Se vor acorda 7-8  puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, dezvoltarea temei este armonioasă, logică, coerentă. Cu ajutorul surselor date 
trage concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este proporţionat.  
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Se vor acorda  4-6 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, însă dezvoltarea temei este disproporţionată şi nu este clară şi concisă. 
Se vor acorda 2-3 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte 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 foloseşte de surse, iar constatările sale nu se referă la interpretarea problemei. 

 
b) Notarea "aplicaţiilor" şi a "conţinuturilor" 
 

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

Între cele două criterii de evaluare există o strânsă corelație, pentru că aplicațiile pot fi 
interpretate și evaluate numai pe baza elementelor de conținut. 

În cazul subiectelor de rezolvare a problemei (scurte) de o aplicaţie se leagă una-două 
"conţinuturi", în schimb la subiectele de analiza, de interpretare – mai ales în identificarea 
factorilor determinanţi ai evenimentelor –, de aplicaţie se leagă mai multe, două-trei elemente 
de conţinut.  

Dacă în cheie, de o aplicaţie se leagă numai un singur element de conţinut, atunci la 
corectare şi notare punctajul la aplicaţii şi la conţinuturi de asemenea trebuie să fie acelaşi. 
(De exemplu: la subiectele scurte pentru criteriile Orientarea în timp şi în spaţiu, Aplicarea 
vocabularului de specialitate și Utilizarea surselor, sau la subiectele lungi pentru criteriile 
Orientarea în timp şi în spaţiu și Aplicarea vocabularului de specialitate se pot acorda numai 0 sau 2 
sau 4 puncte) 

Dacă în cheie, de o aplicaţie se leagă mai multe elemente de conţinut, atunci, din cauza 
corelațiilor strânse, nu se pot acorda anumite puncte (De exemplu: la subiectele scurte 
pentru criteriul Identificarea factorilor care influenţează evenimentele nu se pot acorda 1 și 4 puncte, 
la subiectele lungi pentru criteriul Utilizarea surselor nu se pot acorda 1 și 5 puncte, pentru criteriul 
Identificarea factorilor care influenţează evenimentele nu se pot acorda 1 și 6 puncte.) 

La acordarea punctajului la aplicaţii şi la conţinuturi, ca regula generală, se vor avea în 
vedere următoarele indicaţii: 
 

Punctajul la  „Aplicaţii” (A)  
Se vor acorda 2 puncte în cazul în care punctajul adecvat la conţinuturi este ridicat  (mai 
mult de 50% din punctajul maxim la conţinuturi). 

Se va acorda 1 punct dacă elevul a obţinut cel puţin 1 punct la conţinuturi, şi răspunsul nu 
conţine greşeli grave (date, constatări eronate).     

Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obţinut puncte la elementele de conţinut şi 
răspunsul conţine erori grave. 

 

Exemplele (de ex.) la elementele de conţinut arată ce conţinuturi pot fi acceptate ca 
fiind răspunsuri bune. Elementele de răspuns la conţinuturi se compun în general din 
două părţi: stabilirea factorilor de timp şi de spaţiu; folosirea în general şi la concret a 
conceptelor; enumerarea (stabilire, prezentare) şi concluziile (constatări). Aceasta înseamnă 
că dacă răspunsul conţine doar unul din elemente, la punctaj candidatului i se va acorda 1 
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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 putea accepta şi alte combinaţii 
corecte de răspunsuri faţă de cele din 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 examinatorul poate 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 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.  

 

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

 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi) 
Se vor acorda 7-8 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze corecte, textul este 
coerent, aşezat corect în pagină, structura ei este logică, se leagă armonios de dezvoltarea 
conţinutului, constatările sunt nuanţate, cu legături multiple, şi fără greşeli de limbă sau de 
ortografie.  

Se vor acorda 4-6 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze inteligibile, dar 
textul este redactat disproporţionat, sau are câteva constatări simpliste, unilaterale şi conţine 
greşeli mai mici de limbă.   

Se vor acorda 2-3 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze intelgibile, însă 
textul este redactat greşit, este disproporţionat, incomplet (de exemplu: lipseşte unul din 
elementele următoare: introducere-cuprins-încheiere). Constatările din text sunt simpliste, 
unilaterale şi conţin greşeli de limbă. 

