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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 
Corectaţi lucrarea cu un stilou sau pix de culoare roşie după următoarele criterii. 

1. Răspuns corect       
2. Lipsă(uri)        
3. Nu ţine strâns de rezolvare, depăşeşte dimensiunea [    ] 
4. Greşeală, greşeală de conţinut (subliniaţi)                                    
5. Text incomprehensibil; inconsecvenţe logice,  

probleme de greşeli de limbă (subliniaţi cu linie ondulată)    
6. Greşeli grave de limbă (subliniaţi cu două linii)          

(Greşeli grave de limbă: 
 - transcrierea greşită a duratei consoanelor 
 - modul greşit scris al contopirii, asimilării şi căderii consoanelor 
 - folosirea greşită a iniţialelor mici şi mari  
 - scrierea greșită despărţită-, respectiv împreună a verbelor cu prefix verbal.) 

 
Treceţi pe lucrare şi punctajul parţial acordat pentru diferitele părţi ale subiectelor 
 

I. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri scurte 
 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de răspuns 
aflate în îndrumător (Barem). 
Unde îndrumătorul la un anumit subiect concret stabileşte ca răspunsul să fie acceptat şi în altă 
formulare, acolo vor fi acceptate toate soluţiile care sunt identice în privinţa conţinutului cu 
răspunsul dat. Unde îndrumătorul la un anumit subiect concret stabileşte că şi alte soluţii 
corecte pot fi acceptate, acolo trebuie acceptate oricare răspunsuri corecte. 
 
La acele subiectele la care soluţia corectă trebuie aleasă din mai multe elemente de răspuns, 
răspunsul nu poate fi punctat dacă s-a subliniat şi marcat toate elementele de răspuns. Dacă un 
subiect stabileşte numărul elementelor cerute în răspuns, iar candidatul marchează mai multe 
(dar nu toate răspunsurile), atunci evaluarea se va face în ordinea soluţiei. 
 
Numele de persoane, datele şi noţiunile topografice din programele cadru se vor puncta numai 
dacă sunt ortografiate corect. 
Pentru soluţiile din lucrare nu se pot acorda „puncte de merit” prin care se va depăşi punctajul 
maxim stabilit. 
Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau care lipsesc. 
Numai în cazuri excepţionale se permite abaterea de la cele stabilite în îndrumător (Barem). 
Examinatorul trebuie să argumenteze în scris cauza abaterii de la îndrumător. 
 
Punctajul 
 
Răspuns/element de răspuns corect: 0,5 sau 1 punct (după cele menționate în Barem) 
Răspuns greşit:    0 puncte 
Lipsa răspunsului:    0 puncte 
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Se vor putea acorda 0,5 puncte exclusiv pentru elementele care sunt specificate în Barem. 
Câte un element al punctajului menţionat în Barem nu mai poate fi divizat. 
  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale punctajul nu trebuie rotunjit (poate fi 
de exemplu: 3,5 puncte). 
Dintre dreptunghiurile aflate după subiecte, în cel din stânga se va nota punctajul maxim care  
poate fi acordat la subiect, în dreptunghiul din dreapta trebuie scris punctajul obţinut de 
candidat. 
 

Punctajul total al subiectelor simple scurte se va trece în rubricile corespunzătoare din 
tabelul final.  
Dacă punctajul total al subiectelor simple scurte este un număr întreg, se va trece ca atare, 
dacă este un număr fracţionar, potrivit regulilor matematice se va rotunji la număr întreg (de 
ex.: 23,5 puncte rotunjite la 24 puncte).  
 
II. Corectarea şi notarea/punctarea subiectelor cu răspunsuri mai ample, lungi (eseuri) 

 
1. Alegerea subiectului 
 
În total pot fi punctate/evaluate două subiecte:  

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

Cele două subiecte se vor referi obligatoriu la epoci diferite. 
 

