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Barem pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 
Corectaţi lucrarea cu un stilou sau pix de culoare diferită de cea folosită de candidat 
după următoarele criterii: 

1. Răspuns corect       

2. Lipsă(uri)       √  

3. Nu se leagă strâns de rezolvare       [    ] 

4. Părţi inutile, neapreciabile (ştergeţi)    

5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (subliniaţi)                                

6. Text incomprehensibil, lipsa consecvenţei logice (subliniaţi)  ∼∼∼∼∼∼ 

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

8. Greşeli grave de limbă (subliniaţi) 
 

Dreptunghiurile urmează după probleme (subiecte), în cel din stânga se găseşte 
punctajul maxim al subiectului, în cel din dreapta treceţi punctajul total obţinut de către 
candidat. 

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

Acceptaţi doar elementele de răspuns date/definite în Baremul de corectare şi de 
notare şi evaluaţi lucrarea după punctajul menţionat la fiecare problemă. În privinţa 
elementelor de răspuns (de exemplu: argumentarea), a răspunsurilor şi a tipurilor de probleme 
care diferă de cele date în Barem, veţi 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 sau 1 punct (după cele menţionate în barem) 
Răspuns greşit: 0 puncte 
Lipsa răspunsului: 0 puncte 
 

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

poate fi de exemplu: 3,5 puncte.  
 

Acordarea punctajului pentru subiectele compuse din mai multe elemente de răspuns:  

• Dacă pot fi acordate 2 puncte şi la subiectul respectiv se cer două elemente de 
răspuns, în cazul acesta pentru fiecare element corect se va acorda câte 1 punct, 
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• Dacă se poate acorda câte 1 punct, şi la subiectul respectiv se cer două elemente de 
răspuns, în cazul acesta 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 punctul de vedere al conţinutului este redactată 
în spiritul răspunsului din Barem. (Astfel, soluţiile la aceste subiecte vor începe cu De 
exemplu:) 

La subiectele la care se va alege dintre răspunsuri 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 la un subiect se stabileşte numărul elementelor, 
şi candidatul scrie mai multe decât cele cerute, evaluarea se face în ordinea răspunsurilor 
(soluţiilor) trecute. 

Pentru soluţiile din lucrare nu se pot acorda puncte în plus 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 dat la subiectul respectiv. 

Cauzele renunţării la soluţiile din barem 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. 
 
Evaluarea răspunsurilor elevilor în cazul alegerii greşite a subiectului  

 
Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a făcut o alegere greşită privind epocile, tipurile 

de subiect etc., :  
• la notare se va renunţa la subiectul (subiectele) la care elevul a obţinut punctajul cel 

mai scăzut, astfel la stabilirea punctajului final elevului i se va scădea doar un punctaj 
minim. 

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

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

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

Dacă elevul începe să rezolve toate subiectele, şi nu indică clar alegerea sa, atunci se vor 
nota subiectele 13., 15., 20., conform descrierii examenului de bacalaureat.  
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2. Evaluarea, notarea subiectelor 
 
La notarea subiectelor criteriile cele mai importante sunt :  

a) înţelegerea subiectului,  
b) conformitatea cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) redactarea, 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 pentru 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 se 
concentrează asupra problemei 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 integral problema respectivă şi a interpretat-o 
corect, dezvoltarea temei este armonioasă, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor date trage 
concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat.  
Se vor acorda  3 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
însă dezvoltarea temei este disproporţionată şi nu este clară şi concisă. 
Se vor acorda  2 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se foloseşte de surse numai 
parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 
Se va acorda  1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare din care reiese că a înţeles 
subiectul, însă dezvoltarea temei în mare parte nu se referă la interpretarea sau rezolvarea 
problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează greşit problema, nu 
se foloseşte de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problemă.  

 
La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi)   
 
Se vor acorda 7-8 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect 
problema, dezvoltarea temei este armonioasă, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor date 
trage concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este echilibrat. 
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 
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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 justifica 
că a înţeles subiectul, însă dezvoltarea temei în mare parte nu se referă la interpretarea sau 
rezolvarea problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege, respectiv interpretează greşit problema, nu 
se foloseşte de surse, iar constatările sale nu se referă la interpretarea problemei. 

 
b) Notarea "aplicaţiilor" şi a "conţinuturilor" 
 

