
Történelem román nyelven középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 1715 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

TÖRTÉNELEM 
ROMÁN NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
1

8
. 

m
á

ju
s 

9
. 



Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1715 írásbeli vizsga 2 / 15 2018. május 9. 

Îndrumător (barem) privind corectarea subiectelor la proba scrisă  
 
Corectaţi lucrarea cu un stilou sau pix de culoare roșie, după următoarele criterii: 
1. Răspuns corect                 
2. Lipsă(uri)                             
3. Nu ţine strâns de rezolvare, depășește dimensiunea cerută [    ] 
4. Greşeli, greşeli de conţinut (subliniaţi cu o singură linie)                             
5. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice  
(subliniaţi cu linie ondulată)                          ∼∼∼∼∼∼ 
6. Greșeli grave de ortografie (subliniați cu linie dublă) 
(Greşeli grave de ortografie: 
- scrierea greşită a consoanelor duble 
- greșeli în scrierea contopirii, asimilării şi căderii literelor 
- folosirea greşită a iniţialelor mici şi mari 
- scrierea greșită a verbelor și a prefixelor verbale.) 

 
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 poate fi acceptat şi într-
o altă formulare, acolo vor fi acceptate toate soluţiile care sunt identice cu răspunsul dat în 
privinţa conţinutului. Unde îndrumătorul la un anumit subiect concret stabileşte că şi alte soluţii 
corecte pot fi acceptate, acolo trebuie acceptate toate răspunsurile corecte. 
 
 La subiectele la care soluţia corectă trebuie aleasă din mai multe elemente de răspuns, 
răspunsul nu poate fi evaluat dacă s-au 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 soluţiilor. 
 
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 s-ar depăşi punctajul 
maxim stabilit. 
Nu se vor scădea puncte 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 
 
Se vor putea acorda 0,5 puncte exclusiv pentru elementele care sunt specificate în Barem. 
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Câte un element al punctajului menţionat în Barem nu mai poate fi divizat. 
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale punctajul nu se va rotunji (pot 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, iar în dreptunghiul din dreapta se va trece punctajul obţinut de 
candidat. 
 
Punctajul total al subiectelor scurte se va trece în rubricile corespunzătoare din tabelul 
final, aflat pe ultima pagină a lucrării.  
Dacă punctajul total al subiectelor 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 se vor rotunji la 24 puncte). 
 
            II. Corectarea şi notarea/evaluarea subiectelor cu răspunsuri mai lungi (eseuri) 
 
1. Alegerea subiectului  
 
În total se vor nota două subiecte:  

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

Cele două subiecte se vor referi obligatoriu la epoci diferite. 
 

Notarea răspunsurilor elevilor în cazul alegerii greşite a subiectului: 
În cazul în care alegerea subiectului este necorespunzătoare, se va proceda în felul următor: 
- dacă elevul a rezolvat două subiecte lungi/eseu, dar a făcut o alegere greşită privind epocile 
sau tipurile de subiect, se va evalua în așa fel încât să i se scadă candidatului un minim de 
puncte, adică se vor corecta ambele soluţii şi se va lua în considerare punctajul mai ridicat; 
 
- dacă elevul a rezolvat mai mult de două subiecte, dar a indicat fără echivoc alegerea lui în 
tabelul din faţa subiectului, atunci se vor corecta soluţiile subiectelor marcate şi se va lua în 
considerare punctajul lor; 
- dacă elevul a rezolvat mai mult de două subiecte lungi (eseu,) fără să indice clar alegerea lui 
în tabelul din faţa subiectului, subiectele se vor nota pornind de la subiectele rezolvate care sunt 
marcate cu numerele cele mai mici spre cele mari, adică de exemplu în cazul rezolvării tuturor 
subiectelor lungi (eseu), se vor corecta răspunsurile subiectelor 13 şi 16, luând în considerare 
punctajul lor.  
Se va evalua fiecare subiect început ca fiind rezolvat, în cazul în care elevul nu a semnalat la 
timp contrariul. 
 