În cazul în care alegerea subiectului este necorespunzătoare, se procedează în felul următor:  
 - dacă elevul a rezolvat două subiecte (lungi), dar a făcut o alegere greşită privind 
epocile, tipurile de subiect, trebuie punctat astfel ca să i se scadă doar un punct minim, adică 
ambele soluţii trebuie corectate şi luată în considerare cea cu punctaj mai mare; 
 - dacă elevul a rezolvat mai mult de două subiecte, dar a indicat clar alegerea lui în 
tabelul din faţa subiectului, atunci soluţiile subiectelor marcate vor fi corectate şi punctajul lor 
luat în considerare; 
 - dacă elevul a rezolvat mai mult de două subiecte, fără să indice clar alegerea lui în 
tabelul din faţa subiectului, subiectele se vor nota pornind de la problemele cu numere mai 
mici spre numerele mai mari, adică de exemplu în cazul rezolvării subiectului tuturor 
subiectelor 13 şi 16 trebuie corectate şi punctajul lor luat în considerare. 
Fiecare subiect început va fi evaluat ca fiind rezolvat dacă elevul nu a semnalat la timp 
contrariul. 
 
 

2. Evaluarea, notarea subiectelor 
 

Evaluarea subiectelor se va face pe baza îndrumătorului (Barem), care conţine criteriile 
evaluării şi conţinuturile aferente. Punctajul obţinut pe baza criteriilor se va nota în tabelul aflat 
după spaţiul punctat al paginii, apoi trebuie calculat punctajul la examen (care la nivel mediu 
este identic cu punctajul total). 
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a) Înţelegerea subiectului 
 

Se vor acorda 2 puncte dacă elevul a obţinut cel puţin jumătate din punctajele posibile la 
criteriile Factori care influenţează evenimentele... şi Obţinerea cunoştinţelor, utilizarea 
surselor. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a obţinut mai puţin de jumătate din punctajului posibil la 
criteriile Factori care influenţează evenimentele... şi Obţinerea cunoştinţelor, utilizarea 
surselor, dar a obţinut cel puţin 1 punct la unul dintre criterii. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obinut nici un punct la criteriile Factori care 
influenţează evenimentele... şi Obţinerea cunoştinţelor, utilizarea surselor. 

Dacă punctajul la înţelegerea subiectului este 0, atunci punctajul total al subiectului nu poate fi 
decât 0. 
 
b) Orientare în spaţiu şi timp 
Elementele de conţinut legate de acest criteriu de evaluare sunt marcate în îndrumător cu „T”. 
La eseurile scurte elemetele spaţiale şi temporale (T) se vor puncta împreună, la cele lungi 
separat (T1 şi T2). Dacă îndrumătorul enumeră exemple, din exemplele înşirate cele indicate 
cu număr sau altele, diferite, cu rezolvări corecte valorează puncte. 
 

Se vor acorda 2 puncte dacă în lucrarea candidatului elementele corecte figurează la 
numărul stabilit. 
Se va acorda 1 punct dacă dintre elementele corecte stabilite lipseşte cel puţin unu, dar 
figurează cel puţin unu. 
Se vor acorda 0 puncte dacă lipseşte element spaţial şi/sau temporal corect. 

        
În eseul scurt elementele spaţiale şi temporale valorează maximum câte 1 punct, în eseul lung 
se pot da câte 2 puncte.  
Examinatorul va semnala concret în rezolvarea realizată de elev soluţia corectă (Ttimp, 
respectiv Tspaţiu), respectiv rezolvarea greşită (subliniere).  
 
c) Comunicare, utilizarea limbajului de specialitate 
Elementele de conţinut legate de acest criteriu de evaluare sunt marcate în îndrumător cu „K”. 
În eseul scurt pentru conceptele generale şi concrete se vor acorda (K1) 0, 1 sau 2 puncte. 
În îndrumător se cere utilizarea adecvată a celor patru concepte. Conceptele date trebuie 
interpretate ca exemple.  
 

Se vor acorda 2 puncte dacă în eseul candidatului există cel puţin trei concepte folosite 
adecvat. 
Se va acorda 1 punct dacă în eseul candidatului există una sau două concepte folosite 
adecvat. 
Se vor acorda 0 puncte dacă în eseul candidatului nu există niciun concept folosit adecvat. 

 
Examinatorul va semnala clar rezolvarea realizată de elev, folosirea corectă ( ) sau incorectă 
(subliniere) a conceptului. 
În cazul eseului lung conceptele istorice, generale (K1) şi concrete (K2) vor fi punctate 
separat. În cazul eseului scurt se pot acorda 0, 1 sau 2 puncte pe baza principiilor menţionate, 
iar rezolvarea canditatului se va marca în acelaşi fel. 
 