În cheie „aplicaţiile" legate de utilizarea competenţelor (de exemplu: orientarea în timp 
şi spaţiu, folosirea surselor) 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, de interpretare – mai ales în 
identificarea factorilor determinanţi în desfăşurarea evenimentelor –, de „aplicaţie” se leagă 
mai multe, două-trei elemente de conţinut. Dacă în soluţie, de o aplicaţie (A) se leagă numai 
un singur element de 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 "conţinuturile" concrete.  
Exemplele (De exemplu:) la elementele de conţinut arată ce "conţinuturi" pot fi 

acceptate ca fiind răspunsuri bune. Elementele de răspuns la "conţinuturi" se compun în 
general din două părţi: stabilirea factorilor de timp şi de spaţiu; folosirea în general şi la 
concret a conceptelor; enumerarea (fixare, prezentare) şi concluziile (constatări). Aceasta 
înseamnă că dacă răspunsul conţine doar unul din elemente, candidatului i se va acorda 1 
punct, el 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 profesorul cine corectează nu poate accepta şi alte 
elemente 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 cu totul 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 subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi) 
 
Se vor acorda 7-8 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze corecte, textul este 
coerent, bine redactat, structura ei este logică, se leagă armonios de dezvoltarea conţinutului, 
constatările sunt nuanţate, cu legături multiple, şi fără greşeli de limbă sau de ortografie.  
Se vor acorda 4-6 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze inteligibile, dar 
textul este redactat disproporţionat, sau are câteva constatări simpliste, unilaterale şi conţine 
greşeli mai mici de limbă.   
Se vor acorda 2-3 puncte pentru compunerea care se alcătuieşte din fraze intelgibile, însă 
textul este redactat greşit, este disproporţionat, incomplet (de exemplu: lipseşte unul din 
elementele următoare: introducere-cuprins-încheiere). Constatările din text sunt simpliste, 
unilaterale şi conţin greşeli de limbă. 
Se va acorda 1 punct dacă răspunsul este alcătuit din fraze, care nu se leagă de subiect, fără 
referinţe (la conţinut), şi are greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

Se vor acorda 0 puncte dacă răspunsul este schematic, se compune doar din cuvinte.  

3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 
Candidatul trebuie să-şi dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit, ceea ce face parte 

dintre abilităţile esenţiale 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. 
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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 cheii (rezolvărilor, 

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

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

va termina cu 0,5, acesta nu se va rotunji.). 
 

III. Stabilirea punctajului  
 
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 
realizate Criterii 

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

6  

Structura lucrării, corectidunea limbii 2  
Total  24  

 ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  12  

Subiecte cu răspunsuri lungi 
 

Puncte 
max. 

Puncte 
realizate Criterii 

 
Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Utilizarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 8  
Identificarea factorilor esenţiali în 
desfăşurarea evenimentelor    

10  

Structura lucrării, corectidunea limbii 8  
Total  42  

 ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  21  
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I. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
Subiectul 1. Cultura Orientului antic (Se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element 
în parte, total 3 puncte) 

 

 
Subiectul 2. Societatea şi civilizaţia oraşelor medievale (Se vor acorda câte 0,5 puncte 
pentru fiecare element în parte, total 4 puncte) 

 
a) locuitorii oraşelor sau plebei 
b) imobil sau casa proprietate particulară  

     c)   1. dintre comerciant sau patrician  
  2. din fiecare dintre patricieni (comercianţi) şi manufacturieri (maiştrii breslaşi) 
sau dintre cei care aveau drepturi cetăţeneşti  
  3. dintre comercianţi sau patricieni 
     d)  1. gotic 
 2. renaşterea (Dacă răspunsurile sunt inversate, punctul nu se va acorda) 
      e) cupolă 
 
Subiectul 3. Epoca lui Csák Máté (Total 5 puncte) 
 
a) 2  
b)  2 
c)  1 
d)  3 
e) 1 
 
Subiectul 4. Formele de guvernare în secolul al XVIII-lea (Total 4 puncte) 
 
a) 1.  monarhia constituţională (1 punct)  
 2. monarhia absolutistă        (1 punct) 
b)  1., 2., 1., 1. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element) 
 
Subiectul 5. Barocul din Ungaria (Total 5puncte) 
 
a) XVII 
b) iezuit 
c) universitate 
d) Contrareforma  
e) Transilvania sau teritoriile estice ale Ungariei sau teritoriile de pe Câmpia Ungariei 
 
 
 
 

 Denumirea statului antic  Denumirea monumentelor culturale  
a) Sumerul/Mesopotamia/Babilonia Statuie mitică (Ghilgameş) 
b) Egiptul Hieroglife sau scrierea cu hieroglife 
c) Fenicia Scrierea cu vocale / cu litere / cu specificarea 

sunetelor  
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Subiectul 6. Urmările sociale ale revoluţiei industriale (Total 3 puncte) 
 
a)  copil de 8 ani 
b)  12 ore 
c) De exemplu: au fost angajaţi tot mai mulţi copii pentru ziua de muncă tot mai lungă, ceea 
ce a dus la degradarea pe termen lung a sănătăţii lor sau la moartea lor prematură. Sau ei au 
fost supuşi la munci grele şi ajungeau să moară înainte să fie adulţi. Se vor accepta toate 
răspunsurile diferite corecte. 
 
