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Îndrumător (barem) privind corectarea subiectelor la proba scrisă  
 
Corectați lucrarea cu un stilou sau pix de culoare roșie, după următoarele criterii: 
1. Răspuns corect       
2. Lipsă(uri)       √  
3. Nu ține strâns de rezolvare, depășește dimensiunea            [    ] 
4. Greșeli, erori de conținut (subliniați cu o linie)                              
5. Text incomprehensibil, inconsecvențe logice (subliniați cu linie ondulată)  ∼∼∼∼∼∼ 
6. Greșeli grave de ortografie (subliniați cu două linii)                  

 
 (Greșeli grave de ortografie: 
- scrierea greșită a consoanelor duble 
- greșeli în scrierea contopirii, asimilării și căderii literelor 
- folosirea greșită a inițialelor mici și mari 
- scrierea greșită împreună-, sau separat a verbelor și a prefixelor verbale.) 
-scriere greșită a literei ly.) 
Treceți pe lucrare și punctajul parțial acordat pentru diferitele părți ale subiectelor. 
 

I. Corectarea și notarea subiectelor simple cu răspunsuri scurte 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de răspuns  
aflate în îndrumător (Barem). 
Acolo unde îndrumătorul la un anumit subiect concret stabilește ca răspunsul poate fi acceptat 
și într-o altă formulare, vor fi acceptate toate soluțiile care sunt identice cu răspunsul dat în 
privința conținutului. Acolo unde îndrumătorul la un anumit subiect concret stabilește că și 
alte soluții corecte pot fi acceptate, trebuie acceptate toate răspunsurile profesional corecte. 
 
 La subiectele la care soluția corectă trebuie aleasă din mai multe elemente de răspuns, 
răspunsul nu poate fi evaluat dacă s-au subliniat și marcat toate elementele de răspuns. Dacă 
un subiect stabilește numărul elementelor cerute în răspuns, iar candidatul marchează mai 
multe răspunsuri (dar nu toate), atunci evaluarea se va face în ordinea soluțiilor. 
 
Numele de persoane, datele și noțiunile topografice din programele cadru se vor puncta 
numai dacă sunt ortografiate corect. 
Pentru soluțiile din lucrare nu se pot acorda „puncte de merit” prin care s-ar depăși punctajul 
maxim stabilit. 
Nu se vor scădea puncte din cauza unor elemente de răspuns greșite sau care lipsesc.  
Numai în cazuri excepționale 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 greșit:                                   0 puncte 
Lipsa răspunsului:                              0 puncte 
 
Se vor putea acorda 0,5 puncte exclusiv pentru elementele care sunt specificate în Barem. 
Câte un element al punctajului menționat în Barem nu mai poate fi divizat. 
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După adunarea punctelor obținute la subiectele parțiale punctajul nu se va rotunji (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 obținut 
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 fracționar, se va rotunji la număr întreg, potrivit regulilor matematice (de ex.: 
23,5 puncte se vor rotunji la 24 puncte). 
 
            II. Corectarea și 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. 
 
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 greșită privind 
epocile sau tipurile de subiect, lucrarea 
 se va evalua în așa fel încât să i se scadă candidatului un minim de puncte, adică se vor 
corecta ambele soluții și 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 fața subiectului, atunci se vor corecta soluțiile subiectelor marcate și se va lua în 
considerare punctajul lor; 
- dacă elevul a rezolvat mai mult de două subiecte lungi (eseu,) fără a indica clar alegerea 
lui în tabelul din fața subiectului, subiectele se vor nota pornind de la subiectele rezolvate care 
sunt marcate cu cele mai mici numere de ordine spre cele mari, adică de exemplu în cazul 
rezolvării tuturor subiectelor lungi (eseu), se vor corecta răspunsurile subiectelor 13 și 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 conține 
criteriile evaluării și conținuturile aferente. Punctajul obținut pe baza criteriilor se va trece în 
tabelul aflat după spațiul punctat al paginii, apoi trebuie calculat punctajul la examen (care la 
examenul de nivel mediu este identic cu punctajul total). 
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a) Înțelegerea subiectului 
 