2. Evaluarea, notarea subiectelor 
Evaluarea subiectelor lungi se va face pe baza îndrumătorului (Barem), care conţine criteriile 
evaluării şi conţinuturile aferente/anexe. Punctajul obţinut pe baza criteriilor se va trece 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 punctajul posibil la 
criteriile Factori care influenţează evenimentele... şi Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea 
surselor. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a obţinut mai puţin de jumătate din punctajul posibil la 
criteriile Factori care influenţează evenimentele... şi Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea 
surselor, dar a obţinut cel puţin 1 punct la unul dintre aceste criterii. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obţinut puncte la criteriile Factori care influenţează 
evenimentele... şi Dobândirea 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 unu sau două concepte folosite 
adecvat. 
Se vor acorda 2 puncte dacă în eseul candidatului există cel puţin trei concepte folosite 
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. 
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Pentru calitatea alcătuirii textului şi corectitudinea limbii se vor acorda 0, 1 şi 2 puncte şi 
în cazul eseului scurt (K2), şi la lung (K3). 
 
 

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 disproporţionat, 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 are 
fraze coerente, sau dacă în text apar multe greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

 
d) Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea surselor, identificarea factorilor care influenţează 
evenimentele, gândire critică şi centrată asupra problemelor. 
 
Punctajul, - conform criteriilor de evaluare privind Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea 
surselor, (marcat în îndrumător cu "F") și Identificarea factorilor care influenţează 
evenimentele, gândire critică și centrată asupra problemelor (marcat în îndrumător cu "E") - 
se va face pe baza principiilor identice. Elementele de răspuns ale conţinutului se 
compun din două părţi: stabilirea unui fapt şi constatarea referitoare la aceasta (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.”) se va 
accepta oricare element dintre cele enumerate acolo, respectiv în afară de acestea şi 
oricare alt element de răspuns. Pentru obţinerea punctajului maxim este suficientă 
prezentarea uneia dintre exemple. Pentru stabilirea corectă a unui element se acordă 1 punct, 
pentru constatarea referitoare la acesta 2 puncte (pentru constatare se va acorda doar 1 punct, 
dacă este prea schematică, nu este esenţială sau este incorectă), după următoarele criterii: 
 
Se vor acorda 3 puncte în cazul în care elevul a stabilit corect un fapt şi a făcut o constatare 
corectă referitoare la acesta. 
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 îndrumător exemplele sau referirile pot apărea în mai multe locuri, dar pentru fiecare element 
se va acorda punct numai după un singur criteriu. 
Într-un loc în eseu examinatorul va marca 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; F1şi 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). 
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3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 
 
Competenţele de redactare ale textului sunt importante, astfel elevul trebuie să-şi expună ideile 
într-un cadru dinainte stabilit. În cazuri întemeiate, ideea începută în spaţiul punctat poate fi 
finalizată – la subiecte scurte în 2-3 în rânduri, la subiecte lungi în 4-5 rânduri -, şi pot fi evaluate 
şi elementele de răspuns din acestea. Elementele de răspuns care depășesc acest număr de 
rânduri nu se vor evalua. 
 
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 
 
Se va totaliza punctajul obţinut la componentele I şi II. 
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I. SUBIECTE SIMPLE, CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1. Cultura greacă din Antichitate (Total 4 puncte) 
Descrierea locului Denumirea 

localității 
Litera 
imaginii 

a) În perioada sa de înflorire, a fost centrul lumii grecilor și 
al culturii clasice grecești. La mijlocul cetății se ridica o 
stâncă cu vârful plat, unde, după câștigarea războiului 
împotriva perșilor, au început construcțiile. Cele mai 
importante realizări au fost templul înălțat în cinstea zeiței, 
patroană a orașului și statuia ei.   

Atena C 

b) Orașul fondat de Alexandru cel Mare a fost centrul 
culturii din perioada elenistică. Orașul a fost construit după 
riguroase planuri inginerești, cu drumuri largi care înlesneau 
circulația. Orașul atrăgea o mulțime de comcercianți și 
turiști, vapoarele puteau să circule și după căderea nopții, 
datorită farului său renumit.  