Subiectul 7. Premisele pactului dualist (Total 4 puncte) 

 
a) Fals 
b) Fals 
c) Adevărat 
d) Fals 

 
Subiectul 8. Conflictele premergătoare Primului Război Mondial (Se vor acorda câte 0,5 
puncte pentru fiecare element, total 2 puncte) 

 
a)  Franţa 
b) 3) Franţia-Germania 
c)     1.  (a doua) revoluţie industrială  

        2. minereu de fier 
 
Subiectul 9. Politica externă a Ungariei între 1938-1841 (Total 4 puncte) 

a) 2.  
b) 4. 
c)  1.  
d)  3. 

  
Subiectul 10. Politica revizionistă a Ungarei (Total 5 puncte) 

a) Hitler sau Germania nazistă 
b) Legea împortiva evreilor 
c) alimente sau alimente şi materii prime  
d) convenţie între trei state 
e) lipsa de angajament sau neutralitatea armată 

 
 
Subiectul 11. Caracteristicile fostelor ţări socialiste după schimbarea de regim. (Câte 0,5 
puncte pentru fiecare element în parte, total 2 puncte) 

a)  Fals 
b) Fals 

    c) Adevărat 
    d) Fals 
 
Subiectul 12. Minorităţile etnice şi naţionale din Ungaria (Total 5 puncte) 

 
a) un secol (1 punct). 
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b)  De exemplu: folosirea limbii materne, crearea autoguvernărilor locale şi pe ţară, 
participarea colectivă la viaţa publică, dezvoltarea culturii lor, învăţământ în limbile 
naţionalităţilor, dreptul de a-şi folosi numele în limbile  
naţionalităţilor, drepturilor de reprezentanţă a minorităţilor (Câte 0,5 pentru fiecare 
element în parte)  
c)  Nu (pot intra în mod preferenţial) (1 punct)  

    d) Locale şi pe ţară (Câte 0,5 pentru fiecare element în parte) 
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE (ESEU) 
 
Subiectul 13. Reforma lui Luther  (scurt) 
 

Criterii  Aplicaţii, conţinuturi Punc
tajul

Candidatul prezintă în general Reforma luterană, şi se referă la 
principalele sale revendicări şi câteva trăsături ale ei.   
Pe baza surselor istorice răspunsul se referă la conexiuni 
esenţiale (de exemplu: slujba în limba maternă, revendicarea de a 
traduce Biblia în limba maternă au dus la formarea unei biserici 
mai simple şi mai puţin costisitoare). 

Înţelegerea 
subiectului 

 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  Orientarea în 
timp şi spaţiu C De exemplu: el precizează că Reforma a avut loc în prima 

jumătate a sec. al XVI-lea (apariţia lui Luther: 1517) şi aminteşte 
că Reforma a apărut în regiunea vestică şi centrală a Europei, sau 
că Luther şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Imperiului 
Germano-Roman.  

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte corect conceptele următoare (protestant, iertarea 

păcatelor, Reforma, laicizarea, tipărirea cărţilor, şcoli) şi 
următoarele concepte concrete (indulgenţă, traducerea Bibliei, 
sfinţenie, evanghelic, papa, călugăr).  

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 izbucnirea Refomei a fost ca un 
răspuns la abuzurile cu vânzarea indulgenţelor sau la laicizarea 
bisericii, şi constată că Luther a iniţiat un proces care a dus la 
apariţia unei biserici noi, sau de exemplu: el constată că 
reîntoarcerea la fundamentele Bibliei a dus la apariţia formelor 
noi de cultură şi de şcolarizare. 

0–4 

A Candidatul prezintă principalele revendicări ale Reformei lui 
Luther şi trăsăturile ei.   
C De exemplu: el precizează că Luther a accentuat reîntoarcerea 
la Biblie, şi constată că multe revendicări s-au bazat pe această 
reîntoarcere (de exemplu: slujba în limba maternă, traducerea 
Bibliei, reorganizarea bisericii).    

Identificarea 
factorilor 
determinanţi în  
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu el precizează că la început Luther a luptat 
împotriva abuzurilor (de exemplu: vânzarea indulgenţelor, risipa 
excesivă a bisericii), şi constată că programul său a coincis cu 
revendicările spirituale şi materiale ale burgheziei şi noblimii 
germane (de exemplu: o biesrică mai puţin costisitoare, cerinţa 
de a avea o credinţă individuală, importtanţa limbii matene, 
posibilitatea achiziţionării  pământurilor bisericeşti).   