Se vor acorda 2 puncte dacă elevul a obținut cel puțin jumătate din punctajul posibil la 
criteriile Factori care influențează evenimentele... și Dobândirea cunoștințelor, utilizarea 
surselor. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a obținut mai puțin de jumătate din punctajul posibil la 
criteriile Factori care influențează evenimentele... și Dobândirea cunoștințelor, utilizarea 
surselor, dar a obținut cel puțin 1 punct la unul dintre aceste criterii. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obținut puncte la criteriile Factori care influențează 
evenimentele... și Dobândirea cunoștințelor, utilizarea surselor.  

Dacă punctajul la înțelegerea subiectului este 0, atunci punctajul total al subiectului nu poate 
fi decât 0. 
 
b) Orientare în spațiu și timp 
Elementele de conținut legate de acest criteriu de evaluare sunt marcate în îndrumător cu „T”. 
La eseurile scurte elementele orientării în spațiu și timp (T) se vor puncta împreună, iar la cele 
lungi, separat (T1 și T2). În cazul în care îndrumătorul enumeră exemple, vor avea valoare de 
puncte rezolvările corecte la exemplele indicate cu numărul stabilit sau la alte soluții corecte, 
cele diferite de acestea. 
 

Se vor acorda 2 puncte dacă în lucrarea candidatului figurează elemente corecte la 
numărul stabilit. 
Se va acorda 1 punct dacă dintre elementele corecte stabilite cel puțin unu lipsește, dar 
cel puțin unul dintre acestea figurează. 
Se vor acorda 0 puncte dacă lipsesc elemente corecte ale orientării în spațiu și/sau în timp. 

 
În eseul scurt elementele orientării în spațiu și timp valorează maximum câte 1 punct, în eseul 
lung se vor da câte 2 puncte. 
 
Examinatorul va semnala concret în rezolvarea elevului soluția corectă ( T,  timp respectiv  T, 
spațiu), respectiv rezolvarea greșită (subliniere). 
 
c) Comunicare, utilizarea limbajului de specialitate 
Elementele de conținut legate de acest criteriu de evaluare sunt marcate în îndrumător cu „K”. 
În eseul scurt pentru conceptele generale și istorice concrete se vor acorda (K1) 0, 1 sau 2 
puncte. 
În îndrumător se cere utilizarea adecvată a patru concepte. Conceptele date trebuie 
interpretate ca exemple. 
 

Se vor acorda 2 puncte dacă în eseul candidatului există cel puțin trei concepte folosite 
adecvat. 
Se va acorda 1 punct dacă în eseul candidatului există unu 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) și concrete (K2) vor fi punctate 
separat. În cazul eseului scurt se pot acorda 0, 1 sau 2 puncte pe baza principiilor menționate, 
iar rezolvarea dată de canditat se va marca în același fel. 
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Pentru calitatea alcătuirii textului și corectitudinea limbii se vor acorda 0, 1 și 2 puncte și 
în cazul eseului scurt (K2), și în cazul eseului lung (K3). 
 

Se vor acorda 2 puncte pentru compunerea cu fraze inteligente, în care textul este logic 
redactat și nu apare mai mult de o singură greșeală gravă de limbă sau de ortografie. 
Se va acorda 1 punct dacă textul este redactat greșit, este disproporționat, incomplet, sau 
dacă conține mai multe greșeli de limbă și de ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte dacă rezolvarea conține doar o schiță compusă din cuvinte, nu are 
fraze coerente, sau dacă în text apar multe greșeli grave de limbă și de ortografie. 

 
d) Dobândirea cunoștințelor, utilizarea surselor, identificarea factorilor care 
influențează evenimentele, gândire critică și centrată asupra problemelor. 
 