Se va acorda 1 punct dacă răspunsul este alcătuit din fraze, care nu se leagă de subiect, fără 
referinţe (la conţinut), şi are greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

Se vor acorda 0 puncte dacă răspunsul este schematic, se compune doar din cuvinte.  
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3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 

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

4. Recomandare pentru fazele de evaluare a problemelor   

1. Studiaţi cheile (soluţiile) problemelor. 

2. Treceţi în revistă modelul de criterii de punctare-notare. 

3. Controlaţi alegerea subiectelor de către candidaţi.  

4. Citiţi cel puţin de două ori lucrările elevilor. 

5. Stabiliţi punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor cheii (soluţiilor). 

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

7. Punctajul după subiecte nu se va rotunji.  

8. Socotiţi punctajul final obţinut la cele trei subiecte lungi/eseu, pe urmă treceți-l 
în tabelul totalizator, de pe ultima pagină, în rubricile corespunzătoare: 

-dacă acest punctaj total este număr întreg, atunci se va trece la rubrica Total, pe 
urmă repetând numărul, și la rubrica II. Punctaj obținut, rotunjit la număr întreg; 

-dacă acest punctaj total este un număr fracționar, atunci sa va trece la rubrica 
Total, pe urmă, rotunjit, potrivit regulilor matematice, la un număr întreg (de ex. 23,5 
puncte rotunjite la 24 de puncte) și la rubrica II. Punctaj obținut, rotunjit la număr 
întreg; 
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III. Stabilirea punctajului final   
 

Adunaţi punctajul obţinut (rotunjit la număr întreg) în componentele I şi II.  
Tabele pentru evaluarea şi notarea subiectelor 
Subiecte cu răspunsuri scurte 
 

Criterii 

Puncte 
max. 

Puncte 
realizat

e 
 

Înţelegerea subiectului 4  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 4  
Identificarea factorilor esenţiali ce 
influenţează evenimentele    

6  

Structura lucrării, corectitudinea limbii 2  
Total  24  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  12  

 
Subiecte cu răspunsuri lungi 
 

Criterii 

Puncte 
max. 

Puncte 
realizat

e 
 

Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 8  
Identificarea factorilor esenţiali ce 
influenţează evenimentele    

10  

Structura lucrării, corectitudinea limbii 8  
Total  42  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  21  
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I.  SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1.Decăderea Imperiului Roman de Vest. (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte.) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 
2.Marile religii ale lumii (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte.)  
a) brahmanism/hinduism 
b) creștinism 
c) islam 
d) buddhism 
 
3. Preistoria maghiarilor (1 punct pentru fiecare element, total 3 puncte.) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
 
4. Anglia în secolul al XVII-lea (Total 4 puncte.) 
a) monarhie constituțională/parlamentară/ regat sau sistem parlamentar/ formă de 
guvernământ (1 punct) 
b) Puterea suveranului este limitată./ Rolul politic al parlmentului este preponderent.  (Se vor 
accepta şi alte răspunsuri asemănătoare sau diferite) (1 punct) 
c) 4., 6. (Se vor accepta și răspunsurile în ordine diferită) (0,5 puncte pentru fiecare element.) 
d) 5., 9. (Se vor accepta și răspunsurile în ordine diferită) (0,5 puncte pentru fiecare element.)   
 
5. Ungaria în secolul al XVIII-lea (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte.) 
a) 5. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 7. 
 
6. Transformarea SUA în mare putere economică (Total 4 puncte.) 
a) sclavie  (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte formulate asemănător.) (1 punct) 
b) 1861, 1865 (0,5 puncte pentru fiecare element.) 
c) colonizare/ cucerire/ extindere  (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte, formulate  
asemănător.) (1 punct) 
d) pentru influențarea politică a marilor intreprinderi/ a trusturilor (Se vor accepta şi alte 
răspunsuri corecte, formulate asemănător.) (1 punct) 
 
7. Minoritățile din timpul dualismului. (1 punct pentru fiecare element, total 3 puncte.) 

a) croat  
b) 1868  
c) Eötvös József  
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8. Economia mondială dintre cele Două Războaie Mondiale (1 punct pentru fiecare 
element, total 4 puncte.) 

a) Franța  
b) Germania  

     c) Uniunea Sovietică  
d) Marea Britanie  

 
9. Dreptul la vot în Ungaria (Total 4 puncte) 
a) vârstă (ridicată), dispoziții mai stricte pentru femei, (doi ani) domiciliu stabil într-un loc, 
studii (Se vor accepta  două răspunsuri corecte, oricare dintre ele; vor putea fi acceptate de 
asemenea răpunsuri corecte, formulate altfel.) (1 punct pentru fiecare element.)  
b) Matzner Ödönné (1 punct)  
c) Pentru că nu are decât doi copii în viață/ Pentru că a terminat doar cinci clase. (Se vor 
accepta două răspunsuri corecte, de asemenea, cele formulate altfel vor putea fi acceptate.) 
(1 punct)  

