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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 vor şterge)                
5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (se vor sublinia)                                 

6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (se vor sublinia)   ∼∼∼∼∼∼ 
7. Corectitudinea limbii utilizate (se vor sublinia)      ………… 
8. Greşeli grave de ortografie (se vor sublinia)                      

 
Dintre dreptunghiurile aflate după subiecte, în cel din stânga se marchează 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 vor accepta doar elementele de răspuns date/definite în Baremul de corectare şi 
de notare şi se va evalua lucrarea după punctajul menţionat la fiecare subiect. În îndrumător 
se vor găsi indicaţii speciale privind elementele de răspuns (de exemplu: argumentarea), 
răspunsurile şi tipurile de probleme care diferă de cele date în Barem.    
 

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).   
 
Stabilirea punctajului 
 
Răspuns/element corect:                 0,5  puncte sau 1 punct (după cele menţionate în Barem) 
Răspuns greşit:                                0 puncte 
Lipsa răspunsului:                           0 puncte 
 

Se vor 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, de 

exemplu poate fi: 3,5 puncte.  
 

Stabilirea punctajului subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  

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

•  dacă pentru subiectul respectiv se poate acorda 1 punct şi se cer două elemente de  
răspuns, atunci se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare element corect.  
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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 soluţiilor din Barem. (Prin urmare la asemenea subiecte rezolvarea începe cu de 
ex.:).  

La subiectele la care dintre răspunsuri 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 redactează mai mult decât se cere, evaluarea se va face după 
ordinea lor. 

Pentru soluţii 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 în rezolvări. 

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 Ungariei,  
un subiect cu răspuns lung,  referitor la istoria Ungariei.  
Cele două subiecte privind istoria Ungariei se vor referi obligatoriu la epoci diferite. 

 
Evalurea răspunsurilor în cazul alegerii greşite a subiectului de către candidaţi 

 

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

• la evaluare se va (vor) 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 (vor) lua în considerare unul (sau două) din subiecte care corespunde (corespund) 
criteriilor de alegere şi la care candidatul a obţinut punctajul maxim. 
Dacă elevul a început să rezolve mai mult de trei subiecte, fără să-şi precizeze clar 

alegerea, şi printre soluţiile făcute de către candidat există trei subiecte care corespund 
criteriilor de alegere, atunci subiectele se vor evalua 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 
corespunzătoare 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. 
 
2. Evaluarea subiectelor 

 
La evaluarea subiectelor criteriile cele mai importante sunt :  

a) înţelegerea subiectului,  
b) conformitate cu cerinţele (competenţele, conţinuturile),  
c) structurarea textului şi corectitudinea limbii. 
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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 corectă a subiectului (tema, epoca): dacă elevul prezintă problemele, 
temele, epocile menţionate; 
• Prezentarea coerentă a temei, evidenţierea aspectelor esenţiale: dacă elevul 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: dacă 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, 
prezentarea temei este echilibrată, 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 prezentarea 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 problema cu totul 
greşit, 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, 
prezentarea temei este echilibrată, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor istorice 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 
date numai parţial, fără să fie capabil să facă 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 la 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 
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b) Notarea „aplicaţiilor” şi a „conţinuturilor" 
 

În cheie „aplicaţiile” legate de utilizarea competenţelor (de exemplu: orientarea în timp 
şi spaţiu istoric, 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 un element două de „conţinut", în schimb la subiectele de analiză – mai ales la 
identificarea factorilor determinanţi în succesiunea 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 
regulă 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 răspunsurile 
nu conţin greşeli grave (date, constatări eronate).     
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu a obţinut puncte la elementele de conţinut şi 
răspunsurile conţin erori grave. 

 
Între cele două criterii 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 istoric; folosirea în general şi 
la concret a noţiunilor; 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. La elementele de 
răspuns la „conţinuturi"– mai ales la enumerări şi concluzii – se vor putea accepta fireşte 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. 
 
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. 
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c) Punctajul la „Structurarea textului şi corectitudinea limbii”  
 
La subiectele de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) 
Se vor acorda 2 puncte pentru compunerea care formează un text, şi se compune 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 a problemei (cu răspunsuri lungi) 
Se vor acorda 7-8 puncte pentru compunerea care formează un text compus din fraze 
corecte, inteligibile, bine redactate, structurate logic 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, 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, conţin 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 compunrerea care este sumară şi se compune doar din cuvinte.
 