Punctajul, - conform criteriilor de evaluare privind Dobândirea cunoștințelor, utilizarea 
surselor, (marcat în îndrumător cu "F") și Identificarea factorilor care influențează 
evenimentele, gândire critică și centrată asupra problemelor (marcat în îndrumător cu "E") - 
se va face pe baza principiilor identice. Elementele de răspuns ale conținutului se compun din 
două părți: stabilirea unui fapt și constatarea referitoare la aceasta (orice conexiune cauzală 
sau de alt tip, legată de constatarea stabilită). La elementele de conținut cu exemple puse între 
paranteze (elementele de conținut marcate cu prescurtarea „de ex.”) se va accepta oricare 
element dintre cele enumerate acolo, respectiv și oricare alt element de răspuns în afară 
de acestea.  Pentru obținerea 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 esențială sau este incorectă), după următoarele criterii: 
 

Se vor acorda 3 puncte în cazul în care elevul a stabilit corect un fapt și 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 este prea schematică, neesențială, 
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 și constatarea e prea schematică, neesențială, incorectă. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a stabilit corect un fapt și nu a făcut nici constatare 
corectă. 

 
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 găsește un element;  F1 dacă și stabilirea și 
constatarea se găsesc în fragmentul dat; F1 și F1 marcat separat, dacă stabilirea și 
constatarea nu se găsesc imediat una după alta, ci în diferite părți ale eseului), respectiv - cu 
subliniere - rezolvările greșite. 
Tot astfel se va marca punctajul fracționar acordat pentru Factorii care influențează 
evenimentele (de ex.: E1). 
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3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 
Competențele de redactare ale textului sunt importante, astfel elevul trebuie să-și expună 
ideile într-un cadru dinainte stabilit. În cazuri întemeiate, ideea începută în spațiul punctat 
poate fi finalizată – la subiecte scurte în 2-3 în rânduri, la subiecte lungi în 4-5 rânduri -, și pot 
fi evaluate și 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 amănunțite, 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 obținut la componentele I și II. 
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I. SUBIECTE CARE NECESITĂ RĂSPUNSURI SIMPLE, SCURTE 
 

1. Creștinismul (Câte 1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte) 
a)(Apostolul Sfântul) Paul 
b) Iisus (Hristos din Nazaret) 
c) 2. 
d) 3. 
 
2. Moșia medievală (Câte 1 punct pentru fiecare element, total 4) 
a) 1. ogor  2. alodiu 
b) agricultura sub (triplă) presiune. (Se poate accepta și :agricultura sub (dublă) presiune) 
c) 1. 

3. Principele Géza (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 
a) lichidarea păgânismului (răspunsul poate fi acceptat și altfel formulat). 
b) 997. (cifrele care arată anul pot fi acceptate și fără punct la sfârșit) 
c) Pannonhalma  
d) (regele Sfântul) Ștefan (I.) 

4. Cultura epocii moderne timpurii  (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 
puncte). 

                                        Enunțul Litera imaginii 

a) Construirea sa poate fi corelată cu contrareforma și cu procesul 
de reînnoire catolică . 

C 

b) A devenit simbolul absolutismului, luxul său caracteristic denotă  
puterea regală. 

A 

c) Înfățișează în mod evident interesul crescut față de lumea de 
dinafara Europei.  

D 

d) (Stilul) baroc  

5. Lupta de eliberare a lui Rákóczi. (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 
puncte). 

a) 4. 
b)  3. 
c) 2. 
d) 3. 

6. Revoluția industrială (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 
a) mal /golf cu posibilitate de ancorare (se acceptă de asemenea: port) 
b) zăcăminte de cărbune/mine de cărbune 
c) (construire de) cale ferată 
d) bumbac 

(Răspunsurile a)-c) pot fi acceptate și cu o altă formulare). 
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7. Economia în timpul dualismului (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 
Schimbări Prezentate 

numai în 
sursa A) 

Prezentate 
numai în 
sursa B) 

Prezentate în 
ambele surse 

Nu apare în 
niciuna din 
surse 

a) Revoluția industrială s-a desfășurat 
și în Ungaria în această perioadă. 