   
10. Maghiarii dincolo de frontiere (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte.) 
a)  3. 
b) Conform convenției de armistițiu (încheiate cu România) Transilvania/ o parte mai mare a 
Transilvaniei a fost promisă României. (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte cu sens 
asemănător) 
 c) 3.  
d) Uniunea Sovietică 
 
11. Lumea a treia (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte.) 
a)  Organizația Națiunilor Unite (ONU). 
b) O parte din populația lumii suferă de foame, în timp ce producția de alimente ar putea 
satisface nevoile tuturor. (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte cu sens asemănător.) 
 c) explozia demografică / creșterea demografică. (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte 
cu sens asemănător.) (1 punct)  
d) Nivel tehnic (al agriculturii) rămas în urmă. (Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte cu 
sens asemănător.) 
 
12. Drepturile omului. (1 punct pentru fiecare element, total 3 puncte)  

a) 4.  
b) 2.  
c) 1.  
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE (ESEU) 
 
13. Muncitorii agricoli/ țărani (coloni) ai Romei (scurt) 

Criterii                             Aplicaţii, conţinuturi 
 

Punc- 
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă schimbările intervenite în situația colonilor 
romani.  
Cu ajutorul surselor răspunsul candidatului scoate în evidență 
corelații importante (de ex. formarea marilor proprietăți de 
pământuri/latifundium a dus la pierderea competitivității micilor 
proprietăți.) 

0–4 

Orientarea în 
timp şi în spaţiu 

A Candidatul aşază în timp şi în spaţiu evenimentele istorice.  0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C El precizează că fenomenul luat în discuție s-a defășurat în sec. 
III-II î.Hr. și se referă la unul din elementele cu referințe spațiale 
la temă (de ex. Italia, Roma, cuceririle) 

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică în mod corect conceptele generale şi istorice, 
legate de temă. 0–4 

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

C Folosește la obiect conceptele istorice generale și concrete: de 
ex. marea și mica proprietate/gospodării mici/ de pământuri, 
colon, sclav.   

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C Specifică unul din elementele descrierii lui Appian (de ex. 
sclavii nu au fost obligați să facă serviciul militar, a crescut 
numărul sclavilor, utilizarea muncii sclavilor a adus beneficii) și 
face afirmații esențiale legate de acestea (de ex. s-a format marea 
proprietate de pământuri /latifundium, din cauza războaielor a 
scăzut prețul scalvilor.) 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă influența războaielor de pradă asupra 
colonilor și analizează consecințele acestora.  

0–6 
[nu se 

dau 1 și 
4 p.] 

C Specifică faptul că o mare parte a colonilor romani și-a pierdut 
părmânturile și face afirmații esențiale legate de aceasta (de ex. 
din cauza prelungirii războaielor ei au fost nevoiți să facă 
serviciul militar și au rămas în urmă în concurența cu marea 
proprietate.    
C  El precizează că s-a format o pătură săracă (proletariatul antic) 
și face afirmații esențiale legate de aceasta (de ex. ei s-au mutat la 
Roma, au trăit din drepturile lor de cetățeni ai Romei, au cerut 
pâine și circ) sau specifică faptul că și criza armatei era una din 
consecințele acestui fenomen și face afirmații esențiale legate de 
aceasta (de ex. cetățenii au fost nevoiți să-și procure arme pe cont 
propriu, pentru a fi soldat trebuia să aibă avere, a scăzut numărul 
celor obligați la serviciul militar) sau stabilește că Frații Gracchus 
au vrut să rezolve această problemă, și face afirmații esențiale 
legate de aceasta (de ex. împărțirea pământului, au reluat legea 
agricolă a lui Licinius, au vrut să limiteze cantitatea 
de pâmânt arendat) 
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte 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 

                          
14. Prima revoluție industrială (scurt)                                                                    

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc- 
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă, în esenţă, importanța întrebuințării aburilor 
în industrie și în transporturi 
Cu ajutorul surselor răspunsul candidatului scoate în evidență 
corelații importante (de ex. întrebuințarea mașinilor cu aburi și 
formarea uzinelor/ a producției în masă)   

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

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

[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C El precizează că prima revoluție industrială s-a desfășurat în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, și se referă la vreunul din 
elementele cu referințe spațiale la temă (de ex. revoluția 
industrială/ răspândirea mașinilor cu aburi a început în Anglia, s-
au format regiuni/orașe industriale). 

