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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 

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

1. Răspuns corect       
2. Lipsă(uri)       √  
3. Nu ţine strâns de rezolvare       [    ] 
4. Părţi inutile, neapreciabile (se va şterge)               
5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (se va sublinia)                                

6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (se va sublinia)  ∼∼∼∼∼∼ 
7. Probleme de greşeli de limbă (se va sublinia)          ………… 
8. Greşeli grave de limbă (se va sublinia)           

 
Dintre dreptunghiurile aflate după probleme (subiecte) în cel din stânga se află punctajul 

maxim pentru subiectul respectiv, în cel din dreapta se va trece punctajul total obţinut de 
către candidat. 

Se va trece de asemenea pe lucrare (lucrări) punctajul parţial acordat pentru diferitele 
părţi ale subiectului. 

Se va accepta doar elementele de răspuns date/definite în Baremul de corectare şi 
de notare şi se va evalua lucrarea după punctajul menţionat la fiecare problemă. În privinţa 
elementelor de răspuns (de exemplu: argumentarea), a răspunsurilor şi a tipurilor de probleme 
care diferă de cele date în Barem, se vor găsi indicaţii speciale.    
 
 

I. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri scurte  
 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de 
răspuns aflate în cheie (rezolvare, soluţie).   
 
Punctajul 
 
Răspuns/element corect:                 0,5  puncte sau 1 punct (după cele menţionate în barem) 
Răspuns greşit: 0 puncte 
Lipsa răspunsului: 0 puncte 
 

Se vor putea acorda 0,5 puncte pentru elementele care sunt specificate în Barem.  
Elementele punctajului menţionate în Barem numai pot fi divizate.  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale punctajul nu trebuie rotunjit, 

acesta poate fi de exemplu: 3,5 puncte.  
 

Punctajul subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  

• dacă pentru subiectul respectiv se pot da 2 puncte şi se cer două elemente de răspuns, 
atunci pentru fiecare element corect se va acorda câte 1 punct; 
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• dacă pentru subiectul respectiv se poate da 1 punct şi se cer două elemente de răspuns 
răspuns, atunci se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  

La subiectele de interpretare (de exemplu: la argumentare, interpretări de texte) se va 
accepta ca fiind corectă orice soluţie, care, din punct de vedere al conţinutului, este redactată 
în spiritul răspunsului din Barem. (De aceea la asemenea subiecte rezolvarea începe cu de 
ex.:).  

La subiectele la care dintre răspunsurile se va alege una corectă (de exemplu: adevărat-
fals) din mai multe elemente de răspuns, soluţia nu poate fi evaluată în cazul în care toate 
elementele sunt subliniate sau marcate. Dacă în subiect se stabileşte numărul elementului 
(elementelor) şi candidatul scrie mai mult decât se cere, evaluarea se va face după ordinea lor. 

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

Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau eliptice. 
Numai în cazuri excepţionale se poate renunţa la baremul stabilit. Cauzele 

diferenţelor trebuie să fie formulate în scris de către examinator. 

 
II. Corectarea şi notarea subiectelor cu răspunsuri mai ample, lungi 

(eseuri)  
 
1. Alegerea subiectului  
 
În total pot fi notate trei subiecte:  

un subiect cu răspuns scurt, referitor la istoria universală,  
un subiect cu răspuns scurt, referitor la istoria maghiară,  
un subiect cu răspuns lung,  referitor la istoria maghiară.  
Cele două subiecte privind istoria maghiară se vor referi obligatoriu la două epoci 

diferite. 
 
Notarea răspunsurilor candidaţilor în cazul alegerii greşite a subiectului  

 

Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a ales greşit epocile, tipurile de subiect etc., în 
cazul acesta   

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

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

Dacă elevul a început să rezolve mai mult de trei subiecte, fără să precizeze clar alegerea 
sa, şi printre soluţiile făcute de către candidat există trei subiecte care corespund criteriilor de 
alegere, atunci subiectele se vor nota pornind de la subiectele cu numerele mai mici spre 
numerele mai mari, adică în ordinea crescândă, pe baza regurilor de alegere. (De exemplu: 13, 
15, 18 sau 14, 15, 18,). 

Dacă elevul s-a apucat să rezolve şi mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
care corespund criteriilor de alegere, atunci se vor lua în considerare acele subiecte rezolvate, 
care corespund criteriilor de alegere şi la care a obţinut cele mai multe puncte. 

Dacă elevul a început să rezolve toate subiectele, fără să indice clar alegerea sa, atunci 
se vor nota subiectele 13, 15, 20, conform descrierii examenului de bacalaureat.  
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2. Evaluarea subiectelor 
 
La evaluare subiectelor criteriile cele mai importante sunt :  

a) înţelegerea subiectului,  
b) conformitate cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) structura, aşezarea corectă în pagină, corectidunea limbii. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi)   
 
Se vor acorda 7-8 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
dezvoltarea temei este armonioasă, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor istorice date trage 
concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat. 
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Se vor acorda  4-6 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, însă dezvoltarea temei este disproporţionată, nu este clară şi concisă. 