Pentru calitatea compunerii şi corectitudinea limbii se vor acorda 0, 1 şi 2 puncte şi în cazul 
eseului scurt (K2), şi la lung (K3). 
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Se vor acorda 2 puncte pentru compunerea cu fraze inteligente, în care textul este logic 
redactat şi nu apare mai mult de o singură greşeală gravă de limbă sau de ortografie. 
Se va acorda 1 punct dacă textul este redactat greşit, este disproporţional, incomplet, sau 
dacă conţine mai multe greşeli de limbă şi de ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte dacă rezolvarea conţine doar o schemă compusă din cuvinte, nu există 
în ea fraze coerente, sau dacă în text apar multe greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

 
d) Obținerea cunoştinţelor, utilizarea surselor, identificarea factorilor care influenţează 
evenimentele, gândire critică şi centrată asupra problemelor. 
  
Punctajul, conform criteriilor de evaluare privind Obţinerea cunoştinţelor, utilizarea surselor, 
identificarea factorilor care influenţează evenimentele, gândire critică și centrată asupra 
problemlor - se face pe baza principiilor identice. Elementele de răspuns ale conţinutului se 
compun din două părţi: stabilirea unui fapt şi constatare referitoare la acesta (orice conexiune 
cauzală sau de alt tip, legată de constatarea stabilită). La elementele de conţinut cu exemple 
puse între paranteze (elementele de conţinut marcate cu prescurtarea „de ex.”) oricare element 
dintre cele înşirate acolo, respectiv în afară de acestea şi oricare alt element de răspuns 
poate fi acceptat. Pentru obţinerea punctajului maxim este suficient scrierea uneia dintre 
exemple. Pentru stabilirea unui element se acordă 1 punct, pentru constatarea referitoare la 
acesta 2 puncte (pentru constatare se poate acorda şi 1 punct, dacă este prea schematică, nu este 
esenţială sau eeste incorectă), după următoarele criterii: 
 
Se vor acorda 3 puncte dacă elevul a stabilit corect un fapt şi a făcut o constatare corectă 
referitoare la el. 
Se vor acorda 2 puncte dacă elevul nu a stabilit corect un fapt, dar a făcut o constatare 
corectă sau dacă a stabilit corect un fapt, însă constatarea e prea schematică, neesenţială, 
incorectă. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a stabilit corect un fapt, dar nu a făcut o constatare, sau 
dacă nu a stabilit corect un fapt şi constatarea e prea schematică, neesenţială, incorectă. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a stabilit corect un fapt şi nici constatare corectă nu 
a făcut. 

 
În barem exemplele sau referirile pot apărea în mai multe locuri, dar pentru fiecare element se 
va acorda punct numai după un singur criteriu. 
În locul concret al eseului examinatorul marchează cu însemnare clară analiza sursei corecte 
(de ex.: F1 dacă în fragmentul de text se găseşte un element; F1 dacă și stabilirea și 
constatarea se găsesc în fragmentul dat; F1 şi F1 marcat separat, dacă stabilirea şi 
constatarea nu se găsesc imediat una după alta, ci în diferite părţi ale eseului), respectiv - cu 
subliniere - rezolvările greşite. 
Tot astfel se va marca punctajul fracţionar acordat pentru factorii care influenţează 
evenimentele (de ex.: E1). 
 
3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 
 
Competenţă de redactare a textului este importantă, elevul trebuie să-şi expună ideile într-un 
cadru dinainte stabilit. În caz intemeiat ideea începută în spaţiul punctat poate fi finalizată - la 
subiecte scurte 2-3 în rânduri, la subiecte lungi în 4-5 rânduri -, şi pot fi evaluate şi elementele 
de răspuns din acestea. Elementele de răspuns din alte rânduri nu se vor evolua. 
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4. Totalizarea punctajului la subiectele în scris 
 
După finalizarea corectării amănunţite, punctajul la examen al fiecărui subiect separat trebuie 
transcris pe versoul seriei de subiecte, iar apoi totalizat. 
 