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică în mod corect conceptele generale şi istorice, 
legate de temă.                                                                                    

0–4 
[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C Folosește la obiect conceptele istorice generale și concrete: de 
ex. revoluția industrială, mașină cu aburi, transportul.   

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C Pe baza celor două imagini el specifică una dintre shcimbările 
esențiale (de ex. mașinile au înlocuit  instrumentele mânuite 
manual, iar uzinele au înlocuit manufacturile) și face afirmații 
esențiale legate de acestea (de ex. s-a format producția în masă, 
mașinile cu aburi au revoluționat cel mai repede industria textilă). 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă componentele întrebuințării aburilor și 
scoate în evidență că aceesta a contribuit la dezvoltarea revoluției 
industriale. 
C Specifică ideea că mașina cu aburi, inventată de James Watt s-a 
răspândit în diverse ramuri ale industriei și face afirmații esențiale  0–6 

[nu se 
dau 1 
și 4 p.] 

legate de aceasta (de ex. mineritul a necesitat perfecționarea 
utilajelor cu aburi, mașina cu aburi a lui Watt a transformat 
mişcarea proporțională a pistoanelor puse în mişcare de aburi în 
mişcare rotativă, și a devenit posibilă folosirea maşinii cu aburi 
pentru punerea în mişcare a utilajelor industriale, răspândirea 
utilajelor cu aburi a dus dezvoltarea exploatării miniere – fier, 
cărbune).     
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C El precizează că întrebuințarea aburilor a revoluționat 
transportul (inventarea locomotivei, a vaporului cu aburi) face o 
afirmație esențială legată de aceastea (de ex. s-a ieftinit 
transportul/ a devenit mai rapid, s-au putut transporta și pe uscat 
cantităti mari de mărfuri, 
a creat legături mai strânse între uzine și exploatările 
zăcămintelor/ piețelor de desfacere)   

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte din fraze, textul eset 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 

 
15. Religiile în Transilvania (scurt) 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc- 
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în esenţă situația religiilor în Transilvania, și 
modul de a administra diferitele religii.   
Cu ajutorul surselor în răspuns se scot în evidență corelații 
importante (de ex. toleranța religioasă a dus la restabilirea 
situației interne).        

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul aşază în timp şi în spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C El precizează că reforma a avut loc în sec. al XVI-lea în 
Transilvania, sau toleranța religioasă a caracterizat mai ales 
secolele XVI și XVII și face o afirmație esențială privitoare la 
situația geopolitică a Transilvaniei (de ex. ea s-a aflat în raport de 
vasalitate cu Imperiul Otoman, și între două mari puteri) sau se 
referă la așezarea în spațiu a străilor (orașele săsești, Ținutul 
Secuilor, comitatele maghiare).  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică în mod corect conceptele generale şi istorice, 
legate de temă.                                                                                    0–4 

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

C Folosește la obiect următoarele concepte istorice generale și 
concrete: de ex. toleranța religioasă, catolic, protestant, luteran,  
unitarian, antitrinitarian.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C El specifică unul din elementele sursei (de ex. populația putea 
să-și  aleagă religia/ preotul, au existat conflicte între biserica  
luterană și cea calvină) și face o afirmație esențială legată de 
aceasta (de ex. în Transilvania s-au răspândit mai multe curente 
ale reformei, biserica luterană și calvină au devenit egale, religia 
calvină a intrat în rândul religiilor recepte, împărțirea pe 
confesiuni a urmat în parte împărțirea pe stări/ pe etnii, dieta  a 
încercat să aplaneze conflictele). 
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă situația religiilor din Translivaniei și scoate 
în evidență trăsăturile acesteia.  
C Specifică cele patru religii recepte (catolică, luterană, calvină, 
unitariană/antrinitariană) și face o afirmație esențială legată de 
aceasta (de ex. reforma luterană s-a răspândit repede în orașele 
săsești, printre voievozi au fost de confesiune catolică și 
protestantă, confesiunea ortodoxă a românilor nu a fost acceptată 
ca religie receptă) sau se referă la conexiunile dintre răspândirea 
confesiunilor și împărțirea pe stări (majoritatea noblimii maghiare 
era de confesiune calvină sau unitariană, majoritatea secuilor ear 
de confesiune catolică, iar sașii au urmat confesiunea luterană.)  

0–6 
[nu se 

dau 1 și 
4 p.] 