3. Dimensiunea rezolvării subiectelor scrise 

Candidatul trebuie să-şi dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit, ceea ce face parte 
dintre competenţele importante de structurare 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 (soluţii). 
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. Calculaţi punctajul final obţinut la cele trei 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 subiectelor: 
 
Subiecte cu răspunsuri scurte 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

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

6  

Structurarea textului, corectitudinea 
limbii 

2  

Punctajul total  24  
  ÎMPĂRŢIT LA 2 

Punctajul la examen  12  
 
Subiecte cu răspunsuri lungi 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

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

10  

Structurarea textului, corectitudinea 
limbii 

8  

Punctajul total  42  
  ÎMPĂRŢIT LA 2 

Punctajul la examen  21  
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I. Subiecte cu răspunsuri scurte 
 
1. Căderea Imperiului Roman. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 2 
puncte)  
a) stabilirea goţilor 
b) 395 
c)  
1. Imperiul Roman de Apus  
2. Imperiul Roman de Răsărit 
(Ordinea nu contează.) 
 
2. Mişcările eretice din Evul Mediu. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 4 
puncte)  
a) bogumilii 
b) albigensii 
c) valdensii 
d) biserica a acţionat cu forţă împotriva mişcărilor eretice sau i-a expluzat pe eretici sau 
i-a excomunicat pe eretici sau i-a anatemizat pe eretici. 
 
3. Politica economică a lui Károly Róbert (Carol Robert)  (Total 5 puncte)  
a) vin, cupru (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns) 
b) De ex.: condimente, pânză germană, postav, produse metalurgice (Câte 0,5 puncte pentru 
fiecare răspuns)  
c) (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns) 
 
1. vamă a treizecea parte sau  

a treizecea parte  
2. florin de aur sau florin sau 

bani de aur 
3. impozit de poartă 
 
4. Ştiinţele în epoca modernă timpurie (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 2 
puncte) 
 
Copernic     D    Galileo Galilei B 
Rembrandt C    Bacon               A 
 
5. Problema iobăgiei  în sec. al XVIII-lea (Total 5 puncte)  
a) robotă sau rentă în muncă (1 punct)  
b) o zi de robotă cu tracţiune animală pe săptămână sau două zile de robotă manuală (1 punct)   
c) Maria Teresa (0,5 puncte) 
d) 1740-1780 (1 punct) 
e) a desfiinţat iobăgia (pe vecie) sau a interzis folosirea termenului de iobăgie sau a permis 
schimbarea liberă a locuinţei (1 punct) 
f) Iosif al II-lea (0,5 puncte) 
 
6. Balcanii (Total 3 puncte) 
a) (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns)  
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b) Turcia sau Imperiul Turcesc sau Imperiul Otoman (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns)   
c) Turcia sau Imperiul Turcesc sau Imperiul Otoman (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns) 
 
7. Ungaria în epoca reformelor (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 5 
puncte)  
    
Széchenyi István                                                                        Kossuth Lajos 

 
 
 
 
 
 
 

8. Marea criză economică mondială (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în total 4 
puncte)   
a) fals 
b) adevărat 
c) adevărat 
d) adevărat 
 
9. Epoca Horthy (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în total 4 puncte)   
a) 18,8 
b) în agricultură 
c) circa de o sută de ori 
d) agricultura 

Numele şi prenumele 
    

 

A, D, F, G 

Numele şi prenumele 
 

B, C, E, H 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (sârbi) 
3. (croaţi) 
1. (sloveni) 
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10. 1956 (Câte 1 punct pentru fiecare răspuns, în total 4 puncte)   

 

D 
 

 

B 

A 

C 



 

írásbeli vizsga 0814 11 / 20 2009. május 6. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

11. Uniunea Europeană  (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 3 puncte)   
 

  Consiliul 
European 

Comisia 
Europeană

Amân-
două 

Niciuna 

1. 
Printre membri se numără şefii de 
state şi guverne ale statelor 
uniunii. 

X    

2. 
Se compune din 732 de 
reprezentanţi.    X 

3. 
Poate înainte propuneri 
Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene. 

 X   

4. 
Printre sarcinile cele mai 
importante se numără controlul 
conturilor. 

   X 

5. 
Membrii săi sunt aleşi de către 
Parlamentul European.   X   

6. 
Formulează propuneri către 
Consiliul Uniunii Europene şi 
Comisie. 

   X 

 
12. Legea privind minorităţile (Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns, în total 4 puncte)   
 
a)  Etnie autohtonă cel puţin de un secol sau cetăţenie maghiară sau limbă proprie sau cultură 
proprie  
b)  răspunsul este: Da; argumentare: pentru că legea stipulează că minorităţile au dreptul de a 
crea autoguvernări ale minorităţilor. 
c)  răspunsul este: Nu; argumentare: pentru că nu este cetăţean maghiar  
d)  răspunsul este: Nu; argumentare: pentru că nu figurează în enumerarea minorităţilor sau 
nu trăiesc de un secol în Ungaria. 
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE (ESEU) 
 
Subiectul 13. Învăţăturile religiei creştine  (scurt) 
  
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă în principal învăţăturile mai importante ale 
religiei creştine.    