0–6 
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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. Sistemle de pace care au încheiat Primul Război Mondial  (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul scoate la iveală şi argumentează că de-a lungul 
rectificărilor de teritorii din Europa unde au fost puse în aplicare 
principiile wilsoniene. 
Răspunsul cuprinde ideea că „principiul wilsonian al 
autodeterminării” a fost aplicat doar acolo unde acesta nu a 
prejudiciat interesele şi/sau promisiunile marilor puteri 
victorioase.  
Cu ajutorul surselor istorice răspunsul se referă la raporturi 
esenţiale (de exemplu: în regiunile de vest ale Europei: în 
Alsacia şi Lorena, în Belgia au fost puse în aplicare punctele 
wilsoniene.). 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice Orientarea în 
timp şi spaţiu C De exemplu: el precizează că la formularea principiilor 

wilsoniene, în ultimul an al războiului antanta, pe baza unor 
contracte secrete, se angajase de partea unora, şi din răspuns 
reiese clar că elevul cunoaşte dispoziţiile privitoare la 
rectificările de teritorii sau din răspuns reiese că elevul cunoaşte 
faptul că tratatele de pace care au pus capăt Primului Război 
Mondial au fost încheiate în jurul Parisului, în anii 1919-1920. 

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale (mare putere, 

puteri victorioase, problema naţională, naţionalism etc.), 
respectiv noţiunile legate de temă (antanta, sisteme de pace de la 
Versailles, principii wilsoniene, autodeterminare, convenţii 
secrete etc.).  

0–4 

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

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează unde s-au aplicat principiile 
wilsoniene (Belgia, Alsacia şi Lorena, ieşirea la mare pentru 
Sârbia etc.) şi unde nu s-au aplicat (Austro-Ungaria etc.)., şi 
constată că în ansamblu nu s-au aplicat principiile americane, ci 
au fost acceptate convenţiilor secrete şi interesele antantei. 

0–4 
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A Candidatul precizează că principiile wilsoniene nu s-au putut 
aplica pentru că antanta, în frunte cu Franţa, la conferinţele de 
pace a dorit să-şi întărească poziţia sa de mare putere şi să-şi 
asigure influenţa. 
C De exemplu: elevul precizează că în problema apartenenţei 
teritoriale s-au putut aplica principiile wilsoniene, pentru că 
acolo s-a restabilit o situaţie politico-geografică prealabilă 
(suveranitatea Belgiei, Alsacia şi Lorena au fost realipite Franţei 
etc.), iar Germania învinsă a fost nevoită să accepte această 
situaţie. 

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează că Wilson a formulat degeaba 
principiul autodeterminării în cazul statelor mai mari din Europa 
Centrală şi de Sud-Est, acesta nu s-a putut aplica pentru că 
naţionalităţile din aceste ţări şi-au manifestat dorinţa lor de a se 
separa, dorinţă sprijinită de  Franţa cu scopul de a-şi asigura 
sfera de influenţă în regiune şi sau cei învinşi nu au fost invitaţi 
la conferinţe. 

0–6 

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 15. Transformările sociale în Ungaria la începutul secolului al XIII-lea (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în general consolidarea situaţiei păturii 
conducătoare lumeşti.  
Prin folosirea surselor istorice el prezintă raporturi 
fundamentale. (De exemplu slăbirea puterii regale a făcut 
posibilă fixarea în scris a privilegiilor baronilor şi servienţilor.) 

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C El precizează că Bula de Aur s-a dat în 1222 de către Andras 

al II-lea, şi la începutul secolului al XIII-lea, în Ungaria, puterea 
regală a slăbit. 

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte conceptele generale (aristocraţi, donaţie de moşii, 

puterea regală, consiliu regesc etc.), respectiv noţiunile legate de 
temă (dreptul de opoziţie, drepturile de libertăţi nobiliare, 
servienţi, baron etc.)  

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 faptul că Bula de Aur asigură 
drepturile fundamentale ale servienţilor (scutire de impozite, ei 
nu pot fi arestaţi fără decizie judecătorească etc.) şi asigură 
baronilor privilegii importante (dreptul de opoziţie, străinii nu 
pot primi dregătorii la nivel de ţară etc.) şi constată că aceste 
privilegii au consolidat mult elita lumească faţă de puterea 
regală.  

0–4 

A Candidatul precizează cauzele şi importanţa consolidării 
acestei elite lumeşti.  
C De exemplu: candidatul evidenţiază că luptele pentru tron de 
la începutul secolului la XIII-lea au dus la creşterea donaţiilor de 
pământuri şi au diminuat cantitatea de moşiilor regale, şi 
constată că din cauza faptului că în această epocă puterea regală 
s-a întemeiat pe proprietatea de pământuri, autoritatea regelui a 
slăbit.   

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează că în Bula de aur cele două grupuri 
(baronii şi servienţii) ale elitei lumeşti au apărut deja în mod 
separat, şi cosntată că în Ungaria a avansat mult diferenţierea 
socială de tip occidental sau   
Afirmă că Bula de aur a devenit ulterior fundamentul drepturilor 
de libertate ale nobilimii maghiare. 