 
 C El precizează că în Transilvania a existat toleranța religioasă și 

interpretează acest lucru (dreptul de exercitare liberă a credinţei 
religioase a religiilor recepte) sau face o afirmație esențială legată 
de aceasta (de ex. în Europa din acea epocă au avut loc prigonirea 
religiilor/ războaie religioase, luptele interne ar fi slăbit 
Transilvania, interesele voievozilor au necesitat colaborarea cu 
stările).   

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte din fraze, textul eset 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 

 
16. Consecințele bătăliei de la Mohács (lung) 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în esenţă consecințele militare și politice ale 
bătăliei de la Mohács.   
În răspuns se scoate în evidență alegerea celor doi regi. 
Analiza evidențiază obiectivele cuceririlor turcești. 
Cu ajutorul surselor în răspuns se scot în evidență corelații 
importante (de ex. toleranța religioasă a dus la restabilirea situației 
interne).               

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 

A Candidatul aşază în timp şi în spaţiu evenimentele istorice.  0–4 
[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C El precizează că bătălia de la Mohács a avut loc în 1526 și ea 
fixează teritoriile aparținând celor doi regi.  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică în mod corect conceptele generale şi istorice, 
legate de temă.                                                                                    

0–4 
[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C Folosește la obiect următoarele concepte istorice generale și 
concrete: de ex. sultan, rege, dietă, cucerire, cetate.  
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Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

 
0–8 

[nu se 
dau 1 
și 5 p.] 

C El specifică unul din elementele imaginii (de ex. forța militară a 
turcilor dispunea de o puternică artilerie, Viena fost foritificată, 
orașul este situat de-a lungul Dunării) și afirmă că Suleiman a 
asediat Viena  (în 1529) fără succes. 
 

C El stabilește unul din elementele scrisorii lu Jurisics (de ex. 
Jurisics a vrut să câștige timp, turcii au avut o puternică în 
superioritate numerică, planul lui Suleiman a fost cucerirea 
Vienei, Viena a fost apărată de către armatele imperiale) și 
constată că Jurisics a reușit să-i oprească pe turci la Kőszeg. 
C El constată că în spiritul înțelegerii de la Oradea, în cazul că 
Ioan va deceda, Ferdinand îi va lua moștenitor și face o afirmație 
esențială privitoare la aceasta (de ex. cei doi regi au recunoscut 
reciproc regatul celuilalt, au vrut să evite dominația turcească, mai 
târziu Ioan va avea un copil, iar înțelegerea a fost încălcată). 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă în esenţă consecințele militare și politice 
ale bătăliei de la Mohács.  

0–10 
[nu se 
dau 1 
și 6 p.] 

C Constată că regele Ludovic al II-lea a decedart în batălia de la 
Mohács și face o afirmație esențială privitoare la această situație 
(țara a rămas fără rege, și au murit, de asemenea, numeroși 
reprezentanți ai baronilor și ai clerului înalt, regele nu a avut 
urmaș).     
C Precizează că Ioan Szapolyai a fost ales rege și face o afirmație 
esențială privitoare la aceasta (de ex. Szapolyai a fost voievod al 
Transilvaniei, era considerat șef al partidului noblimii, s-a referit 
la hotărârea de la Rákos, a cerut ajutor turcilor).  
C Explică faptul că și Ferdinand de Habsburg a fost ales rege, și 
face o afirmație esențială privitoare la aceasta (de ex. Carol al V-
lea a fost unchiul lui Ferdinand, a putut conta pe sprijinul 
Imperiului Habsburgic, s-a referit la contractul de căsătorie între 
Casa de Habsburgi și cea de Jagello.)      
C Candidatul îşi va completa şi îşi va argumenta analiza prin 
cunoştinţele şi constatările corecte. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare şi 
limpezi. 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
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17. Guvernul Batthyány       (scurt) 
Criterii Aplicaţii, conţinuturi                                     Punc- 

tajul 
Înţelegerea 
subiectului 

 Candidatul prezintă în esenţă importanța formării guvernului 
Batthyány.   
Cu ajutorul surselor în răspuns se scot în evidență corelații 
importante (de ex. guvernul responsabil a limitat puterea 
suveranului).  