III. Stabilirea punctajului total 
 

Punctajul obţinut la componentele I. şi II. va fi totalizat  
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I. SUBIECTE LA CARE SE CER RĂSPUNSURI SIMPLE, SCURTE 

 

1. . Cultura greacă (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
Epoca clasică: C, E; Epoca elenistică: A, F  
(Literele se vor accepta şi în ordine inversă.) 
 

2. Oraşele medievale (1 punct pentru fiecare element, în total 3 puncte.) 
Constatări Litera sursei 

a) Ajungând în oraş, negustorii erau obligaţi să-şi vândă marfa. B 

b) Aerul oraşului te face liber, colonizaţii nu intră  sub jurisdicţia 
moşierului.  C 

c) În persoana lui cetăţeanul era liber, nu putea fi judecat, în primă istanţă, 
decât de judecătorii orașului. D 

 

3. Reformele economice ale lui Carol I. (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) 3. 
b) Pentru că moşierul a primit o treime / o parte din taxa de arendare a minei [urbura]. Pentru 
că a cointeresat moşierii în deschiderea minelor. Răspunsul corect se va accepta şi în altă 
formulare.) 
c) (de aur) forint (Se va accepta şi: aur de la Körmöc.) 
d) 2. 
 

4. Iluminismul (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
Citate Numărul 

de ordine al 
conceptului 

a) „Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 
a) „Fiecărui cetăţean îi revine dreptul de a vota [...], exceptându-i pe aceia care 
sunt într-o situaţie atât de dezanvantajoasă, încât trebuie considerați oameni 
fără voinţă liberă.” 

 
5. 

b) „A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy 
legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 
b) „Puterea legislativă are dreptul şi trebuie să aibă posibilitatea de a examina 
executarea legilor” 

 
2. 

c) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 
c) „Puterea legislativă trebuie să-i revină întregului popor. Precum însă în 
statele mari este imposibil de realizat și produce dezavantaje și în statele mici, 
poporul trebuie să realizeze tot ceea ce el însuşi nu poate face prin deputați”. 

1. 

d) „Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet 
alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 
d) „Unii sunt privilegiați din naștere datorită averii sau statutului lor […]. 
Comunitatea lor are puterea de a împiedeca inițiativele poporului. 

 
3. 



Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 8 / 15 2017. május 10. 

 
5. Bătălia de la Mohács (1 punct pentru fiecare element, în total 5 puncte.) 
Numărul de ordine 
al fragmentelor din 
imagini 

1. 2. 3. 4. 5. 

Litera corpurilor 
militare 

B D E F A 

 
6. Ideile secolului al XIX-lea (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) 
Sursa cu semnul A): conservatorism  
Sursa cu semnul B): liberalism 
b) revoluţia franceză 
c) 1. 
 
7. Economia în epoca dualismului (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 

Constatări A) B) C) D) 
a) Datorită dezvoltării morăritului 
grâul se exportă din ce în ce mai mult prelucrat.  

   
X 

 

b) Datorită sistematizării cursurilor fluviale a 
crescut procentajul terenurilor arabile. 

 
X 

   

c) Datorită obiceiurilor de alimentație, grâul s-a 
impus din ce în ce mai mult față de celelalte cereale. 

 
X 

   

d) Politica vamală a ţărilor europene şi apariţia 
grâului american ieftin a redus posibilitățile 
exportului de grâu din Ungaria. 

  
X 

  

 
8. Holocaustul (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. Politica externă a Ungariei între cele două războaie mondiale (1 punct pentru fiecare 
element, în total 4 puncte.) 
a) Reintegrarea teritoriilor locuite de maghiari / pierdute. / Revizuirea tratatului de pace. 
(Răspunsul se va accepta şi în altă formulare. Numai revizia / revizuirea păcii nu se va accepta 
ca răspuns.) 
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
 
10. Uniunea Europeană (1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) 1. 
b) 1. Consiliul (European)  2. Parlamentul (European) 
c) 28  
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11. Economia maghiară în secolul al XX-lea (1 punct pentru fiecare element, în total 8 
puncte.) 

Constatare Numărul de 
ordine al sursei 

a) Sistemul a încercat să îndemne oamenii la mai multă 
muncă în timpul de lucru oficial.  