Alexandria  A 

c) Centrul său era Crângul Sfânt, împrejmuit de colonade, 
ziduri de piatră și visteriile polisurilor. Aici a fost ridicat 
templul lui Zeus și tot aici erau expuse statuile campionilor 
jocurilor organizate sistematic în cinstea celui mai puternic 
zeu. Anul în care s-au organizat primele jocuri olimpice este 
socotit începutul erei grecești antice.  

Olympia B 

Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare element. 
d)  

 
 
 
(Pentru ordinea corectă se acordă 1 punct. ) 
 

 
2. Societatea medievală (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte) 

Litera sursei a) b) c) d) 
Numărul de ordine al noțiunii 6. 1. 3. 2. 

 
3) Economia medievală a Ungariei (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte) 
a) Carol I. / Carol Robert 
b) sare 
c) A) 
d) B) 
 
  

1. 2. 3. 

c a b 
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4 ) Monarhia constituțională din Anglia (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 3 
puncte.) 

Pasaje din  Declarația drepturilor Numărul 
ramurii  puterii 

a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în 
baza prestigiului de care se bucură regele […], este ilegală. 
a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül 
helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 

1. 

b) Instituirea sau dispunerea instituirii unor tribunale bisericești sau altor 
asemenea comitete sau tribunale este periculoasă și ilegală. 
b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak 
vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és 
veszedelmes.” 

 
3. 

c) Alocarea de fonduri bănești în scopurile coroanei sub orice pretext sau 
în baza oricărui privilegiu , […], pe o perioadă mai lungă de timp și în alt 
mod decât specifică, sau va specifica recomandarea, este ilegală. 
c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy 
kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a 
megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen 

 
1. 

 
5. Ratio Educationis (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) Maria Tereza 
b) 2. 
c) țărani/țărănime sau iobag/iobăgime 
d) fals 
 
6. Ideologiile secolului al XIX-lea. (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 5 
puncte.) 
a) A) 3., B) 4., C) 1. 
b) muncitorime/muncitori/clasă muncitoare/proletariat 
c) Ambele surse evocă relațiile de proprietate disproporționale/Ambele surse amintesc 
concentrarea producției în mâinile unei pături restrânse, bogate. (Se vor accepta și alte 
răspunsuri corecte, cu conținut asemănător.)   
 
7. Societatea în timpul dualismului (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 
puncte.) 
a) .....se căsătoresc la vârste din ce în ce mai înaintate  
b).....a crescut speranța medie de viață la naștere 
c) ....a crescut numărul locuitorilor capitalei  
d) ....a crescut  deodată numărul emigranților. 
(Se vor accepta și alte răspunsuri corecte, cu conținut asemănător, dacă sunt bazate pe 
surse.)   
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8) Primul Război Mondial ( Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
Prezentarea statului Numărul statului 

de pe hartă  
a) Expansiunea sa în Balcani a fost împiedicată de foștii aliați. De 
aceea, contrar regimului său despotic, s-a aliat  cu puterile liberale, 
constituționale.  

6. 

b) Scopul său a fost să-și păstreze imperiul multinațional. În acest 
scop s-a aliat cu vecinul său, cu cea mai mare putere a Europei.  

5. 

c)   Principalul său obiectiv a fost să-și ia revanșa pentru o înfrângere 
prin care a pierdut teritorii.            

2. 

d) S-a alăturat unuia dintre sistemele federale, pentru că cele mai 
mari puteri coloniale îl împiedicau în ambițiile sale de colonizare. 
Dar în război a intrat, totuși, de partea cealaltă.                                       

4. 

 
9. Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Câte 1 punct pentru fiecare 
element, în total 6 puncte.) 
a) 1944 
b) deportare 
c) Uniunea Sovietică 

Afirmații A) B) C) 
d) Conducerea Ungariei a încercat să micșoreze dependența sa față 
de Germania  

 X  

e) Ungaria, în timpul războiului este invadată pentru prima oară de 
o armată străină   X   

f) Ungaria devine o zonă de operații militare.     X 
 
10. Războiul rece (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) 1. 
b) perdeaua de fier 
c) 2., 3. 
 
11. Economia de piață din Ungaria (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 
puncte.) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. 
 