  X  

b) În această perioadă producția 
agricolă a scăzut. 

   X 

c) Până în 1913 industria a devenit cea 
mai semnificativă ramură a economiei. 

   X 

d) În perioada dintre compromis și  
începutul de secol producția agricolă 
s-a dublat.  

 X   

 
8. Primul război mondial (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 

Enunțul Numărul de 
ordine 

a) În imagine sunt prezentate trei puteri  aliate. 3. 
b) Imaginea prezintă situația imediat următoare înfrângerii Serbiei. 2. 
c) În imagine este prezentată o mare putere în război cu al patrulea stat 

învecinat.  
3. 

       d)  Imaginea face referință la evenimentele de pe frontul de Est /rusesc. 1. 

 
9. Ungaria în timpul celui de-al doilea război mondial (Câte 1 punct pentru fiecare 

element în total 4 puncte). 
Sursele Atacul împotriva 

Poloniei 
Atacul împotriva 
Iugoslaviei 

Atacul împotriva 
Uniunii Sovietice 

A)  X  
B) X   
C)   X 
D)  X  

10. Uniunea Europeană (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 
a) 1. 
b) 5. 
c)  B), E) 

 
11. Maghiarii de peste granițe (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 6 puncte). 
a) Cehoslovacia 
b) acord de mutare a populației 
c) asimilare/depopulare naturală/ așezarea populației/exod (Oricare răspuns din cele 

enumerate în orice ordine poate fi acceptat).  
d) distrugerea satelor 
e) În procesul de distrugere a satelor s-a început mai întâi eliminarea aglomerațiilor locuite 

de maghiari. / Intenția a fost eliminarea blocurilor etnice./ Asimilarea sătenilor maghiari, 
mutați la oraș a fost de asemenea un scop al lor. (Răspunsul poate fi acceptat și altfel 
formulat). 
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12. Finanțele menajelor (Câte 1 punct pentru fiecare element în total 4 puncte). 
 

Definiție Venitul 
a) Alocație normativă lunară acordată părinților după fiecare 

copil până la vârsta de 18 ani. 
alocație familială 

 
b) Anuitate în funcție de vârstă/de anii cotizați în timpul anilor 

de muncă. Suma depinde de vechimea în muncă și de 
nivelul veniturilor 

pensie 

c) Venitul proprietarului de imobil după darea  în folosință a 
imobilului unei alte persoane. venit din chirie 

d) Venit alocat reglementar părintelui care-și crește copilul 
mic acasă. Asistență pentru îngrijirea 

copilului  
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI LUNGI (ESEURI) 
 

13.Iluminismul   (subiect scurt) 
Criterii de evaluare Operații, conținut Puncte 
Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul prezintă de fapt concepția despre Dumnezeu și 
om în timpul iluminismului. Folosind sursa, identifică 
corelații esențiale. 

0-2 

Orientare în spațiu și 
timp 
 

T Precizează că iluminismul s-a desfășurat în secolul (al 17-
lea și) al 18-lea  și prezintă un anumit element al temei în 
spațiu (de ex.: a pornit din Anglia, Franța este considerată 
centrul iluminismului, iluminismul s-a dezvoltat în Europa 
- și în America de Nord.) .  

0-2 

Comunicare, 
utilizarea limbajului 
de specialitate 
 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale și 
concrete: de ex. iluminismul, raționalismul,  drepturi 
naturale/umane, toleranța/ toleranța religioasă, 
/deismul/educația/ moralitatea. 
K2 Dezvoltă subiectul în propoziții, iar textul are o structură 
logică. Răspunsurile nu conțin greșeli grave de limbă sau de 
ortografie.  