5. 

b) Baza economiei a devenit proprietatea comună. 1. 

c) Oferta de mărfuri era mai mică decât cererea.   3. 

d) În cursul colectivizării ţărănimea şi-a pierdut pământurile. 1. 

e) În epoca lui Kádár mulţi s-au angajat la slujbă secundară pentru o 
relativă bunăstare. 

2. 

f) sistem economic planificat autoritar / economie planificată / gestiune planificată  
g) 2.  
h) 3. 
 
12 Ţiganii din Ungaria (0,5 puncte pentru fiecare element, în total 2 puncte.) 

Constatare Familia 
maghiară 

 Familia 
romă  

Lumea 
exterioară 

a) Părinţii s-au împotrivit atât de mult, 
încât nu s-au dus nici măcar la nuntă. 

X   

b) Şi-au ascuns relaţia de rudenie. X   

c) Familia a pretins ca nevasta care s-a  
mutat la ei să se adapteze la obiceiurile, 
tradiţiile lor. 

 X  

d) Amândoi soţii erau consideraţi ţigani.   X 
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II. SUBIECTE LA CARE SE CERE REDACTARE MAI DEZVOLTATĂ 
 

13. Reforma (religioasă)      (subiect scurt) 
Criterii Procedeul, conținutul Puncte 
 
Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul prezintă în esenţă critica formulată de Luther 
referitoare la structura şi situaţia economică a bisericii. 
Cu ajutorul surselor, răspunsul scoate în evidenţă corelaţii 
esenţiale (de ex.: Luther a negat puterea papală). 

0–2 

 
Orientare în 
spațiu și timp 

T Stabileşte că începutul reformei este anul1517, şi este 
conştient de unele aspecte spaţiale ale temei (de ex.: Roma este 
sediul papal, reforma a început în Imperiul Romano-German / a 
pornit din Wittenberg, la Ausburg au fost formulate dogmele). 

0–2 
 

 
Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 

K1 Utilizează adecvat următoarele concepte generale şi 
concrete: de ex.: reformă, episcop, papă, scrisoare de 
indulgenţă. 

0–2 

K2 Expunerea este fotmulată în fraze, şi textul este logic 
construit. 0–2 

 
 
Obținerea 
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor 
 

F Stabileşte unele constatări ale lui Luther (de ex.: neagă statutul 
de arhierarh al papei, papa nu este decât episcopul Romei, papa 
este egal cu ceilalţi episcopi), şi face referitor la acestea 
constatări esenţiale (de ex.:puterea papală nu poate fi dedusă din 
Biblie, contestă ierarhia bisericii catolice / structura, sinodul este 
socotit instituţia de conducere a bisericii, ceea ce a provocat 
schisma). 

0–3 

 
 
Identificarea  
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică 
și centrată pe 
probleme 
 

E1 Stabilește că a criticat biserica pentru averea de care dispune 
şi în legătură cu aceasta face o constatare esenţială (de ex.: 
aceasta este în contradicție cu sărăcia evanghelică, astfel s-a 
ajuns la exproprierea bunurilor bisericești). 

0–3 

E2 Stabilește că motivul direct al reformei a fost vânzarea 
scrisorilor de indulgență, şi în legătură cu acesta a făcut o 
constatare esenţială (de ex.: explică conceptul scrisorii de 
indulgenţă, papa a adunat bani pentru construirea Bazilicii 
Sfântu Petru [din Roma], scrisorile de indulgenţă au dus la 
abuzuri, după opinia lui Luther, numai  Dumnezeu poate ierta 
păcatele). 

0–3 

Același răspuns nu se poate accepta la punctajul a două elemente de conținut (utilizarea 
sursei, factori care influențează evenimentele). 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE/ PUNCTAJUL 
EXAMENULUI 17 

 
  



Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 11 / 15 2017. május 10. 

14. A doua revoluţie industrială      (subiect scurt) 
Criterii Procedeul, conţinutul Puncte 
 
Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul scrie în esenţă despre transformările produse în 
industrie în cursul celei de-a doua revoluţii industriale. 
Cu ajutorul surselor, răspunsul scoate în evidenţă corelaţii 
esenţiale (de. ex.: pentru dezvoltarea industriei a fost nevoie de 
capitaluri imense). 