Se vor acorda  2-3 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte de sursele 
date numai parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 

Se va acorda  1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare pe baza căreia se poate justi fica 
că a înţeles subiectul, însă dezvoltarea temei în mare parte nu se referă la interpretarea sau 
rezolvarea problemei. 

Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează greşit problema, nu se 
foloseşte de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problema dată. 
 
b) Notarea „aplicaţiilor” şi a „conţinuturilor" 
 

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

În cazul subiectelor de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) de o aplicaţie se 
leagă una-două „conţinuturi", în schimb la subiectele de analiză – mai ales la identificarea 
factorilor determinanţi în desfăşurarea evenimentelor –, mai multe, două-trei elemente de 
conţinut se leagă de aplicaţii. Dacă în soluţie, de o aplicaţie (A) se leagă numai un singur 
conţinut (C), atunci la corectare şi notare punctajul la aplicaţii şi la conţinuturi de asemenea 
trebuie să fie acelaşi. La acordarea punctajului la aplicaţii şi la conţinuturi, ca regula generală, 
se vor avea în vedere următoarele criterii: 
 
Punctajul la „Aplicaţii” (A)  
 
Se vor acorda 2 puncte în cazul în care punctajul adecvat la „conţinuturi" este ridicat (mai 
mult de 50% din punctajul maxim la „conţinuturi”). 
Se va acorda 1 punct dacă elevul a obţinut cel puţin 1 punct la „conţinuturi", şi răspunsul nu 
conţine greşeli grave (date, constatări eronate).     
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obţinut puncte la elementele de conţinut şi 
răspunsul conţine erori grave. 

 
Între cele două citerii de evaluare există desigur o corelaţie strânsă pentru că 

„aplicaţiile” pot fi interpretate şi evaluate doar prin „conţinuturi" concrete.  
Exemplele (De exemplu:) la elementele de conţinut arată ce fel de „conţinuturi" pot fi 
acceptate ca fiind răspunsuri bune. Elementele de răspuns la „conţinuturi” se compun în 
general din două părţi: stabilirea factorilor de timp şi de spaţiu; folosirea în general şi la 
concret a conceptelor; enumerarea (fixare, prezentare) şi concluziile (constatări). Aceasta 
înseamnă că dacă răspunsul conţine doar unul din elemente, candidatului i se va acorda 1 
punct, astfel va putea primi 2 puncte pentru ambele elemente corecte. Fireşte, la elementele de 
răspuns la „conţinuturi"– mai ales la enumerări şi concluzii – se vor putea accepta şi alte 
combinaţii de răspunsuri faţă de cele care se află în cheia de rezolvare. În cheia de rezolvare, 
la câteva elemente de conţinut am despărţit cu particula „sau” mai multe răspunsuri corecte 
posibile, dar aceasta nu înseamnă că examinatorul nu poate accepta şi alte elemente corecte de 
conţinut redactate în spiritul subiectului respectiv. 
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Punctajul la  „Conţinuturi” (C) 
 
Se vor acorda 2 puncte pentru analiza care conţine o cantitate corespunzătoare de date 
corecte, dacă ea se referă corect la sursele date (la autori, idei, circumstanţe, etc.), respectiv 
dacă în lucrare sunt prezentate diverse cauze şi concluzii caracteristice, tipice, şi/sau sunt 
amintite de personalităţi istorice legate de evenimentele respective. 

Se va acorda 1 punct în cazul în care analiza conţine date, concluzii, constatări reduse ca 
număr şi mai puţin semnificative şi are numai câteva date. 

Se vor acorda 0 puncte dacă în lucrare nu există date, referinţe, sau dacă în răspunsuri 
candidatul face constatări total eronate. 

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

 
La subiecte de analiză a problemei (cu răspunsuri lungi)  
 

Se vor acorda 7-8 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
corecte, inteligibile, bine redactate, cu o structură logică, şi care se raportează echilibrat la 
conţinut, constatările sunt nuanţate şi variate, şi nu conţine greşeli grave de limbă sau de 
ortografie. 

Se vor acorda 4-6 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
inteligibile, dar redactate disproporţionat, sau constatările sunt simpliste, limitat, şi conţine 
mici greşeli de limbă. 

Se vor acorda 2-3 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
inteligibile, dar greşit structurat, este disproporţionat, incomplet (de exemplu: lipsesc unele 
părţi ca introducerea, analiza, încheierea). Concluziile din text sunt simpliste, limitate conţine 
greşeli de limbă. 

Se va acorda 1 punct pentru compunerea care conţine fraze, dar între care nu există 
conexiuni fireşti (de conţinut sau de limbă) şi textul are greşeli grave de limbă şi de 
ortografie. 