0–6 

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 16. Perioada de după bătălia de la Mohács (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în general istoria Ungariei între 1526-1541, 
şi precizează cauzele care au dus la scindarea ţării în trei părţi.  
În răspuns se prezintă în esenţă consecinţele diviziunii politicii 
interne a Ungariei şi ale situaţei pe plan internaţional.  
Analiza stabileşte urmările politice ale scindării în trei părţi 
(dominaţia Habsburgilor, stăpânirea otomană, Transilvania stat 
vasal etc.). 
În răspuns candidatul foloseşte şi interpretează sursele istorice şi 
pe baza acestora formulează constatări şi  concluzii. 

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

timp şi spaţiu C El precizează că procesul scindării în trei părţi a ţării a avut 
loc între 1526 şi 1541. Ungaria s-a încadrat în spaţiul între 
Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman/Turcesc, astfel ea a 
devenit un câmp de bătălie. El aminteşte localităţile următoare: 
Mohács, (Várad -Oradea), Buda, Viena, Istanbul. 

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C Candidatul foloseşte următoarele concepte generale: (politică 

internă, politică externă, mare putere, imperiu mondial, stat 
tampon, diviziune, campanie militară, administraţie publică, 
statut juridic etc.), respectiv foloseşte noţiunile legate de temă 
(pacea de la Oradea, regalitatea dublă, ocupaţie, stat vasal etc.). 

0–4 

A Candidatul se foloseşte de informaţiile din sursele date, pe 
baza cărora trage concluzii simple.  
C De exemplu: candidatul menţionează urmările imediate ale 
bătăliei de la Mohács (moartea lui Lajos al II-lea, alegerea a doi 
regi) şi constată că aceasta a dus la diviziunea noblimii din ţară, 
ceea ce i-a favorizat ulterior pe turci. 
C De exemplu: candidatul prezintă cele mai semnificative 
raporturi militare (campaniile militare) şi politice (păcile 
încheiate) şi constată că turcii au pornit război împotriva Vienei 
(1529, 1532) fără succes sau turcii au devastat Buda în două 
rânduri, şi din cauza raporturilor de forţă de dominaţie, cei trei 
monarhi au încheiat păci bilaterale (1528, 1533)  

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el prezintă conţinutul păcii de la Oradea şi se 
referă la problema încălcării acestei păci de către amândoi 
suveranii şi arată în ce fel această situaţie a fost favorabilă pentru 
turci, şi constată că odată cu ocuparea Budei, în 1541, turcii au 
pus stăpânire, pe termen lung, pe partea de mijloc a ţării, ceea ce 
a dus la scindarea definitivă în trei părţi a Ungariei.  

0–8 

A Candidatul precizează că în urma bătăliei de la Mohács 
structura de stat şi cea militară a Ungariei medievale s-a 
destrămat, astfel în ţară nu au mai existat forţe militare şi politice 
care s-ar fi putut împotriva turcilor.  
C De exemplu: candidatul scoate în evidenţă că între cele două 
mari puteri (Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman) Ungaria a 
devenit un stat tampon şi constată că situaţia ei a fost îngreunată 
şi de raporturile de forţă ale marilor puteri – nefavorabile pentru 
Ungaria. 

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: candidatul interpretează situaţia în care lupta 
pentru hegemonie dintre cei doi regi, Ferdinand şi Szapolyai, a 
dat Ungaria pe mâna trucilor şi constată că urmarea acesteia a 
fost ocuparea Budei şi scindarea în trei părţi a Ungariei. 

0–10 
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C De exemplu: candidatul prezintă caracteristicile situaţiei 
politice din cele trei părţi: Ungaria regală face parte din Imperiul 
Habsburgic, are loc centralizarea, scopul căreia este apărarea 
imperiului în faţa expansiunii otomane; teritoriul stăpânit de 
otomani face parte din Imperiul Habsburgic, unde se va 
introduce administraţia otomană; în politica sa internă 
Transilvania este relativ independentă, însă plăteşte tribut 
turcilor; constată că aceste raporturi au persistat până la sfârşitul 
secolului al XVII-lea. 
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor sale candidatul îşi 
susţine şi îşi completează analiza. 

 

Rezolvarea se alcătuieşte din fraze, care sunt clare şi concise. 
Analiza se prezintă sub forma unui text redactat, care contribuie 
la expunerea logică a conţinutului.  
Constatările candidatului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
 
Subiectul 17. Programul şi activitatea lui Széchenyi István (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Candidatul prezintă obstacolele care au stat în calea modernizării 
economice a Ungariei şi felul în care Széchenyi a vrut să 
soluţioneze aceste probleme. 

Înţelegerea 
subiectului  

Pe baza surselor răspunsul se referă la raporturi esenţiale (De 
exemplu: Széchenyi şi-a dat seama că aviticitatea frânează 
accesarea creditelor, el a vrut să convingă nobilimea acordînd 
privilegii specifice stării, şi-a dat seama că formele de 
gospodărire practicate sunt dezavantajoase).  