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

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

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

C Constată că guvernul Batthyány s-a format în urma izbucnirii 
revoluției în 15 martie 1848   sau legile consfințite la 11 aprilie 
1848 au reglementat funcționarea acestuia, și stabilește că 
Ungaria a făcut parte din Imperiul Habsburgic.  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 0–4 

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

 C Folosește la obiect următoarele concepte generale și concrete: 
de ex. guvern responsabil, putere executivă, dietă, 
domnitor/suveran. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C El specifică unul din elementele sursei (de ex. guvernul a 
devenit puterea executivă, deciziile suveranului au fost valabile 
doar contrasemnate de vreun ministru, guvernul a preluat 
competenţa consiliului locotenenţial regal, a cancelariei şi a 
trezoreriei) și face o afirmație esențială legată de aceasta (de ex. 
prin aceste decizii s-a limitat puterea suveranului, au fost 
desființate districtele precedente, a crescut independența 
Ungariei).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă trăsăturile principale ale guvernului 
Batthyány și scoate în evidență importanța lor.  

 
0–6 

[nu se 
dau 1 și 

4 p.] 
 
 

C Constată un fapt referitor la componeța guvernului Batthyány 
sau la formarea acestuia (de ex. amintește numele a celpuțin trei 
din membrii gurenului Batthyány Lajos a fost președintele 
Partidului de Opoziție, guvernul a fost numit de către palatinul 
István) și face o afirmație esențială privitoare la aceasta (de ex. 
cei mai mulți membri ai guvernului au provenit din rândurile 
opoziției, mai multe direcții politice și-au avut reprezentanți în 
guvern, nu a existat ministru de externe, competența ministerului 
apărării/ a ministerului financiar a rămas neclarificată). 
C Precizează că guvernul era reponsabil față de dietă (de 
reprezentanță populară) și face o afirmație esențială privitoare la 
aceasta (de ex. Ungaria s-a transformat într-o monarhie 
constituțională modernă/ s-a creat un sistem parlamentar burghez, 
corespunzător teoriilor liberale / și ideii transformării burgheze, 
prin instituirea guvernului/ s-a realizat una din revendicările celor 
12 puncte, odată cu instituirea ministerului responsabil raportul 
dintre Ungaria și imperiu s-a schimbat radical).    
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte 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 

 
18. Programul lui Széchenyi István   (lung)  

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc- 
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă, în esenţă, programul lui Széchenyi István.   
Prezintă cele mai importante propuneri de reformă și măsurile 
concrete.  
Explică obiectivele, importanța programului și activității lui 
Széchenyi.  
Analiza evidențiază obiectivele cuceririlor turcești. 
În răspuns candidatul se folosește de surse, le interpretează, și 
formulează concluzii esențiale.            

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul aşază în timp şi în spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C El precizează că lucrarea Hitel de Széchenyi a apărut în 1830, 
sau percizează limitele în timp ale epocii reformelor 
(1825/1830/1832-1848), și re referă la unul din elementele 
spațiale ale temei (de ex. Széchenyi a fost influențat de exemplele 
occidentale/englezești, a fost loial față de Curtea de la Viena, 
Ungaria a făcut parte din Imperiul Hasburgic).   

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 0–4 

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

C Folosește la obiect următoarele concepte generale și concrete:  
de ex. epoca reformelor, transformări burgheze, iobag, robotă, 
marea nobilime/ aristocrație, ereditate. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–8 
[nu se 

dau 1 și 
5 p.] 

C El specifică unul din elementele sursei (de ex. Széchenyi îi 
îndeamnă pe moșieri să-și unifice forțele/ să dezvolte economia, 
neagă că doar curtea vieneză ar fi de vină pentru rămânerea în 
urmă) și face o afirmație esențială legată de aceasta (de ex. el 
crezut că realizarea reformelor va fi dirijată de către aristocrație, a 
avut încredere în sprijinul curții vieneze, cartea sa Hitel a devenit 
lucrarea programatică/ fundamentală a reformelor).  
C Specifică unul din elementele sursei (de ex. Széchenyi a adus 
argumente ca: robota nu este eficientă, e preferabilă munca 
salariată) și constată că Széchenyi a luptat pentru desființarea 
robotei. 
C Specifică unul din elementele sursei (de ex. Széchenyi a crezut 
că transportul pe vapoare cu aburi va duce la dezvoltarea 
comerțului/ progresul localităților de pe malul lacului Balaton, 
dezvoltarea producției de cărbune, el a dat exemple din Occident 
pentru progres) și   
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constată Széchenyi a contribuit la înființarea transportului pe 
vapoare cu aburi.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă programul lui Széchenyi și activitatea lui 
practică și scoate în evidență obiectivele și importanța acestora.  

0–10 
[nu se 

dau 1 și 
6 p.] 