Se vor acorda 0 puncte pentru compunerea care este sumară, se compune doar din cuvinte. 
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3. Dimensiunea rezolvării subiectelor scrise 

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

4. Recomandări pentru etapele de evaluare a problemelor 

1. Studiaţi cheile (soluţiile) problemelor. 
2. Treceţi în revistă modelul de criterii (baremul) de evaluare-notare. 
3. Controlaţi alegerea subiectelor de către candidaţi.  
4. Citiţi cel puţin de două ori lucrările elevilor. 
5. Stabiliţi punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor din cheie 

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

punctaj de examen.  
7. Punctajul după subiecte nu se va rotunji.  
8. Socotiţi punctajul final obţinut la cele patru subiecte de eseu. (Dacă punctajul final se 

va termina cu 0,5, acesta nu se va rotunji.). 
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III. Stabilirea punctajului total  
 
Adunaţi punctajul obţinut la partea I şi a II-a. (Dacă punctajul final se va termina cu 0,5, 

acesta nu se va rotunji.). 
Tabele pentru evaluarea şi notarea datelor: 
Subiecte cu răspunsuri scurte 
 

Puncte 
max. 

Puncte 
realizat

e Criterii 

 
Înţelegerea subiectului 4  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 4  
Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor 

6  

Structura lucrării, corectidunea limbii 2  
Punctajul total  24  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  12  

 
Subiecte cu răspunsuri lungi 
 

Puncte 
max. 

Puncte 
realizat

e Criterii 

 
Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor istorice 8  
Identificarea factorilor determinanţi ai 
evenimentelor    

10  

Structura lucrării, corectidunea limbii 8  
Punctajul total  42  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  21  
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I. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1. Migraţia popoarelor (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 2 puncte.)  
a) 1. hunii 2. vandalii 
b) Panonia  
c) avarii sau maghiarii 
 
2. Umanismul şi renaşterea (În total 4 puncte) 
a) 1, 3 (Ordinea nu contează.) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.) 
b) umanism (1 punct)  
c) 2. (1 punct)  
d) (Se va acorda 1 punct numai dacă ordinea este corectă.) 
 

Stilul specific al 
epocii 

Numărul 

Baroc 4. 
Gotic 2. 
Renascentist 3. 
Roman 1. 

    
3. Identificarea noţiunilor legate de istoria Evului Mediu (Câte 0,5 puncte pentru fiecare 
element, în total 4 puncte.)  
 

Noţiunile Numărul sursei istorice 
a) ordinul benedictin                    2. 
b) breaslă 5. 
c) erezie 3. 
d) scolastică 1. 

 
4. Marile descoperiri geografice (În total 4 puncte) 
a) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare rând.) (Se va acorda punctul numai dacă sunt corecte cele 
două elemente.) 
 

Litera care 
marchează 
drumul pe 

harta 
imaginară  

Numele 
exploratorului

Rezultatul drumului  
de explorare 

A Vasco de 
Gama 

Ajunge până în India (prin înconjurul 
Africii). 

B Bartolomeo 
Diaz 

Ajunge până la cornul Africii, la 
Capul Bunei Speranţe. 

C Cristofor 
Columb 

Descoperirea unui nou continent 
(America) 
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b) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.) 
1. adevărat   2. fals   3. adevărat   4. fals   5. fals 
 
5. Decretul urbarial (În total 4 puncte) 
a) robotă, nonă (Câte 1 punct pentru fiecare element) 
b) 2. ferma, teren  (1 punct) 
c) Decretul era pentru apărarea fondului de stat de impozitare. (Oricare dintre răspunsuri 
poate fi acceptat.) (1 punct) 
 
6. Monarhia constituţională franceză. (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 
puncte) 
a) fals        b) adevărat      c) adevărat      d) fals 
 
7. Revoluţia de la Pesta, Pesta-Buda-Viena. (În total 4 puncte) 
a) Nu, pentru că valul revoluţionar european din 1848 a dus în mai multe oraşe mari ale 
continentului (de exemplua Parsi, Viena, Berlin, Milano). (Oricare dintre răspunsuri poate fi 
acceptat.) (1 punct) 
b) Ferdinand al V-lea (1 punct)  
c) De exemplu toţi trebuie să participe la obligaţiile publice (indiferent de origine) (Oricare 
răspuns care în esenţă corespunde cu această afirmaţie, poate fi acceptat) (1 punct) 
d) De exemplu Petőfi Sándor, Irányi Dániel, Irinyi József, Vasvári Pál. (Oricare răspuns 
corect poate fi acceptat) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.) 
 
8. Criza economică mondială (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 4 puncte.)  
a)  Statele Unite ale Amricii (SUA) sau Germania 
b)  Germania sau Statele Unite ale Amricii (SUA) 
c)  Anglia 
d)  Germania 
e)  Statele Unite ale Amricii (SUA) 
f)  Ungaria 
g)  Foarfeca agrară 
h)  Produse industriale (articole cu profil industrial) 
 
9. Ocupaţia germană, preluarea puterii de către crucile cu săgeţi. (Câte 1 punct pentru 
fiecare element, în total 4 puncte) 
a) mai mici 
b) Veesenmayer 
c) ieşirea din război 
d) credea (Oricare alt răspuns care corespunde în esenţă cu această afirmaţie, poate fi 
acceptat.)   
 