0-2 
 

0-2 

Dobândirea 
cunoștințelor, 
utilizarea surselor, 
 

F Remarcă esențialul din sursă (de ex: corpurile cerești sunt 
supuse legilor fizicii; crearea lumii a fost un act conștient/nu 
întâmplător), și face o constatare esențială referitor la 
aceasta (de ex.: Dumnezeul a creat lumea împreună cu legile 
ei; nu este nevoie de intervenție dumnezeiască permanentă; 
lumea este cognoscibilă; Newton avea o concepție deistă 
despre lume). 

0-3 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, gândire 
critică și centrată 
asupra problemelor 

E1 Candidatul precizează drepturile naturale(dreptul la 
viață, la libertate, și la proprietate ) și face o constatare 
esențială referitor la aceasta (de ex.: aceste drepturi le revin 
tuturor/nimeni nu poate fi privat de ele; acestea sunt bazele 
suveranității poporului / ale contractului social). 

0-3 

E2 Candidatul amintește că  în timpul iluminismului în prim 
plan era gândirea logică/rațiunea umană, și face o constatare 
esențială referitor la aceasta(de ex.: de aceea este posibilă 
educația/iluminarea omului; astfel este posibilă cunoașterea 
lumii; mintea este un dar de la Dumnezeu; o altă sursă a 
cunoașterii este experiența; majoritatea iluminiștilor erau 
anticlericali).   

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) 
TOTALIZAREA PUNCTAJULUI LA ACEST SUBIECT 17 

 
14.Câștigarea independenței Croației      (subiect scurt) 

Criterii de evaluare Operații, conținut Puncte 
Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul prezintă cauzele și procesul retragerii 
Croației din Iugoslavia. Folosind sursa, identifică 
corelații esențiale. 

0-2 
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Orientare în spațiu și 
timp 
 

T  Indică un element în timp al temei (de ex.: destrămarea 
Iugoslaviei/criza slavilor de sud a început în 1991, 
războiul s-a terminat în 1995). Prezintă un anumit 
element al temei în spațiu (de ex.: în Croația trăiau sârbi. 
În Serbia/Bosnia trăiau croați, pacea s-a încheiat în SUA, 
la Dayton).  

0-2 
 
 
 

Comunicare, 
utilizarea limbajului 
de specialitate 
 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale 
și concrete: de ex.: stat, minoritate / majoritate / etnie / 
națiune / naționalitate, independență, stat membru /stat 
federal. 

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 
cunoștințelor, 
utilizarea surselor, 
 

F Remarcă un fapt legat de datele din tabel (de ex.: 
Croația este cel de-al doilea stat după numărul de 
locuitori/ al doilea cel mai bogat stat membru; Serbia era 
mult mai săracă decât statele membre din nord-vest; 
nivelul de trai al croaților era mai ridicat decât cel al 
sârbilor)  și legat de acest fapt face o constatare esențială 
( de ex.: intenția de retragere din Iugoslavia a întărit 
bunăstarea economică; croații nu au vrut să acopere 
costurile alinierii celorlalte state membre; principalele 
venituri ale Croației erau datorate  turismului pe litoral / 
sârbii  revendicau de asemenea litoralul).   

0-3 

Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, gândire 
critică și centrată 
asupra problemelor 
 
 

E1 Candidatul remarcă referința etnică a temei (de ex.: 
ieșirea Croației a avut și cauze etnice; retragerea Croației 
a intensificat conflictele etnice), și face constatări 
esențiale legate de acest fapt (de ex.: naționalismul 
diferitelor grupuri etnice a avut rol în acest conflict; 
există  o diferență de religie între sârbi și croați; în timpul 
războiului au avut loc  incidente violente împotriva 
populației civile/ membrilor altor  naționalități; scopul 
purificării etnice a fost crearea statului național omogen).  