C Precizează una din propunerile de reforme ale lui Széchenyi 
care nu figurează în surse (de ex. desființarea dreptului ereditar, 
introducerea impozitării egale, desființarea breslelor, egalitatea în 
drepturi în fața legii, și nenoblii să aibă posibilitatea de a avea 
pământuri) și face o afirmație esențială privitoare la aceasta (de 
ex. propunerile sale au servit cauza transformărilor burgheze, și 
au accentuat caracterul primordial al reformelor economice).   
C Precizează că programul lui Széchenyi a apărut sub formă de 
cărți/lucrări sau amintește de o lucrare importantă (de ex. Credit, 
Lumea, Stadiu, Poporul din Est) și face o afirmație esențială 
privitoare la aceasta (de ex. lucrarea Hitel a devenit lucrarea 
programatică 
a epocii reformelor, el a conceput Stadiul pentru dietă, în Stadiu 
Széchenyi și-a formulat propunerile în 12 puncte, s-a confruntat 
cu Dessewffy József/ Wesselényi József, Kossuth Lajos, în anii 
1840 el s-a izolat).   
C  Precizează cel puțin două din realizările practice care nu 
figurrează în surse (de ex. rolul pe care l-a avut la înființare 
Acadamiei de Științe Maghiare, înființarea Casinoului, 
organizarea concursurilor hipice, regularizarea cursurilor de 
apă/zăgăzuirea apelor râurilor/ inițierea construirii Podului cu 
Lanțuri, înființarea unor întreprinderi economice) și face o 
afirmație esențială privitoare la aceasta (de ex. obiectivul 
principal al Academiei a fost cultivarea limbii, călătoriile sale în 
Anglia l-au marcat profund, a considerat ca fiind importantă 
dezvoltarea  transporturilor/a producției industriale)   
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor candidatul îşi 
completează şi îşi demonstrează analiza. 
Nu se va accepta același răspuns și la evaluarea a două elemente 
de conținut diferite.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare şi 
limpezi. 

0-8 
Analiza constituie un text redactat şi contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
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19. Aprovizionarea cu mărfuri în epoca Kádár                     (scurt) 
Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-

tajul 
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în esenţă contradicțiile aprovizionării cu 
mőrfuri și ale nivelului de trai în epoca Kádár.   
Cu ajutorul surselor în răspuns se scot în evidență corelații 
importante (de ex. lipsa de mărfuri era în contradicție cu imaginea 
și străduințele regimului pe care și le afișa / sau  poate fi 
considerată ca o consecință a economiei planificate). 

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul integrează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C Stabilește limitele în timp ale epocii Kádár (1956-1988/89), sau 
se referă la faptul că aceste fenomene erau caracteristice pentru 
deceniile 1960-80 în Ungaria.  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 0–4 

[nu se 
dau 1 și 

3 p.] 

 C Folosește la obiect următoarele concepte generale și concrete: 
de ex. socialism/ comunism, nivel de trai, aprovizionare cu 
mărfuri, economie planificată.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–4 
[nu se 

dau 1 și 
3 p.] 

C Stabilește mesajul imaginii (de ex. imaginea contrasta cu 
străduințele regimului, aceasta era în contradicție cu 
imaginea/propaganda regimului pe care și le afișa, interpretează 
conceptul de economie caracterizată prin lipsa de mărfuri, în 
epocă se puteau face bancuri legate de această situație. 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul prezintă prezintă contradicțiile aprivizionării și ale 
nivelului de trai în epoca Kádár și scoate în evidență cauzele 
acestora.   
C Constată că în epoca Kádár s-a înregistrat o creștere importantă 
față de deceniile precedente și face o afirmație esențială legată de 
aceasta 
(de ex. interpretează conceptul de comunism de gulaș/ comunism 
de frigider, aceasta fiind totodată și un obiectiv politic, ce se leagă 
de revoluția din 1956, consecințele acestui tip de societate: 
satisfacție generală/ acceptarea regimului/ formarea unui 
compromis, afirmațiile se bazează pe exemple concrete: condiții 
de locuit/ locuințe, bunuri 
de larg consum, aprovizionare cu alimente).    
C Stabilește câteva aspecte negative/lipsuri ale creșterii (de ex. 
probleme de calitate, rămânerea în urmă față de țările Europei de 
Vest) și face o afirmație esențială legată de aceasta (de ex. 
cauzele problemelor trebuie căutate în economia planificată, 
politica de asigurarea bunăstării a dus la îndatorarea externă a 
țării) sau face o constatare esențială despre rolul umorului și al 
propagandei (de ex. umorul a funcționat ca o supapă pentru 
aplanarea tensiunilor/conflictelor, propaganda a accentuat 
succesele regimului, exista și un fel de autoironie) și face o 
afirmație esențială privitoare la aceasta (de ex. opresiunea nu a 
fost atât de mult accentuată, rolul lui persoanei lui Kádár era 
importantă). 