0–4 

A Candidatul plasează în timp şi spaţiu evenimentele istorice. Orientarea în 
timp şi spaţiu C De exemplu: el precizează că Széchenyi şi-a elaborat 

programul, şi-a desfăşurat activitatea practică în epoca 
reformelor (1825, între 1830-1848) sau pubicarea lucrării sale 
Hitel – Credit – poate însemna începutul epocii reformelor), în 
continuare, după concepţia lui Széchenyi, reformele trebuie să 
fie realizate în cadrul Imperiului Habsburgic sau în colaborare 
cu Curtea de la Viena.  

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale: (reformă, trafic, 

modernizare, agricultură, transporturi etc.), respectiv noţiunile 
legate de temă (epoca reformelor, transformări civice, participare 
generală la treburile publice, aviticitate, privilegii, sistemul 
iobăgist, robotă, credit, Podul cu lanţuri, aristocraţie etc.). 

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

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el prezintă problemele sistemului economic din 
epoca reformelor (lipsa creditului, nu există credit din cauza 
aviticităţii, robota nu este eficace, în afara nobililor nimeni nu 
poate avea pământ, existenţa privilegiilor etc.), şi elementele 
rezolvării acestora, şi constată că Széchenyi a accentuat 
avantajele dezvoltării economice pentru nobili, cu scopul de a-i 
convinge de necesitatea reformelor.  

0–4 

A Candidatul precizează motivele lui Széchenyi  de a aborda 
obstacolele modernizării din perspectiva economică, respectiv el 
prezintă măsurile cele mai importante ale modernizării. 
C De exemplu: el precizează că după Széchenyi reformele se vor 
putea realiza doar prin desfiinţarea organizării pe stări (privilegii 
nobiliare, sistem iobăgesc) şi constată că din această cauză 
programul său de reforme a avut în rândruile nobilimii un ecou 
deosebit în 1830, şi/sau ceea ce a dus la împărţirea noblimii. 

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează că Széchenyi a considerat 
dezvoltarea transporturilor ca fiind unul din obiectivele 
principale ale epocii, pentru că după el acestea constituie baza 
dezvoltării agriculturii şi economiei, şi candidatul constată că 
Széchenyi a dorit să pună în aplicare planul de modernizare a 
ţării după modelul englezesc.  

0–6 

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 18. Raporturile demografice şi etnice din Ungaria în secolul al XVIII-lea (lung)  
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Candidatul prezintă evoluţia raporturilor demografice din 
Ungaria în sec. al XVIII-lea, şi răspunsul cuprinde cauzele 
schimbărilor demografice. 
El analizează activitatea suveranilor Casei de Habsburg din sec. 
al XVIII-lea în vederea schimbării populaţiei, şi se referă la 
motivele acestora. 
Răspunsul prezintă detaliat schimbările intervenite în raporturile 
etnice, şi prezintă urmările acesteia în epocă şi ulterior. 

Înţelegerea 
subiectului 

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

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

timp şi spaţiu C El precizează că repopularea ţării a fost posibilă numai după 
încheierea păcii cu turcii (1699), respectiv după ce terminarea 
luptei de eliberare condusă de Rákóczi (1711). Procesul de 
repopulare a continuat de- a lungul secolului al XVIII-lea, şi 
colonizările s-au desfăşurat în mai multe etape.  

 0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale: (densitatea 

populaţiei, populaţia ţării, estimare, recensământul populaţiei 
etc.), respectiv noţiunile de istorie legate de temă (schimbări 
demografice, raporturi etnice, migraţiune, colonizare organizată, 
scutire de impozit, ţară multinaţională etc.). 

0–4 

A Candidatul în lucrarea sa se foloseşte de informaţiile din surse 
pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De exemplu: elevul pe baza hărţilor identifică teritoriile unde 
s-au stabilit diferite naţionalităţi şi constată că în urma 
colonizărilor, raporturile etnice şi demografice s-au schimbat, 
ţara a devenit multinaţională. 
C De exemplu: el precizează că moşierii au făcut totul pentru a-
şi asigura forţă de muncă (supuşi noi) în număr cât mai mare, 
pentru cultivarea pământurilor lor, de aceea moşierii au asigurat 
privilegii ţăranilor colonizaţi pe moşiile lor (dreptul la liberă 
strămutare, scutire pe o perioadă de obligaţiile urbariale). 