0–2 

 
Orientare în 
spațiu și timp 

T Stabileşte că a doua revoluţie industrială a început în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, şi stabileşte unele aspecte spaţiale 
ale temei (de ex.: face referinţă la schimbarea raporturilor de forţă 
în economia mondială, menţionează o zonă industrială importantă, 
se referă la rolul economic al coloniilor). 

0–2 
 

 
Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 

K1 Utilizează adecvat următoarele concepte istorice generale şi 
concrete: (de ex.: revoluţie industrială, monopol, fabrică, 
producţia pe bandă rulantă). 

0–2 

K2 Expunerea constă din fraze, şi textul este logic construit. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 0–2 

 
 
Obținerea 
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor 
 

F Stabileşte un element esenţial al sursei (de ex.: băncile au 
făcut investiţii în industrie, băncile au exercitat control asupra 
interprinderilor industriale), şi referitor la aceasta face o constatare 
esenţială (de ex.: astfel s-au format diferite 
monopoluri, capitalul bancar şi capitalul industrial s-a  
contopit, noile ramuri industriale au avut nevoie de capital, 
în locul interprinderilor mici s-au format interprinderi mari). 

0–3 

 
 
Identificarea  
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică 
și 
centrată pe 
probleme 
 

E1 Stabileşte că au apărut noi surse de energie (de ex.: energia 
electrică, ţiţeiul), şi în legătură cu aceasta face o constatare 
esenţială (de ex.: s-a înlocuit energia aburului şi cărbunele, 
datorită construirii hidrocentralelor și liniilor electrice curentul 
electric nu mai era scump, au apărut noi invenţii - iluminatul, 
motorul cu explozie -, au eficientizat producţia industrială, au 
transformat viaţa cotidiană). 

0–3 

E2 Stabileşte în total două dintre invenţiile celei de-a doua 
revoluţii industriale (de ex.: în transport pe lângă calea ferată 
apare şi automobilul / avionul, apare motorul electric, apare 
materialul plastic, face referinţă la invenţiile industriei de război), 
şi în legătură cu aceasta face o constatare esenţială (de ex.: a 
crescut importanţa producţiei de oţel, electrotehnica a devenit o 
ramură fundamentală / industria chimică, industria de război a 
făcut comenzi tot mai serioase, cercetarea a devenit o parte 
importantă a industriei). 

0–3 

Acelaşi răspuns nu se poate accepta la punctajul a două elemente de conţinut (utilizarea 
sursei, factori importanţi care influenţează evenimentele). 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE / PUNCTAJUL 
EXAMENULUI 17 
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15. Problema iobăgească în epoca reformelor    (subiect lung) 
Criterii Procedeul, conținutul Puncte 
 
Înțelegerea  
subiectului 
 

Candidatul prezintă în esenţă problema iobăgească în epoca 
reformelor. 
Prezintă concepţiile referitoare la răscumpărarea pe vecie. 
Pune în evidenţă, de ce a devenit problema iobăgească 
una dintre problemele esenţiale ale epocii reformelor. 
În răspunsul său, candidatul utilizează, interpretează 
sursele, pe baza acestora face constatări, trage concluzii 
esenţiale. 

0–2 

 
 
Orientare în 
spațiu și timp 

T1 Stabileşte limitele temporale (1825/1830/1832-1848) 
ale epocii reformelor. 0–2 

T2 Stabileşte unele componente spaţiale ale temei (de. ex.: 
Ungaria a făcut parte din Imperiul Habsurgic, răscoala cauzată 
de epidemia de holeră a izbucnit în zonele de răsărit ale 
Ţinutului de Sus al Ungariei, dietele au fost ţinute la 
Bratislava). 

0–2 
 

 
 
 
Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 
 

K1 Utilizează adecvat următoarele concepte istorice generale:  
de ex. iobag, dietă, sistemul stărilor, naţiune. 0–2 

K2 Utilizează adecvat următoarele concepte istorice concrete: 
de ex. problema iobăgească, răscumpărare pe vecie, 
transformare burgheză /societate burgheză, coordonarea 
intereselor. 