10. Perioada de după 1945 (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element, în total 3 puncte.)  
a) Repertoriul I. de date  
b) Repertoriul II. de date 
c) Repertoriul III. de date 
d) Repertoriul I. de date sau Repertoriul II. de date 
e) Repertoriul III. de date  
f) niciunul 
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11. Uniunea Europeană (În total 4 puncte.)  
a) 1) Consiliul Uniunii Europene 2) Comisia 3) Parlamentul european (Câte 0,5 puncte pentru 
fiecare element) 
b) 1957 (0,5 puncte) 
c) 1) Comisia Europeană 2) Curtea Europeană de Conturi (Câte 0,5 puncte pentru fiecare 
element) 
 
12. Schimbările sociale (Câte 1 punct pentru fiecare element, în total 4 puncte) 
 a) 1. apr. 500 (mii) de persoane 2. apr. 19%  
 b) 1. contribuţie plătite de către angajaţi 2. fonduri de stat 
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE (ESEU) 
 

Subiectul 13. Colonizarea timpurie a Americii  (scurt) 
 

Criterii  Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul prezintă în esenţă schimbările radicale intervenite în 
viaţa locuitorilor băştinaşi ai continentului american în urma 
apariţiei europenilor.  

Înţelegerea 
subiectului 

Folosindu-se de sursele istorice răspunsul oglindeşte raporturi 
esenţiale (de exemplu: o mare parte a locuitorilor băştinaşi a 
pierit din cauza râvnei europenilor după comori, a început 
transportul comorilor, cultura de plantaţii şi comerţul cu scalvi. 
Toate acestea au fost însoţite de activitatea misionarilor.) 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează că descoperirea Americii a avut loc în 1492. El 

va numi teritoriile cucerite în America de către spanioli ca fiind 
America Centrală şi de Sud, marcând astfel locul schimbărilor  
intervenite după descoperirea Americii. 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
conceptele istorice legate de temă. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte conceptele generale următoare (explorator, 

extracţia metalelor preţioase, violenţă, tratament brutal, etc), 
respectiv noţiunile legate de temă (cuceritor/conchistador, 
plantaţii, sclav, comerţ, colonizare, etc).  

0–4 

A Candidatul se foloseşte în lucrarea sa de informaţiile din 
sursele istorice date şi trage concluzii pe baza acestora. 

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu el precizează că odată oadtă cu apariţia 
cuceritorilor spanioli sau portughezi s-a schimbat complet viaţa 
localnicilor: s-au deschis mine pentru extracţia metalelor 
preţioase, aici s-a folosit forţa de muncă a sclavilor, pentru 
asigurarea forţei de muncă s-a trecut la colonizarea în masă a 
africanilor; sau cuceritorii au comis atrocităţi cu locuitorii 
băştinaşi, şi pentru că ei aveau arme mai bune, i-au masacrat; sau 
în faţa răspândirii credinţei s-au deschis perspective noi, dar 
locuitorii băştinaşi i-au identificat pe cuceritori cu creştinii, din 
această cauză ei au fost ostili cu misionarii.    

0–4 

A Candidatul prezintă  schimbările radicale (şi cauzale acestora) 
intervenite în viaţa indienilor băştinaşi în urma apariţiei 
europenilor.    
C De exemplu el precizează că râvna după aur a europenilor 
duce la vânătoarea de comori şi la extracţia în proporţii mari a 
metalelor preţioase. Pentru aceasta ei aveau nevoie de forţă de 
muncă pentru că indienii nu erau în stare să lucreze în condiţii 
foarte grele.      

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în  
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu el afirmă că numărul populaţiei continentului a 
scăzut drastic în urma epidemiilor şi a trtaamentului inuman, sau 
se referă la ideea că e nevoie de aceeaşi muncă de sclavi pe 
plantaţiile nou create. 

0–6 



 

írásbeli vizsga 0622 13 / 22 2007. május 9. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, iar textul este 
construit logic. Răspunsurile nu conţin greşeli grave de limbă sau 
de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL MAX.   24 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
 
Subiectul 14. Sistemlele de alianţă (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul prezintă în esenţă sistemele de alianţă în Primul 
Război Mondial şi potenţialul economic al acestor alianţe.    
Pe baza surselor istorice răspunsul oglindeşte relaţiile 
fundamentale (de exemplu: relevă conexiunile între potenţilaul 
economic şi raporturile de forţă la nivel de putere). 

Înţelegerea 
subiectului 

 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează formarea sistemelor de alianţă (puterile centrale 

şi antanta), data Primului Război Mondial (1914-1918) şi 
plasează în spaţiu sistemele de alianţă. 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
noţiunile legate de epocă. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte conceptele generale, (de exemplu: sisteme de 

alianţă, război de poziţie, potenţial economic, spatele frontului) 
şi termenii de specialitate legaţi de temă, de exemplu: antantam 
puterile centrale, imperiu colonial, dezvoltare inegală.  

0–4 

A În lucrarea sa candidatul se foloseşte de informaţiile din 
sursele istorice, pe baza cărora trage concluzii simple.  