0-3 

E2 Candidatul precizează că războiul a izbucnit din 
cauză că Croația și-a proclamat libertatea și face 
constatări esențiale legate de acest fapt (de ex.: războiul 
s-a extins și asupra teritoriului Bosniei; sârbii aveau 
superioritate militară; în războiul împotriva Croației 
sârbii au fost înfrânți; convenția de la Dayton a 
recunoscut independența Croației; încheierea războiului 
a fost impusă de intervenția OTAN-ului; pacea a fost 
rezultatul intermedierii americane). 

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) 
TOTALIZAREA PUNCTAJULUI LA ACEST SUBIECT 17 
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15. Programul lui Lajos Kossuth     (subiect lung) 
Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Puncte 

Înțelegerea 
subiectului 
 

Candidatul prezintă ideile politice, sociale și 
 economice ale lui Kossuth. Folosind sursa, identifică corelații 
esențiale 

0-2 

Orientare în 
spațiu și timp 
 

T1 Indică toate termenele de timp ale temei (de ex.: termenii de timp 
ai perioadei  reformei: 1825/1830/1832-1848, Kossuth a redactat 
Jurnalele dietei între 1832-1836, Kossuth a fost redactorul ziarului 
Pesti Hírlap  între 1841-1844).  

0-2 
 

 

T2 Indică toate elementele teritoriale ale temei (de ex.: Ungaria 
făcea atunci parte din Imperiul Habsburgic; dietele se țineau la 
Pojon, naționalitățile trăiau în special la periferie).    

0-2 

Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 
 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale și 
concrete: de ex.: economie, industrie, națiune, naționalitate. 

0-2 

K2  Folosește corect următoarele noțiuni istorice concrete: de ex.: 
răscumpărare pe vecie, corelarea intereselor / transformări civice, 
vamă de protecție, participare comună la plata taxelor. 

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 
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor, 
 

F1  Precizează unul dintre obiectivele  Asociației de Protecție ( a 
stimulat consumul produselor industriale autohtone / excluderea 
mărfurilor străine; a sperat că Ungaria reușește să ajungă la 
autonomie economică; a încercat să stăvilească scoaterea banilor din 
țară) și face constatări esențiale legate de acest fapt (de ex.: Kossuth 
a sprijinit dezvoltarea industriei; a considerat că dezvoltarea 
industriei este o condiție a autonomiei în politică; în interesul 
dezvoltării industriei a participat la crearea Asociației pentru 
fondarea întreprinderilor /Gyáralapító társaság; îndeamnă la 
introducerea vămilor de protecție; unul dintre fondatorii Asociației 
de Protecție a fost Kossuth). 

0-3 
 
 
 
 

F2  Notează unul dintre elementele esențiale din sursă ( de ex.: 
Kossuth a criticat lipsa sistemului parlamentar/ a guvernului 
responsabil/a constituționalității; a îndemnat la crearea 
reprezentanței poporului)  și face constatări esențiale legate de acest 
fapt (de ex.: Kossuth a îndemnat la transformări civice,/ la unificarea 
intereselor; a incitat la  afirmarea supremației poporului; s-a 
constituit Cercul/Partidul de Opoziție ). 

0-3 
 

F3 Notează un element esențial al sursei (de ex.: oponenții reformei 
ofereau naționalităților cetățenie/drepturi civice/ egalitate  în fața 
legii; naționalitățile fac parte din stat; în schimbul drepturilor aștepta 
din partea lor dragoste de patrie) și face o constatare esențială legat 
de acest fapt (de ex.: se așteptau ca prin acordarea egalității în fața 
legii să dispară diferendele dintre naționalități; majoritatea 
membrilor  naționalităților erau iobagi; era prezentă ideea 
naționalismului liberal/ideea unei națiuni politice; se prevedea 
acordarea numai a drepturilor individuale pentru membrii 
naționalităților; Kossuth a formulat ideea „unei singure națiuni 
politice„). 