0–6 
[nu se 

dau 1 și 
4 p.] 
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte 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. Operațiunile militare din Ungaria                   (lung) 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă, în esenţă, opreațiunile militare în Ungaria 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.   
În răspuns se prezintă concentrat transformarea Ungariei într-un 
teatru de război.  
Analiza scoate în evidență raporturile forțelor militare.  
În răspuns candidatul se folosește de surse, le interpretează, și 
formulează concluzii esențiale.            

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

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

[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

C El precizează data încercării de ieșire din război (15 octombrie 
1944) și se referă la ce puțin două elemente în spațiu ale temei (de 
ex.      
Transilvania, Debrecen, Hortobágy, Budapesta, teritoriul de de 
dincolo de Dunăre/ Székesfehérvár).   

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul aplică corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 

0–4 
[nu se 
dau 1 
și 3 p.] 

 C Folosește la obiect următoarele concepte generale și concrete: 
de ex. război, armistițiu, teatru de război, asediu.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul integrează în răspuns informaţiile din surse şi trage 
concluzii pe baza acestora.  

0–8 
[nu se 
dau 1 
și 5 p.] 

C El specifică opinia lui Vörös Lajos (este necesară ocuparea 
Carpaților meridionali, Carpații ar putea asigura apărarea în fața 
atacului sovietic) și face o afirmație esențială legată de aceasta (de 
ex. trecerea României de partea sovieticilor a creat o situație nouă, 
de aici se aștepta atacul sovietic, operațiunea militară a eșuat, 
sovieticii au ocupat Transilvania). 
C Stabilește una din trăsăturile esențiale ale pierderilor (de ex. 
pierderile sovieticilor erau mai mari, efectivele forțelor sovietice 
erau mult mai numeroase) și face o constatare esențială legată de 
temă (de ex. înaintarea sovieticilor nu a putut fi oprită, sovieticii 
au ocupat Câmpia/Alföld, aceasta a fost una dintre cele mai mari 
bătălii cu tancuri, germanii au acoperit retragerea din Balcani). 
 C Specifică unul din elementele hărții (de ex. germanii au pregătit  
o operațiune de atac, ei au vrut să-i respingă pe sovietici până la 
linia de dincolo de Dunăre, luptele s-au dus pentru ocuparea 
Dunării) și constată că atacul a eșuat.  
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele 

A Candidatul prezintă operațiunile militare din Ungaria și 
încercarea de ieșire din război.  

0–10 
[nu se 
dau 1 
și 6 p.] 

C Precizează că Horthy a încercat ieșirea din război, în 15 
octombrie 1944; și candidatul face o constatare esențială (de ex. 
încercarea a fost greșit pregătită, doar Dálnoki Miklós Béla a 
trecut de partea sovieticilor, armata ungară a continuat războiul, 
Horthy a fost înlăturat). 
C Precizează că Budapesta a fost asediată de către sovietici, și 
face o afirmație esențială privitoare la aceasta (de ex. Budapesta 
trebuia apărată la ordinul lui Hitler, forțele militare germano-
maghiare au încercat să spargă încercuirea trupelor sovietice, s-au 
înregistrat pierderi grave).   
C Stabilește că trupele sovietice au eliberat / și au ocupat Ungaria 
până în aprilie 1945 și face o afirmație esențială privitoare la 
aceasta (de ex. 
o parte a forșeolro militare maghiare s-a rteras în Austria, și cu 
aceasta 
pentru Ungaria războiul s-a terminat, face bilanțul pierderilor, 
intrepretează conceptele de ocupare/eliberare).    
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor candidatul îşi 
completează şi îşi demonstrează analiza. 
Nu se va accepta același răspuns și la evaluarea a două elemente 
de conținut diferite.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare şi 
limpezi. 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
 
 
 
Pe site-urile următoare se vor găsi sursele legate de subiecte (texte, imagini, scheme, 
grafice): 
 
Subiectul 3: erettsegifel.hu 
Subiectul 6: www.flick.com.commons, wikimedia.org 
Subiectul 11: wikipedia.org 
Subiectul 12: www.freepress.net.www.fanpop.com, danielberhane.com, 
migrationobservatory.ox.ac.uk 
Subiectul 19: www.tte.hu 
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