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează caracteristicile economice ale 
aliaţilor şi constată că baza economică (populaţia, venitul 
naţional) a antantei a depăşit pe cea a puterilor centrale, sau 
stabileşte că sistemul de alianţă german s-a limitat la continent, 
în timp ce şi-a fixat obiective de politică mondială, şi constată că 
sistemul de alinaţă german a fost înconjurat de către antanta din 
toate părţile. 

0–4 

A Candidatul prezintă şi analizează ca factori determinanţi 
potenţialul economic al sistemelor de alianţă şi şansele lor. 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează că în concurenţa colonială antanta 
a făcut progrese mai mari şi, în epoca respectivă, a cucerit 
teritorii în ritm mai rapid decât Germania şi constată că acest 
lucru a crescut şansele antantei. 

0–6 
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C De exemplu: el stabuleţte că antanta a dispus de rezerve mai 
mari şi constată că războiul prelungit a fost în favoarea antantei 
faţă de războiul fulger pregătit de puterile centrale, sau 
precizează că Statele Unite ale Americii a devenit cea mai 
importantă putere economică a epocii, şi constată că soarta 
ciocnirii celor două sisteme de alianţă a fost influenţată de 
poziţia SUA.    

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Compunerea se alcătuieşte din fraze, textul este logic construit. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL  MAX.    24 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
 
Subiectul 15. Aşezarea maghiarilor (Stabilirea maghiarilor) (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul prezintă în esenţă cauzele şi premizele aşezării 
maghiarilor.  
Pe baza surselor istorice a cunoştinţelor candidatul prezintă 
concluzii importante (de exemplu: relaţia între  atacurile din 
exterior şi aşezare). 

Înţelegerea 
subiectului 

 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează momentul aşezării (895-900), şi  prezintă 

condiţiile naturale/raporturile etnice sau caracteristicile 
geopolitice ale zonei (de exemplu: sfera de interes bizantină şi a 
regatului franc din Est, nu există o formaţiune de stat unitară). 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
conceptele istorice referitoare la subiect. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale, de exemplu: stat, 

campanie/expediţie militară, etnie, seminomad, respectiv el 
foloseşte corect expresiile legate de subiect, de exemplu: trib, 
uniune tribală, voievod, pecenegi, slavi.  

0–4 

A Candidatul se foloseşte de informaţiile din sursele istorice, pe 
baza cărora trage concluzii simple. 

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează că maghiarii de dinainte de 
stabilire au luptat în Balcani, iar atacul pecenegilor i-a surprins 
pe maghiarii din Etelköz, şi stabileşte că aşezarea s-a desfăşurat 
pe o perioadă mai lungă, în mai multe etape. 

0–4 

A Candidatul prezintă şi analizează cauzele descălecatului.  Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el evidenţiază că maghiarii aflaţi în apropierea 
Bazinului Carpatic au luat parte la războaiele statelor din jur 
(luptele bizonatino-bulgare), prezenţa în Balcani a maghiarilor a 
provocat atacul pecenegilor, sau precizează că presiunea 
popoarelor venite din Est i-au constrâns pe maghiari să se 
deplaseze spre Bazinul Carpatic.  

0–6 
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C De exemplu: el precizează că triburile nomade maghiare au 
înfiinţat în Etelköz o uniune tribală, şi constată că ca aceasta a 
crescut considerabil forţa lor, ceea ce a contribuit la succesul 
aşezării sau precizează că în Bazinul Carpatic nu a existat 
formaţiune de stat puternică, şi consideră că această, împreună 
cu condiţiile naturale favorabile, a făcut ca  să le placă 
maghiarilor acest teritoriu.    

Structura  
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea subiectului se compune din fraze, textul este 
construit logic. Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi 
de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL  MAX.    24 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
 
Subiectul 16. Luptele lui Hunyadi János (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punct
ajul 

Candidatul prezintă şi analizează luptele antiotomane ale lui 
Hunyadi János.  
În răspunsul său el relevă raporturile de forţă nefavorabile 
(superioritatea forţei militare turceşti, situaţia în Balcani, lipsa 
solidarităţii europene).  
El prezintă obiectivele şi rezultatele operaţiunilor militare de 
atac şi de apărare (de exemplu: crearea statelor tampon) ale lui 
Hunyadi.   
În răspunsul său candidatul utilizezaă şi interpretează sursele, 
pe baza cărora face constatări importante şi trage concluzii 
însemnate. 

Înţelegerea 
subiectului 

 

0–8 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează că luptele antiotomane ale lui Hunyadi s-au 

desfăşurat pe la mijlocul sec. al XV-lea (1442-1456) şi 
aminteşte că în această perioadă turcii, în urma cuceririlor lor 
din Balcani, au ajuns în apropierea liniei de cetăţi de apărare 
din sud, astfel Regatul Maghiar din Evul Mediu a fost periclitat. 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
conceptele istorice referitoare la subiect. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale, de exemplu: 

turcii otomani, campanie, cetate de apărare,    
diplomaţie, respectiv utilizează corect termenii de specialitate 
legaţi de temă, de exemplu: linie de cetăţi de apărare, ieniceri, 
spahii, trupe regulate.  