12. Rromii din Ungaria (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte.) 
a) rata de mortalitate este ridicată/ speranța de viață /vârsta medie  este scăzută. (Răspunsul se 
va accepta și cu o altă formulare.) 
b) 2., 4. 
c) Încep să fumeze de la vârstă fragedă.  (Răspunsul se va accepta și  cu o altă formulare.) 
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II.  SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI LUNGI (ESEURI) 
 
13. Rădăcinile islamului                        (subiect scurt) 

Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Punc-
te 

Înțelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă de fapt rădăcinile evreiești-creștine ale 
islamului. Folosind sursa, identifică corelații esențiale.    0–2 

Orientare în 
spațiu și timp  

T  Indică începutul calendarului mahomedan  (622) și prezintă un 
element în spațiu al temei (de ex: orașul sfânt al islamului este 
Mecca, orașul sfânt al evreilor/creștinilor/islamului este 
Ierusalimul, religia islamică a fost înființată în Arabia, toate cele 
trei religii au fost înființate în Orientul Apropiat)   

0–2 
 

Comunicarea, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate  
 

K1  Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale și 
concrete: de ex. islam, monoteism, Coran, creștinism.  0–2 

K2  Dezvoltă  subiectul în propoziții, iar textul are o structură 
logică. Răspunsurile nu conțin greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.   

0–2 

Dobândirea 
cunoştinţelor, 
utilizarea 
surselor 

F  Remarcă faptul că religia islamică a recunoscut profeții evrei și 
creștini / propovăduitorii religiilor  și face o constatare esențială 
legat de acest fapt (de ex.: Mohamed a avut legături cu evreii și cu 
creștinismul;  Mohamed este considerat ultimul profet / "sigiliul  
profeților "; Islamul se consideră  a fi apogeul revelațiilor 
precedente; Islamul recunoaște că și Biblia este o carte sfântă / 
evreii și creștinii sunt considerați popoare" ale 
Sfintei Cărți";   Islamul îl consideră pe Isus doar un profet). 

0–2 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele, 
gândire critică şi 
centrată asupra 
problemelor. 

E1  Candidatul  amintește că islamismul, la fel ca și iudaismul și 
creștinismul, este o religie monoteistă și face constatări esențiale 
legate de acest fapt  (de ex.   conform credinței islamiste 
dumnezeul lor este identic cu dumnezeul evreilor /creștinilor – este 
”dumnezeul lui Abraham” ;  islamismul nu recunoaște divinitatea 
lui Isus / Sfânta Trinitate; islamismul este o religie  prozelitistă – 
spre deosebire de iudaism  / la fel ca și creștinismul.     

0–3 

E2 Candidatul  amintește despre Coran că este cartea sfântă a 
Islamului și face constatări esențiale legate de acest fapt  (de ex. 
conform credinței arhanghelul Gabriel i-a dictat lui Mohamed 
Coranul / Mohamed a transmis revelația divină; după conținut 
Coranul seamănă mult cu Biblia; în cele trei religii / în cărțile sfinte 
apar și învățăminte religioase similare: de ex. postul, pelerinajul, 
pomana) .     

0–3 

Nu se va accepta unul și același răspuns la punctajul care se acordă pentru două elemente de 
conținut separate (utilizarea surselor, identificarea factorilor care influențează evenimentele) .  
PUNCTAJUL TOTAL CARE POATE FI ATINS LA ACEASTĂ TEMĂ 17 
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14.Național-socialismul  
Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Puncte 

Înțelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă de fapt mijloacele de exercitare a controlului 
asupra societății și caracteristicile propagandei naziste.   Folosind 
sursa, răspunsul identifică corelații esențiale.  

0-2 

Orientare în 
spațiu și timp  

T  Indică faptul că Hitler a ajuns la putere în 1933.  
 0-2 

Comunicarea, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate  

K1  Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale și 
concrete: de ex. societate, putere, propagandă, socialismul 
național /nazism.  

0-2 

K2  Dezvoltă  subiectul în propoziții, iar textul are o structură 
logică. Răspunsurile nu conțin greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.   