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează că aceste colonizări au fost 
organizate de Curte şi de aristocraţia maghiară, pentru că numai 
ei dispuneau de puterea şi banii necesari, şi constată că ei, prin 
relaţiile şi veniturile lor ridicate, ei au fost în stare să renunţe la 
obligaţiile urbariale, astfel mulţi colonişti au sosit pe moşiile lor.  
C. De exemplu: el se referă la faptul că teritoriile locuite rar şi 
raporturile de proprietate nesigure au atras un număr mare de 
colonişti din afara ţării, şi constată că munca populaţiei 
colonizate a contribuit în mare măsură la consolidarea 
economică a ţării. 

0–8 

A Candidatul prezintă cauzele repopulării şi ale colonizării 
Ungariei în sec. al XVIII-lea, şi consecinţele acestora asupra 
componenţei etnice a populaţiei din Regatul Maghiar. 

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează că, în secolului al XVIII-lea, în 
urma stăpânirii otomane şi a războaielor permanente  pământuri 
întinse, cândva bogate, din centrul şi sudul ţării s-au transformat 
în mlaştini; el constată că numărul populaţiei ţării a scăzut foarte 
mult, depopularea a lovit mai ales centrul şi sudul ţării, unde în 
majoritate trăia o populaţie maghiară, astfel numărul lor a scăzut 
mai mult în raport cu celelalte etnii. 

0–10 



 

írásbeli vizsga 0801 19 / 22 2008. május 7. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

C De exemplu: el identifică faptul că prin colonizare Curtea de 
la Viena şi aristocraţia şi-au propus dezvoltarea economiei, deşi 
în procesul de colonizare au avut un rol important şi aspectele 
militare (de apărare), şi el constată că aceste colonizări au 
înlesnit şi străduinţa de germanizare a Curţii, şi a crescut 
numărul catolicilor.  
C De exemplu: el precizează că de fapt coloniştii au schimbat 
raporturile etnice ale populaţiei ţării, maghiarii au ajuns în 
minoritate, şi constată că de-a lungul secolului aceasta nu a dus 
la conflicte, însă în secolul următor a devenit o sursă serioasă de 
tensiuni. 
C El îşi completează şi îşi argumentează analiza pe baza 
cunoştinţelor şi constatărilor sale. 
Rezolvarea se alcătuieşte din fraze, care sunt clare şi concise. 
Analiza se prezintă sub forma unui text redactat, care contribuie 
la expunerea logică a conţinutului.  
Constatările candidatului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
 
Subiectul 19. Agricultura în epoca lui Kádár (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Puncta-
jul 

Candidatul prezintă caracteristicile agriculturii din epoca lui 
Kádár.  

Înţelegerea 
subiectului 

Pe baza surselor istorice candidatul prezintă raporturi esenţiale. (De 
exemplu: buna aprovizionare a populaţiei a fost o chestiune politică 
fundamentală, din această cauză conducerea politică s-a dovedit 
deschisă în vederea schimbărilor pentru a asigura aprovizionarea, ca 
de pildă introducerea sistemului de gospodării particulare).  

0–4 

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

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

C El precizează că epoca lui Kádár în Ungaria s-a desfăşurat 
între 1956-1989. 

0–4 

A Candidatul foloseşte corect conceptele generale, respectiv 
noţiunile concrete. 

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte conceptele generale (agricultură, creştere, 

dezvoltare, structură de proprietate, reformă etc.), şi noţiunile 
legate de temă (model sovietic, economie paralelă, sector 
economic, cooperativă agricolă de producţie, fermă de stat, 
gospodărie personală etc.). 

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

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: el precizează că în urma reformei  agricultura ete 
bazată pe unităţi de producţie industrială (fermă de stat, 
cooperativa agricolă de producţie), şi pe unităţi mici producţie 
(gospodărie personală, gospodărie auxiliară), şi constată că 
achiziţionarea tehnologiilor occidentale, unificarea 
cooperativelor agricole de producţie şi angajarea specialiştilor au 
contribuit la succesul unităţilor de mare producţie. 

0–4 

A Candidatul scoate în evidenţă caracteristicile agriculturii din 
epoca lui Kádár. 
C De exemplu: el identifică diviziunea muncii la nivelul 
diferitelor sectoare: unităţile de mare producţie s-au specializat 
în cultivarea grânelor şi în creşterea animalelor la scară 
industrială, iar unităţile mici producţie s-au orientat spre 
grădinărit, viticultură, crescătorie de păsări; el constată că în 
gospodăriile particulare regulile pieţei au funcţionat mai bine, 
astfel a crescut cointeresarea individuală a producătorului.  

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el precizează componentele dezvoltării rapide a 
agriculturii: tehnici dezvoltate de producţie, structuri mari de 
producţie, sistem de cointeresare, noul mecanism economic, şi 
constată că agricultura din Ungaria a evoluat în această perioadă, 
însă schimbările s-au putut realiza doar ca urmare a deciziilor 
politice. 