0–2 

K3 Expunerea constă din fraze, şi textul este logic construit. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obținerea  
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor 
 

F1 Stabileşte un fapt esenţial pe baza sursei (de ex.: Széchenyi 
a atras atenţia asupra eficacităţii reduse a robotei, munca 
retribuită a considerat-o mai eficientă decât robota), şi face o 
constatare esenţială referitor la aceasta (de ex.: aceasta a 
constituit un argument pentru eliberarea iobagilor, situaţia 
iobagilor / robota a împiedicat dezvoltarea economică / 
desfăşurarea producţiei capitaliste).  

0–3 

F2 Stabileşte un fapt esenţial pe baza schiţei de hartă (de ex.:  
răscoala iobagilor a izbucnit pe teritoriile afectate de epidemia 
de holeră, răscoala a izbucnit din cauza demersurilor făcute 
pentru blocarea epidemiei / carantinei), şi face o constatare 
esenţială referitor la aceasta (de ex.: răscoala a atras atenţia 
nobilimii asupra problemei iobăgeşti,  
problema iobăgească a ajuns în centrul atenţiei în diete, la 
dieta din 1832-1836 reformiştii au propus introducerea 
răscumpărării voluntare). 

0–3 

F3 Stabileşte un fapt esenţial pe baza sursei (de ex.: 
Wesselényi a vrut să asigure drepturi iobagilor, a vrut să-i 
transforme în cetăţeni liberi), şi face o constatare esenţială 

0–3 
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referitor la aceasta (de ex.: a formulat ideea transformării 
burgheze / coordonării de interese, în naţiuniea modernă / 
burgheză toţi [cetăţenii] sunt membrii cu drepturi egale, 
aceasta a însemnat suprimarea sistemului stărilor şi a 
privilegiilor din sistemul stărilor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică 
și centrată pe 
probleme 
 

E1 Stabileşte un fapt esenţial referitor la iobagi (de ex.. ei au 
alcătuit marea majoritate a societăţii, nu au dispus de 
proprietate de pământ / de drepturi politice, erau obligaţi la 
prestări moşierului, din cauza fărămâțării loturilor de pământ 
situaţia lor în epocă s-a înrăutăţit), şi face o constatare 
esenţială referitoare la aceasta (de ex.: normalizarea situaţiei 
lor a devenit o chestiune centrală în diete, opoziţia reformistă a 
militat pentru suprimarea iobăgimii, progresiştii cugetători au 
vrut doar să îmbunătăţească situaţia lor, eliberarea lor a 
devenit condiţia de bază a infiinţării statului naţional burghez).   

0–3 

E2 Stabileşte introducerea răscumpărării voluntare, şi explică 
sensul ei (de ex.: iobagul s-a eliberat dacă s-a înţeles cu 
moşierul lui, astfel iobagii ar fi devenit proprietarii lotului lor 
de pământ / cetăţeni liberi) sau face o constatare esenţială 
referitoare la aceasta (de ex.: puţini iobagi au 
reuşit să se răscumpere, iobagii nu au dispus de capital 
suficient pentru răscumpărarea lor). 

0–3 

E3 Stabileşte că s-a ridicat problema răscumpărării obligatorii 
pe vecie / ideea eliberării iobagilor, şi face o constatare 
esenţială referitoare la aceasta (de ex.: cu aceasta iobagii ar fi 
devenit în mod automat proprietarii loturilor lor de pământ / 
cetăţeni liberi, ca urmare s-ar fi desfiinţat prestările iobăgeşti, 
a formulat ideea despăgubirii nobilimii de către stat, aceasta a 
fost iniţiată de Kossuth Lajos, a figurat în Declaraţia Opoziţiei, 
adoptarea ei s-a realizat în legile din aprilie / pe parcursul 
revoluţiei).  

0–3 

E4 Îşi completează şi argumentează analiza cu cunoștințe 
autonome, cu constatări juste.  0–3 

Acelaşi răspuns nu se poate accepta la punctajul a două elemente de conţinut (utilizarea 
sursei, factori care influenţează evenimentele). 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE / PUNCTAJUL 
EXAMENULUI 33 
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16. Revoluţia din 1956       (subiect lung) 
Criterii Procedeul, conținutul Puncte 
 
Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul în esenţă prezintă scopurile revoluţiei. 
Răspunsul prezintă concis cele petrecute la 23 octombrie 1956. 
Analiza scoate în evidenţă circumstanţele izbucnirii revoluţiei. 
În răspunsul său, candidatul utilizează, interpretează sursele, 
pe baza lor face constatări, trage concluzii esenţiale. 