0–4 
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A Candidatul se foloseşte de informaţiile din sursele istorice, pe 
baza cărora trage concluzii simple. 

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează că şi după părerea 
contemporanilor turcii au avut o superioritate militară 
substanţială şi că Regatul Maghiar nu a fost în stare să-i 
combată pe turci pe termen lung.     
C El stabileşte că s-au făcut demersuri diplomatice pentru 
stimularea soldarităţii europene, şi afirmă că acestea nu au dat 
rezultate. 
C De exemplu: el prezintă operaţiunile militare mai importante 
ale lui Hunyadi şi trăsăturile lor caracteristice, şi constată că în 
urma acestor campanii Hunyadi a reuşit să îndepărteze pericolul 
turcesc de Regatul Ungariei.       

0–8 

A Candidatul prezintă obiectivele campaniilor lui Hunyadi 
punându-le în corelaţie cu situaţia actuală a expansiunii turceşti 
în Balcani.  
C De exemplu: el precizează că Imperiul Otoman se afla atunci 
într-o epocă de glorie, şi că prin cuceririle sale (de pildă 
ocuparea Bizanţului) a reuşit să se instaleze complet în Balcani, 
astfel a început să pericliteze nemijlocit graniţele de sud ale 
Ungariei.   
C De exemplu: stabileşte că statul maghiar feudal s-a aflat în 
conflict cu o putere despotică, favorizând concentrarea forţelor 
otomane, ceea ce a dus, în continuare, la scăderea şanselor 
Ungariei, sau el constată că Hunyadi János a urmat politica lui 
Sigismund de Luxemburg, şi s-a străduit să consolideze 
sistemul statelor tampon, şi precizează că expediţiile militare 
(campaniile) ale lui Hunyadi au servit acest scop.         
C De exemplu: candidatul relevă motivaţia, posibilităţile 
financiare, talentul de conducător militar, concepţiile strategice 
ale lui Hunyadi János şi constată că aceste calităţi ale sale de 
excepţie şi tenacitatea lui au avut un rol deosebit în realizarea 
succeselor.   

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el îşi susţine şi îşi lărgeşte analiza prin 
cunoştinţe solide şi cu ajutorul unor constatări corecte 

0–10 

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Compunerea se alcătuieşte din fraze, frazele sunt clare şi 
corespunzătoare.  
Analiza formează un text bine structurat, conţinutul serveşte la 
expunerea logică a temei. 
Constatările candidatului oglindesc capacităţi de analiză 
nuanţată. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
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Subiectul 17. Legile din aprilie (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul 

Candidatul se prezintă şi analizează dreptul de vot instituit de 
legile din aprilie. 

Înţelegerea 
subiectului 

Pe baza surselor istorice răspunsul semnalează raporturi 
fundamentale (de exemplu: coform cerinţelor epocii 
reprezentanţa populară a însemnat un drept de vot bazat pe cens 
electoral).  

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C De exemplu: el precizează că în urma revoluţiei din martie, 

legile din aprilie au fost sancţionate de către domnitor în data de 
11 aprilie 1848. Aminteşte că în acea vreme Ungaria făcea parte 
din Imperiul Habsburgic, sau că legile din aprilie au fost valabile 
pentru toată Ungaria.  

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
noţiunile legate de temă. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale, de exemplu: 

revoluţie, lege, nobil, cetăţean (burghez), iobag, respectiv 
foloseşte corect termenii de specialitate legaţi de temă, de pildă: 
drept de vot, reprezentanţă populară, cens electoral. 

 
0–4 

A În răspunsul său candidatul se foloseşte de informaţiile din 
sursele istorice, pe baza cărora trage concluzii.  

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el stabileşte că dreptul de vot era condiţionat de 
censul electoral şi constată că acest drept s-a extins considerabil, 
pentru că în loc de originea electorului, legea impunea condiţia 
materială şi culturală, sau el precizează că legea nu schimbă 
dreptul    
de vot al celor care l-au avut mai înainte (al noblimii şi  
burgheziei), şi constată că extinderea dreptului nu a prejudiciat 
drepturi mai vechi.  

0–4 

A Candidatul analizează şi aprecizează componentele sociale şi 
politice ale dreptului de vot. 
C De exemplu: el stabileşte că reprezentanţa populară s-a bazat 
pe censul în funcţie de condiţiile materiale şi culturale, şi 
precizează că aceasta era în consens cu obiceiurile epocii, sau că 
femeile nu aveau drept de vot şi că aceasta era la fel în consens 
cu obiceiurile epocii. 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: candidatul precizează că prin introducerea 
reprezentanţei populare grupuri importante (de exemplu: 
meseriaşi, iobagii cu teren, intelectualitate) şi-au câştigat 
drepturi politice, şi constată că, prin urmare, în Ungaria s-au pus 
bazele parlamentarismului burghez, sau dreptul de vot nu a fost 
determinat de apartenenţa etnică, eligibilitatea însă a fost 
condiţionată de cunoştinţele de limba maghiară, şi afirmă că 
acest lucru a stârnit resentimentul păturii de conducere a 
naţionalităţilor.  