0-2 

Dobândirea 
cunoştinţelor, 
utilizarea 
surselor 

F  Remarcă elementul esențial al fotografiei (de ex.: dictatura 
nazistă a educat tineretul din licee în spirit militar / obișnuindu-i 
cu disciplina; dictatura i-a obligat pe elevi să participe la 
evenimente publice; Hitler urmărea cu o deosebită atenție 
organizația nazistă de tineret) și legat de acest fapt face o 
constatare esențială (de ex.: tinerii își însușeau ideologia nazistă 
pe această cale;tinerii erau pregătiți și pentru război;  
evenimentele serveau de asemenea la educarea tineretului în 
spiritul fidelității față de Hitler; învățământul este pătruns de 
ideologia nazistă;organismele tradiționale ale societății au fost 
lichidate).  

0-3 

Identificarea 
factorilor 
care 
influenţează 
evenimentele, 
gândire 
critică şi 
centrată 
asupra 
problemelor 

E1  Candidatul  notează că statul nazist a fost o dictatură totalitară 
și face o constatare esențială și legat de acest fapt  (de ex. nu au 
respectat / au încălcat drepturile fundamentale ale omului; 
societatea era înspăimântată de organizații  de forță publică / de 
poliția secretă de stat; au creat o imagine a dușmanului prin 
întărirea  antisemitismului; întreaga putere era concentrată în 
mâinile lui Hitler/ s-a creat cultul Führer). 

 
 

0-3 
 
 

E2  Prezintă una dintre caracteristicile propagandei naziste  (de 
ex. organizau evenimente cu participarea mulțimilor; au eliminat 
libertatea presei;au folosit mijloace moderne - radioul, filmul ) și 
legat de acest fapt face o constatare esențială (astfel: propaganda 
unidirecțională demonstra justețea ideologiei naziste; 
evenimentele publice  de succes cu participarea mulțimilor - de 
ex.: olimpiada de la Berlin, zilele partidului la Nürnberg - 
demonstrau gloria nazismului;  inovațiile tehnice au întărit de 
asemenea încrederea în nazism; au creat un minister aparte de 
propagandă.    

0-3 

Nu se va accepta unul și același răspuns la punctajul care se acordă pentru două elemente 
de conținut separate ( utilizarea surselor, identificarea factorilor care influențează 

evenimentele) . 
PUNCTAJUL TOTAL CARE POATE FI ATINS LA ACEASTĂ TEMĂ 17 
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15. Politica externă a lui Matei Corvinul       (răspunsuri lungi) 
Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Puncte 

Înțelegerea 
subiectului 

 Candidatul prezintă de fapt politica externă a lui Matei Corvin. 
În răspunsul său, folosind sursele dezvăluie corelații esențiale.  0–2 

Orientare în 
spațiu și timp  
 

T1  Prezintă anii domniei lui Matei Corvinul: 1458-90 
0–2 

T2  Notează cel puțin două elemente în spațiul geografic al 
subiectului(de ex.  asediul Vienei,Moravia/ocuparea Sileziei, 
linia cetăților de apărare din Sud, bătălia de pe Câmpia Mierlei, 
palatul regal de la Visegrád)  

0–2 
 

Comunicarea, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale: de 
ex.rege, moștenire / dinastie,  cucerire / expansiune, pace.  0–2 

K2 Folosește corect următoarele noțiuni istorice concrete: de 
ex. oastea neagră, impozit (special) de război, cetate de apărare 
de la marginile țării, Sfânta Coroană.  

0–2 

K3 Dezvoltă  subiectul în propoziții, iar textul are o structură 
logică. Răspunsurile nu conțin greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.   