0–2 

 
 
Orientare în 
spațiu și timp 

T1 Stabileşte că revoluţia a izbucnit la data de 23 octombrie 
1956. 0–2 

T2 Este conştient de unele elemente spaţiale ale temei (de ex.: 
locuri în Budapesta, ocupaţia sovietică, Ungaria a făcut parte 
din blocul sovietic). 

0–2 
 

 
 
 
Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate  
 

K1 Utilizează adecvat următoarele concepte istorice generale: 
de ex. dictatură, sistem, comunism / socialism, democraţie. 0–2 

K2 Utilizează adecvat următoarele concepte istorice concrete: 
de ex.: economie planificată, comunist reformator, intervenţie 
sovietică, libertatea cuvântului / libertatea presei. 

0–2 

K3 Expunerea constă din fraze, şi textul este logic construit. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 0–2 

 
 
 
 
 
 
 
Obținerea 
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor 
 

F1 Stabileşte unele revendicări esenţiale din primul fragment 
de sursă (de ex.: retragerea trupelor sovietice, restabilirea 
stemei naţionale, restabilirea sărbătorilor naţionale), şi referitor 
la aceasta constată că revoţuţia şi-a propus ca obiectiv crearea  
independenţei naţionale. 

0–3 

F2 Stabileşte unele revendicări esenţiale din al doilea fragment 
de sursă (de ex.: alegeri pluraliste, dreptul la grevă, libertatea 
cuvântului / libertatea presei), şi referitor la aceasta face o 
constatare esenţială (de ex.: revoluţia şi-a propus ca obiectiv 
restabilirea democraţiei, acestea nu s-au realizatat în regimul 
lui Rákosi). 

0–3 

F3 Stabileşte unele revendicări esenţiale din al treilea fragment 
de sursă (de ex.: raţionalizarea economiei planificate, 
sprijinirea ţăranilor mici proprietari), şi referitor la aceasta face 
constatări esenţiale (de ex.: nu au refuzat sistemul economic 
socialist, ar fi susţinut proprietatea de stat / proprietatea 
comună, au propagat egalitatea formelor de proprietate, au 
solicitat soluţii „de-a treia cale”, adecvate împrejurărilor 
[condiţiilor] maghiare). 

0–3 

  



Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 15 / 15 2017. május 10. 

 
 
 
Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică 
și centrată pe 
probleme 
 

E1 Stabileşte că revoluţia a pornit ca demonstraţie 
studenţească, şi referitor la aceasta face constatări esenţiale (de 
ex.: demonstraţia a fost când aprobată, când interzisă, 
solidarizare cu Polonia, descrie locurile / itinerariile 
demonstraţiei). 

0–3 

E2 Stabileşte că demonstranţii l-au revendicat prim-ministru 
pe Nagy Imre, şi referitor la aceasta face constatări esenţiale  
(de ex.: activitatea anterioară de prim-ministru a lui Nagy 
Imre, discursul lui Nagy Imre, şovăirea conducerii de partid). 

0–3 

E3 Stabileşte asediul Radioului sau răsturnarea statuii lui 
Stalin, şi referitor la aceasta face constatări esenţiale (de ex.: a 
început conflictul armat, conducerea de partid a solicitat 
intervenţia sovietică, scopul a fost o publicitate sporită / voinţa 
de a înlătura simbolul sistemului, în loc de reformă era vorba 
deja de revoluţie / luptă pentru libertate). 

0–3 

E4 Cu cunoştinţele sale autonome, cu constatările sale corecte 
îşi completează şi argumentează analiza.  0–3 

Acelaşi răspuns nu se va accepta la punctajul a două elemente de conţinut (utilizarea 
sursei, factori care influenţează evenimentele). 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE / PUNCTAJUL 
EXAMENULUI 33 

 
Locul de apariţe al surselor (text, imagine, tabel, gtafic): 
1. subiect: www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
11. subiect:  
a)  
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg   
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg  
3. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html   
4.http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 
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