0-3 
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Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică 
și centrată 
asupra 
problemelor 
 

E1 Candidatul remarcă faptul că șeful opoziției reformei/opoziției 
liberale era Kossuth, și face constatări esențiale legate de acest fapt 
(de ex.: numele lui a devenit cunoscut prin activitatea de redactor la  
Jurnalele Dietei/prin activitatea de ziarist ;  a prezentat o însumare a 
programelor opoziției reformei în Pesti Hírlap ; Kossuth a fost unul 
dintre redactorii Programului pentru Cercul/Partidul de Opoziție; 
arestarea lui din ordinul Habsburgilor a contribuit fundamental la 
creșterea popularității sale; la sfârșitul acestei epoci era reprezentant 
parlamentar).   

0-3 

E2 Candidatul precizează că Kossuth a propus răscumpărarea pe 
vecie obligatorie / eliberarea iobagilor (cu despăgubire de la stat ) și 
face o constatare esențială legat de acest fapt (de ex.: a făcut 
propunerea din cauza insuccesului răscumpărării pe vecie 
obligatorii cu despăgubire de  la stat; iobagii ar fi devenit proprietarii 
loturilor lor / ar fi devenit cetățeni liberi; propunerea a servit unitatea 
de interese; baza despăgubirii ar fi fost  participarea fiecăruia la 
cheltuielile publice.)  

0-3 

E3 Candidatul notează atitudinea lui Kossuth față de curtea 
Habsburgilor (de ex.: Kossuth ar fi dorit o mai mare  autonomie în 
sânul imperiului; și-ar fi asumat conflictul cu curtea de la Viena; 
Kossuth nu dorea ca Ungaria să se rupă din Imperiul Habsburgic), 
și face constatări esențiale legate de acest fapt (de ex.: tonul lui 
Kossuth era unul radical; Kossuth incita la introducerea constituției 
și în Austria; Kossuth ar fi orientat relațiile dintre Austria și Ungaria 
către o uniune personală.) sau  notează un element de conținut al 
disputei dintre Kossuth și Széchenyi ( de ex.: Kossuth ar fi vrut 
reforme mai radicale; Kossuth prefera să se sprijine pe nobilimea de 
rând; nu au fost de acord privind ordinea reformelor; Széchenyi 
vedea posibilitatea dezvoltării prin colaborare cu curtea  de la Viena) 
și face o constatare esențială legat de acest fapt (de ex.: majoritatea 
reformiștilor  i s-a alăturat lui Kossuth / Széchenyi s-a izolat; nici 
Kossuth nu ar fi vrut ca Ungaria să se rupă de imperiu, dar cerea o 
mai mare autonomie; Széchenyi se concentra asupra economiei, în 
timp ce Kossuth asupra transformărilor  politice/sociale; Kossuth 
era gata să intre în conflict cu Habsburgii; Kossuth avea intenția de 
a înlesni transformările civice prin corelarea intereselor/prin 
interpelarea tuturor păturilor sociale. )  

0-3 

E4 Prin cunoștințele sale, prin constatări corecte, candidatul 
completează și aduce argumente la analiza pe care o face.   

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) 
TOTALIZAREA PUNCTAJULUI LA ACEST SUBIECT      33 
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16.Regimul Kádár     (subiect lung) 
Criterii de 
evaluare 

Operații, conținut Puncte 

Înțelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă de fapt caracteristicile regimului Kádár. 
Folosind sursa, identifică corelații esențiale. 0–2 

Orientare în 
spațiu și timp 

T1 Precizează limitele în timp ale regimului Kádár: 1956-
1988/89.  0–2 

T2 Notează că în această perioadă Ungaria făcea parte din blocul 
sovietic/era sub ocupație sovietică.   0–2 

Comunicare, 
utilizarea 
limbajului de 
specialitate 
 

K1 Folosește corect următoarele noțiuni istorice generale: de ex.: 
stat, putere, sistem de partid unic, republică populară. 0–2 

K2 Folosește corect următoarele noțiuni istorice concrete: de 
ex.: partid-stat, Partidul Muncitoresc Socialist Maghiar, 
informator, cultul personalității.  