0–2 

Dobândirea 
cunoştinţelor, 
utilizarea 
surselor 

F1 Menționează elementul esențial al textului (de ex. Matei își 
justifică atacul invocând opoziții de religie / erezie; regele 
Cehiei îl acuză pe Matei  că este avid de putere ) și pe marginea 
acestui element face o constatare esențială (de ex. Matei a 
încercat să cucerească Cehia; pretextul războiului împotriva 
Cehiei a fost husitismul; unul dintre obiectivele lui Matei a fost 
să  cucerească Regatul Ceh pentru a deveni prinț elector )  

0–3 

F2 Notează ideea principală din text (de ex. Matei a vrut să 
împiedice dreptul de moștenitor al  Habsburgilor în Ungaria; 
Frederic / Habsburgii, - la început - , nu-l recunosc rege al 
Ungariei pe Matei ), și pe marginea acestui element face o 
constatare esențială (de ex. Matei se lupta cu Habsburgii încă 
de la urcarea sa pe tron; Matei a ocupat marea parte a 
teritoriului Austriei / Viena; Matei a încercat - fără de succes - 
să obțină coroana împărătească; Matei a vrut să pregătească 
urcarea pe tron a lui Corvin János).  

0–3 

F3 Menționează elementul esențial al textului (de ex. solul a 
fost surprins de splendoarea palatului de la Visegrád), și pe 
marginea acestui element face o constatare esențială (de ex. 
construcțiile au fost menite să reprezinte puterea lui Matei;  
Matei a vrut să dovedească calitățile sale de domnitor și prin 
curtea regală renascentistă; căsătoria lui cu Beatrice a fost o 
încercare de fondare a dinastiei regale).               

0–3 
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele, 
gândire critică şi 
centrată asupra 
problemelor  

E1 Menționează că Matei față de turci a dus o politică de pace 
/ de apărare și pe marginea acestui element face o constatare 
esențială (de ex. a întărit linia cetăților de apărare de la 
margine; și-au împărțit între ei statele care fuseseră  zone de 
tampon / Bosnia, în această perioadă Ungaria nu a suferit nici 
un atac important din partea turcilor; atacurile turcilor au fost 
respinse).  

0–3 

E2 Menționează că Matei a avut o armată permanentă de 
mercenari (oastea neagră) și pe marginea acestui element face 
o constatare esențială (de ex. oastea neagră îi asigura succesele 
în politica externă; a fost nevoit să mărească veniturile 
domnitorului; oastea neagră era formată mai mult din 
mercenari străini). 

0–3 

E3 Menționează că veniturile lui Matei depășeau cu mult pe 
cele ale predecesorilor/succesorilor săi  și pe marginea acestui 
element face o constatare esențială (de ex. venitul său cel mai 
important era impozitul special de război; marea parte a 
veniturilor o constituiau dijmele iobagilor; impozitările au 
creat nemulțumiri; acestea s-au soldat cu marginalizarea 
stărilor. 

0–3 

E4  Își completează și își aprofundează analiza cu cunoștințe 
proprii și  constatări corecte 0–3 

Nu se va accepta unul și același răspuns la punctajul care se acordă pentru două elemente de 
conținut separate (utilizarea surselor, identificarea factorilor care influențează evenimentele). 
PUNCTAJUL TOTAL CARE POATE FI OBȚINUT LA ACEASTĂ TEMĂ 33 

 
16. Consolidarea în timpul lui Bethlen                        (răspunsuri lungi)  

Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Puncte 

Înțelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă de fapt consolidarea politicii interne și a 
economiei în perioada în care István Bethlen era prim-
ministru. În răspunsul său, folosind sursele, dezvăluie corelații 
esențiale. 

0–2 

Orientare în 
spațiu și timp  
 

T1 Notează anii în care István Bethlen a fost prim-ministru 
(1921-31). 0–2 

T2  Face referință la pierderea teritoriilor în urma Tratatului de 
la Trianon. 

0–2 
 

Comunicarea, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate  
 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice  generale: de 
ex. parlament, partid, drept de vot / votare, infrastructură. 0–2 

K2 Folosește corect următoarele noțiuni istorice  concrete: de 
ex. consolidare, împrumut de la Liga Națiunilor, pengő,Banca 
Națională a Ungariei. 

0–2 

K3   Dezvoltă  subiectul în propoziții, iar textul are o structură 
logică. Răspunsurile nu conțin greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.   