0–6 
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Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea se compune din fraze, iar textul este construit logic. 
Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL  MAX.    24 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
 
Subiectul 18. Problema naţionalităţilor în epoca dualismului (lung)  
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul analizează în esenţă caracteristicile importante ale 
raporturilor naţionalităţilor în epoca dualismului. 
Răspunsul prezintă succint elementele principale ale drepturilor 
naţionalităţilor. 

Răspunsul prezintă situaţia politică şi socială a naţionalităţilor, 
respectiv raporturile între acestea (de exemplu: proporţia 
proprietarilor mici de pământuri, sau a celor fără pământ 
aparţinând naţionalităţilor, era mai ridicată faţă de populaţia 
maghiară.)    

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul în răspunsul său se foloseşte de surse şi le 
interpretează, şi formulează constatări şi concluzii importante.  

0–8 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează că epoca dualismului cuprinde perioada între 

compromisul din 1867 până la Primul Război Mondial (1914-
1918), prezintă aspectele spaţiului geografic ale problemei 
naţionalităţilor (de exemplu: locul naţionalităţilor în spaţiul 
geografic al ţării).  

 0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele istorice generale, 
respectiv cele legate de temă. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale, de exemplu: lege, 

alegeri, etnie, autonomie, respectiv foloseşte corect termenii de 
specialitate legaţi de temă, de exemplu: legea naţionalităţilor, 
compromisul maghiaro-croat, drept coletctiv, drept individual, o 
singură naţiunea politică.  

0–4 

A Candidatul în lucrarea sa se foloseşte de informaţiile din 
sursele istorice pe baza cărora trage concluzii. 
C De exemplu: candidatul stabileşte că în perioada la începutul 
dualismului s-au luat măsuri pozitive în interesul naţionalităţilor, 
şi constată că astfel s-a realizat reprezentarea croaţilor în 
parlament şi învăţământul în limba naţionalităţilor.   
C De exemplu: el precizează componenţa etnică a ţării din 1910 
şi constată că maghiarii aveau majoritate absolută doar fără 
Croaţia. 

Utilizarea 
surselor 

 

0–8 



 

írásbeli vizsga 0622 19 / 22 2007. május 9. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

A Candidatul relevă şi analizează trăsăturile caracteristice ale 
condiţiilor naţionalităţilor în timpul dualismului, respectiv 
situaţia lor juridică, socială, şi economică. 
C De exemplu el identifică faptul că la început în Ungaria s-a 
urmat o politică naţională liberală, şi trăsătura principală a 
acesteia a fost promovarea ideii unei singure naţiuni politice, şi 
totodată s-au asigurat naţionalităţilor numeroase drepturi politice 
şi individuale, şi constată că aceste reforme (reprezentarea 
croaţilor în parlament, legea învăţământului a lui Eötvös) erau 
măsuri exemplare în toată Europa. 
C De exemplu el identifică faptul că naţionalităţile aparţineau, în 
majoritate, păturilor mai puţin bogate (exceptându-i pe evrei şi 
pe germani), şi constată că în urma acestei situaţii diferenţele 
materiale puteau genera conflicte cu caracter naţional. 
C De exemplu el precizează că aspiraţiile statului naţiune din 
această epocă i-au influenţat şi pe reprezentanţii păturii de 
conducere din Ungaria, şi constată că în timpul dualismului, ei 
pe de o parte nu au respectat reglementările din 1868, pe de alta 
au încercat să le limiteze.  

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C El îşi completează şi îşi argumentează analiza pe baza 
cunoştinţelor şi constatărilor sale. 

0–10

Compunerea se alcătuieşte din fraze, acestea sunt clare şi 
concise.   
Analiza formează un text redactat şi reflectă expunerea logică a 
conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţată.  

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
 
Subiectul 19. Politica externă a Ungariei în epoca dintre cele Două Războaie Mondiale 
(1921-1938) (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul prezintă fundamentele teoretice ale politicii externe a 
Ungariei şi pe aliaţii posibili ai ei.   

Înţelegerea 
subiectului 

Pe baza surselor istorice răspunsul relevă legături esenţiale (de 
exemplu: vecinii şi statele victorioase nu au vrut revizuirea păcii, 
astfel politica externă maghiară s-a apropiat de fascismul italian, pe 
urmă de nazism.)    

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice, 
precizează corect cronologia evenimentelor.  

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

C El precizează data tratatului de pace de la Trianon (4 iunie 
1920), data primul arbitraj de la Viena, prezintă trăsăturile etnice 
ale Bazinului Carpatic, sau trăsăturile geografice ale poziţiei 
marilor puteri în regiunea noastră.  

0–4 
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A Candidatul foloseşte corect conceptele generale legate de 
temă, respectiv noţiunile concrete. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte conceptele generale, de exemplu: tratat de 

prietenie, convenţie, exercitarea influenţei unei puteri, respectiv 
noţiunile concrete legate de temă, de exemplu: Societatea 
Naţiunilor, puterile axei, revizuire.  