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 
cunoștințelor, 
utilizarea 
surselor, 
 

F1 Precizează un element esențial al sursei, (de ex.: în această 
perioadă rezultatele alegerilor erau falsificate; se întâmpla ca 
rezultatul să fie peste 100%)  și face constatări esențiale legate 
de acest fapt (de ex.: alegerile erau doar o formalitate/ dădeau 
impresia democrației ; candidații la alegeri erau prezentați de 
Frontul Popular Patriotic; nefiind alți candidați, nu se putea vota 
decât pentru cei prezentați de Frontul Popular Patriotic / Partidul 
Muncitoresc Socialist Maghiar). 

0–3 

F2 Notează un element esențial al sursei, (de ex.: biserica era 
ținută sub observație; Ministerul de Interne avea toate mijloacele 
pentru a acționa împotriva bisericii; biserica era considerată o 
structură reacționară) și face constatări esențiale legate de acest 
fapt (de ex: bazele ideologice ale regimului nu s-au schimbat nici 
după 1956;  viziunea religioasă asupra lumii era condamnată în 
continuare; sursa atitudinii ostile împotriva religiei era ideologia 
marxistă; mijloacele folosite împotriva bisericii erau mai puțin 
dure; încercau să evite ilegalitățile flagrante) . 

0–3 

F3 Remarcă pe baza fotografiilor că  față de Rákosi, Kádár apare 
ca un om simplu și face o constatare esențială legată de acest fapt 
(de ex.: în regimul Kádár nu exista cultul personalității; persoana 
lui Kádár nu era contestată; Kádár se arăta a fi abordabil/puritan) 

0–3 

 
Identificarea 
factorilor care 
influențează 
evenimentele, 
gândire critică și 
centrată asupra 
problemelor  

E1 Candidatul remarcă faptul că era un regim de partid-stat/o 
dictatură de partid unic, și face o constatare esențială legată de 
acest fapt (de ex.: regimul valoriza ideologia marxistă; libertățile 
nu erau respectate; partidul-stat era Partidul Muncitoresc 
Socialist Maghiar; pe lângă acest partid,  funcțiile /instituțiile 
publice nu aveau nicio valoare; parlamentul funcționa doar ca o 
instituție de fațadă; nu puteau funcționa instituții independente 
de partid ). 

0–3 

E2 Candidatul notează compromisul /reconcilierea formulată de 
Kádár  (de ex.:” cine nu-i cu noi, este împotriva noastră„) și 
explică esența compromisului (de ex.: încercau să reducă 

0–3 
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nemulțumirea politică odată cu ridicarea nivelului de trai/ să evite 
o nouă revoluție;  regimul nu se aștepta la suport activ, dar nu 
suporta rezistența fățisă ).   
E3 Candidatul notează că societatea era în continuare 
supravegheată prin diferite instituții, și face constatări esențiale 
legate de acest fapt (de ex.: controlul asupra vieții culturale se 
manifesta prin „cele  trei T-uri” ; presa era controlată de partidul-
stat);  sau amintește cel puțin două instituții (de ex.: 
Departamentul III/III al Ministerului de Interne/ rețeaua de 
informatori/agenți/UTC/ Consiliul Național al Sindicatelor 
SZOT/ organizația de pionieri).  

0–3 

E4 Prin cunoștințele sale, prin constatări corecte, candidatul 
completează și aduce argumente la analiza pe care o face. 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) 
TOTALIZAREA PUNCTAJULUI LA ACEST SUBIECT    33 

 
Sursele folosite la aceste teme (imagine, figură, hartă, date) 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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