0–2 
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Dobândirea 
cunoştinţelor, 
utilizarea 
surselor 
 

F1 Menționează elementul esențial al sursei (de ex. asigurarea 
dreptului limitat de întrunire) și pe marginea acestui element 
face o constatare esențială (de ex. Bethlen a limitat 
funcționarea celei mai importante forțe de opoziție;    creează 
o situație în care protestele împotriva măsurilor nepopulare 
devin imposibile; prin limitarea social-democraților întărește 
pozițiile partidului de guvernare;sistemul multipartist rămâne, 
dar parlamentarismul nu mai funcționează decât cu limite; 
drepturile fundamentale  sunt limitate). 

0–3 

F2  Menționează un element esențial al sursei (de ex. Bethlen 
s-a delimitat față de orientările politice extremiste / de 
revoluții; obiectivul său a fost o dezvoltare bazată pe tradiții 
istorice; la baza Partidului Unitar era o ideologie creștină / 
națională / conservativă) și pe marginea acestui element face o 
constatare esențială (de ex. mișcările extremiste erau interzise, 
guvernul a luat poziție împotriva extremiștilor prin măsuri 
polițienești / judiciare;Partidul Unitar a întrunit majoritatea 
voturilor la alegeri; a fost un partid de guvernare stabil/ de 
neînlăturat; Partidul  Unitar a fost înființat de membrii  
Partidului Unității  Național Creștine (KNEP)  și ai Partidului 
Micilor Agrarieni. 

0–3 

F3 Menționează elementul esențial al sursei (de ex. guvernul a 
cheltuit sume importante pentru investiții în infrastructură/ 
pentru dezvoltarea transporturilor și a comunicației) și pe 
marginea acestui element face o constatare esențială (de ex. 
aceste investiții au fost posibile în parte datorită împrumutului 
de la Liga Națiunilor; condiția prealabilă a fost consolidarea 
financiară; aceste măsuri au fost justificate și prin pierderile de 
teritoriu în urma Tratatului de la Trianon; aceste măsrui au 
contribuit la creșterea / modernizarea economiei). 

0–3 

 
Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele, 
gândire critică şi 
centrată asupra 
problemelor  

E1  Menționează un fapt - care nu apare în surse- privind 
parlamentarismul (de ex. Bethlen a îngrădit dreptul electoral; 
votul era secret numai în orașele mari; a reînfințat senatul )   și 
pe marginea acestui fapt face o constatare esențială (de ex. a 
asigurat majoritatea partidului de guvernare la alegeri; a întărit 
caracterul conservator al sistemului; a împiedicat schimbările 
radicale; a instaurat un sistem parlamentar limitat).  

0–3 

E2  A menționat un element esențial al consolidării financiare( 
de ex. accesarea împrumutului de la Liga Națiunilor; s-a creat 
Banca Națională; a introdus noua moneda numită pengő, 
punând capăt inflației /așezând economia pe baze solide ). 

0–3 

E3  Menționează un fapt privind schimbările economice ( de 
ex. aceste schimbări au fost inevitabile în parte din cauza 
pierderii  resurselor de materii prime / destrămării pieței de 
desfacere a  Monarhiei; ramurile industriale care necesită 
materii prime au pierdut terenul în economie; au început să se 
dezvolte ramuri industriale moderne; guvernul a srijinit 
mecanizarea agriculutrii; s-a dezvoltat tursimul) și pe 
marginea acestui fapt face o constatare esențială (de ex.  țara a 
ieșit din criza care s-a manifestat în urma Tratatului de la 

0–3 
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Trianon; structura economiei s-a schimbat;consolidarea 
situației economice a înlesnit consolidarea politică; importanta 
criză economică mondială a pus capăt dezvoltării). 
E4 Își completează și își aprofundează analiza cu cunoștințe 
proprii și constatări corecte. 0–3 

Nu se va accepta unul și același răspuns la punctajul care se acordă pentru două elemente de 
conținut separate (utilizarea surselor, identificarea factorilor care influențează evenimentele) 
PUNCTAJUL TOTAL CARE POATE FI OBȚINUT LA ACEASTĂ TEMĂ 33 

 
Sursele pentru temele date (texte, imagini, tabele, grafice) se găsesc aici: 
Tema:1 A)B)D) pinterest.com; C) en. wikipedia.org 
Tema 2: http://www.uciimtorino.it.  
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