0–6 

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 20. Epoca lui Bethlen István, prim-ministru al Ungariei (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, "conţinuturi" Puncta-
jul 

Candidatul prezintă în general măsurile care au dus la 
consolidarea politică şi economică şi arată modul în care aceste 
măsuri au contribuit la consolidarea regimului.  
Răspunsul prezintă clar şi concis că din această consolidare 
politică a rezultat un sistem parlamentar limitat (acordul cu 
social-democraţii, limitarea dreptul de vot secret, restabilirea 
camerei superioare). 
Analiza scoate la iveală şi raporturile internaţionale ale 
consolidării economice (de exemplu: stabilizarea financiară s-a 
realizat cu ajutorul creditului din partea Societăţii Naţiunilor). 

Înţelegerea 
subiectului 

În răspuns candidatul se foloseşte de sursele istorice pe baza 
cărora face constatări însemnate şi trage concluzii. 

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

timp şi spaţiu C El precizează că între 1921-1931, Bethlen István a fost primul 
ministru al „Ungariei de după Trainon”. 

0–4 

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

Utilizarea 
vocabularului de 
specialitate C El foloseşte următoarele concepte generale (politică internă, 

politică externă, economie, criză, avânt, acord, drept de vot, 
social-democraţie, împrumut, etc.), respectiv noţiunile legate de 
temă (consolidare, revizuire, detronarea Casei de Habsburg, 
parlamentarism limitat, pengő-pengeu etc.). 

0–4 

A Candidatul se foloseşte în lucrare de informaţiile din surse şi 
trage concluzii simple.  
C De exemplu: el prezintă măsurile care au dus la consolidarea 
politicii interne (detronarea Casei de Habsburg, plebiscitul de la 
Sopron, pactul Bethlen-Spreyer, reforma legislativă, restabilirea 
camerei superioare etc.), şi constată că Bethlen cu ajutorul 
acestor măsuri a reuşit să creeze, până pe la mijlocul anilor 1920, 
un sistem politic stabil.  
C De exemplu: el precizează că una din măsurile fundamentale 
ale consolidării economice a fost introducerea cu ajutorul 
împrumutului din partea Societăţii Naţiunilor a monedei 
naţionale numite pengő-pengeu (scopul fiind stoparea inflaţiei), 
şi constată că puterile victorioase au asigurat acest împrumut 
pentru că l-au considerat pe Bethlen capabil să realizeze 
consolidarea (şi/sau că pentru antantă Bethlen a fost un 
politician acceptabil/de sprijinit)   

Utilizarea 
surselor 

C De exemplu: candidatul prezintă anumite caracteristici ale 
schimbărilor în structura economicţă a ţări (a scăzut proporţia 
agriculturii, s-a schimbat structura economică etc.), şi constată că 
baza acestor schimbări este pacea de la Trianon şi/ sau 
destrămarea Monarhiei Austro-Ungare. 

0–8 

A Candidatul precizează felul în care etapele consolidării în 
politica internă au întărit rolul politic al partidului 
guvernamental, şi prezintă cum s-a schimbat, şi de ce, structura 
economică după pacea de la Trianon. 
C De exemplu: identifică rolul politic al pactului Pleyer-Bethlen: 
restabilirea activităţii partidului social-democrat, în calitate de 
cea mai puternică opoziţie, dar totodată şi limitarea ei, şi 
constată că prin acest pact partidul social-democrat a devenit 
opoziţia fidelă a guvernului. 

Identificarea 
factorilor 
esenţiali în 
desfăşurarea 
evenimentelor  

C De exemplu: el analizează că acele „frâne politice” cu care a 
fost posibilă contracarea opoziţiei (limitarea alegerii secrete, şi 
lărgirea sitemului de alegere deschisă, prin restabilirea camerei 
superioare controlează procesul legislativ etc.) şi constată  că 
prin aceasta s-a creat un sistem paralamentar, în care a existat o 
opoziţie care  însă nu reuşeşte să ajungă în poziţie de guvernare 
(sau afirmă că s-a ajuns la un parlamentarism limitat).  

0–10 
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C De exemplu: el analizează cauzele schimbărilor economice: o 
parte din teritoriile pe care se cultivau grâne au trecut peste 
graniţă, de aceea ponderea agriculturii şi a industriei alimentare a 
scăzut, a luat avânt industria textilă, s-a creat o industrie uşoară 
maghiară, şi constată că creşterea producţiei din indutria 
energetică era legată de electrificarea în industrie şi la nivelul 
consumului etc. 
C Candidatul îşi completează şi îşi argumentează analiza cu 
ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor corecte. 
Rezolvarea se alcătuieşte din fraze, care sunt clare şi concise. 
Analiza se prezintă sub forma unui text redactat, care contribuie 
la expunerea logică a conţinutului.  
Constatările candidatului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  

Structura 
lucrării, 
corectidunea 
limbii 

Rezolvarea nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

0–8 

PUNCTAJUL  MAX.    42 

PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
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