0–4 

A Candidatul, în lucrarea sa, se foloseşte de informaţiile din 
sursele istorice pe baza cărora trage concluzii simple. 

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu el identifică trăsăturile planurilor păturii de 
conducere din Ungaria, şi constată că ca urmare a păcii Ungaria 
a ajuns într-un anturaj ostil, şi precizează că posibilitatea de 
ieşire din această situaţie în anii ’20 o constituia apropierea de 
Italia fascistă, iar în anii ’30 de Germania nazistă. 

0–4 

A Candidatul prezintă şi analizează fundamentele teoretice ale 
politicii externe maghiare şi componentele ei internaţionale.   
C De exemplu el stabileşte consecinţele grave ale păcii de la 
Trianon, şi constată că în această epocă nicio forţă politică nu 
putea să facă abstracţie de problema revizuirii.  

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu el precizează că protestul împotriva Trianonului şi 
integrarea în Societatea Naţiunilor au fost probelemele principale 
ale politicii externe maghiare, şi constată că modalităţile de 
realizare a revizuirii, problemă fundamentală a politicii externe a 
Ungariei, erau în mare parte dependente de relaţiile 
internaţionale din regiune.  

0–6 

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Expunerea se alcătuieşte din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de ortografie.  0–2 

PUNCTAJUL  MAX.    24 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
 
Subiectul 20. Schimbarea de regim în Ungaria (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul compară revendicările revoluţiei din 1956 şi cu cele 
ale schimbării de regim.  
Răspunsul prezintă clar şi concis că amândouă mişcări au 
urmărit aceleaşi idei. 
Analiza scoate la iveală aspectele esenţiale ale asemănărilor şi 
diferenţelor, de exemplu: revendicarea indepedenţei naţionale şi 
restabilirii democraţiei, revoluţie şi compromis. 

Înţelegerea 
subiectului 

În răspuns candidatul foloseşte şi interpretează sursele istorice pe 
baza cărora face constatări esenţiale şi trage concluzii 
importante.  

0–8 
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A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice Orientarea în 

timp şi spaţiu C El precizează că 1956 a însemnat căderea regimului lui 
Rákosi, iar 1989 căderea regimului lui Kádár şi aminteşte că în 
această epocă Ungaria făcea parte din blocul sovietic. 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
noţiunile istorice legate de temă. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale, de exemplu: 

revoluţie, democraţie, lupta pentru libertate, foloseşte corect 
termenii de specialitate, de exemplu: neutralitate, Tratatul de la 
Varşovia, revoltă, schimbare de regim, sistem pluripartit, 
drepturile de libertate.     

0–4 

A Candidatul se foloseşte în lucrare de informaţiile din sursele 
istorice şi trage concluzii simple.  
C De exemplu el prezintă revendicările semnificative, de pildă: 
relaţii de egalitate cu Uniunea Sovietică, alegere lui Nagy Imre 
în postul de premier, democraţie, şi constată că tineretul 
universitar a revendicat independenţa naţională şi transformările 
democratice.     
C De exemplu el precizează revendicările fundamentale ale 
schimbării de regim, de pildă: sistemul pluripartit, asigurarea 
drepturilor omeneşti, neutralitatea, şi constată că aceste 
revendicări au avut drept scop crearea democraţiei civile.     

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu candidatul compară revendicările celor două 
epoci: în linii mari ele sunt identice (independenţa naţională şi 
democraţia), iar în anumite privinţe ele diferă (schimbarea 
raporturilor de proprietate, rolul conducător al comuniştilor 
reformişti), şi constată că odată cu schimbările din 1989 s-a 
formulat clar construirea unei societăţi civile şi ruptură totală de 
Uniunea Sovietică. 

0–8 

A Candidatul identifică fundalul celor două mişcări şi se referă 
la urmările importante. 
C De exemplu identifică ideea că revoluţia din 1956 a pornit din 
cauza crizei politice, sociale şi economice a regimului lui 
Rákosi, şi constată că anumite contradicţii în sânul partidului şi 
„strada”, adică insurgenţii au contribuit în comun la succesul 
revoluţiei.   
C De exemplu el identifică ideea că la izbucnirea revoluţiei au 
contribuit de asemenea la schimbările intervenite în reporturile 
internaţionale (Congresul XX al P.C.U.S., semnarea convenţiei 
de stat cu Austria), şi constată că existenţa lumii bipolare a 
împiedicat victoria revoluţiei.   
C De exemplu el relevă că succesul schimbării de regim se 
datorează la fel unor factori de politică internă şi externă, de 
pildă: criza sistemului sovietic, pierderea războiului rece, 
prăbuşirea economiei ungare, şi constată că factorii interni şi 
externi au făcut posibilă în comun construirea societăţii civile şi 
redobândirea autonomiei Ungariei. 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C Candidatul îşi completează şi îşi argumentează analiza cu 
ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor corecte. 

0–10
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Compunerea se alcătuieşte din fraze, acestea sunt clare şi 
concise. 
Analiza formează un text redactat, serveşte la expunerea logică a 
conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţile sale de analiză 
nuanţată.  

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
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