0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le foloseşte în răspuns. 
C El cunoaşte spaţiul în care s-a format creştinismul şi plasează 
formarea sa în sec I. 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul utilizează corect noţiunile generale, respectiv 
noţiunile legate de epocă 
A El foloseşte următoarele noţiuni generale (de ex.: religie,  
ideologie, monoteism),  respectiv foloseşte corect termenii de 
specialitate ai subiectului (de ex.: evanghelia, răspândirea 
religiei, creştin, mântuirea).  

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utilizează în răspunsul său informaţiile din 
sursele istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează că religia creştină a adus elemente noi 
faţă de celelalte religii existente pe teritoriul Imperiului Roman, 
şi descrie că acestea sunt iubirea, adevărul, speranţa, şi că 
generozitatea, protejarea celor săraci de asemenea făceau parte 
din creştinism. 

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă principalele învăţături ale creştinismului  
şi le explică.  
C De ex.: el precizează că la început aceste învăţături au avut 
un ecou puternic printre săraci, şi menţionează că, în primul 
rând, le-a oferit lor linişte sufletească şi consolare pentru a 
putea suporta greutăţile vieţii.  
C De ex.: el schiţează ideea că răspândirea  rapidă a 
creştinismului se datorează învăţăturilor sale, şi precizează că 
acesta era răspândit nu numai printre evrei sau precizează că 
religia creştină a reuşit să dea explicaţii potrivite celor săraci. 

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea este alcătuită din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
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Subiectul 14. Problema sclaviei în SUA în sec. al XIX-lea (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 

Candidatul prezintă problema sclaviei ca fiind o chestiune 
fundamentală a SUA. El schiţează opoziţia între nord şi sud 
privind această chestiune, prezintă războiul civil şi abolirea 
sclaviei.    

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le foloseşte în răspuns. 
C El cunoaşte diferenţele economice dintre statele din sud şi 
nord, respectiv foloseşte corect anii în care s-a desfăşurat 
războiul civil (1861-65)  

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă la tema dată. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: sclav, 
constituţie, dezvoltarea industriei),  respectiv foloseşte corect , 
termenii de specialitate (aboliţionism, plantaţii).  

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A În lucrare candidatul utlizează în răspuns informaţiile din 
sursele istorice, pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează că situaţia sclavilor este foarte dificilă, 
statele din sud refuză eliberarea lor şi menţionează că în urma 
războiului civil sclavii au fost eliberaţi, ceea ce s-a consemnat 
şi în constituţie. 

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă problemele principale ale chestiunii 
sclaviei, se foloseşte de argumente şi de contraargumente. 
C De ex.: el precizează că radicalizarea problemei sclaviei a 
dus la izbucnirea războiului civil american şi menţionează că 
rezultatul războiului civil a fost abolirea sclaviei. 
C De ex.: schiţează ideea că problema sclaviei are un caracter 
economic şi precizează că statele din sud, cu economie de 
plantaţii, sunt interesaţi în menţinerea sclaviei, iar cele din 
nord, cu industrie în dezvoltare vor abolirea sclaviei.   

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea este alcătuită din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
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Subiectul 15. Cultura din Ungaria în epoca de dinainte de Mohács (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 

Candidatul îşi concentrează atenţia asupra apariţiei scrierii în 
maghiară, a arhitecturii, orfevrăriei. El prezintă apariţia în 
Ungaria a stilului roman şi gotic.     

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte epoca în care a apărut stilul roman, gotic, şi cel 
renascentist. 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, şi aplică 
corect termenii de specialitate care se referă la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: 
arhitectură, orfevrărie, stil de epocă) şi foloseşte corect 
termenii de specialitate specifici temei (roman, gotic, cetate, 
monument de limbă). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A  În lucrare candidatul utilizează în răspunsul său informaţiile 
din surse pe baza cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează că printre primele monumente de limbă 
ale scrierii în maghiară se numără Cuvântul funebru şi ruga, 
Bocetul Mariei în limba maghiară veche sau menţionează că 
biserica din Ják este construită în stil roman, sau din sec. al 
XIII-lea construirea cetăţilor s-a dezvoltat puternic.   

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 
 

A Candidatul prezintă principalele trăsături caracteristice 
arhitecturale ale stilului roman şi gotic, menţionează 
importanţa celor mai cunoscute monumente de limbă şi 
vorbeşte despre rolul orfevrăriei în arta epocii. 
C De ex.: el precizează că datorită politicii lui Béla al IV-lea de 
construire a cetăţilor, după năvălirea tătarilor, în secolele XIII-
XIV, s-a trecut la construirea cetăţilor în piatră şi menţionează 
că cetatea din Diósgyőr face parte din acestea.    
C De ex.: menţionează că starea limbii în acea epocă este 
reflectată de către monumentele de limbă şi afirmă că aceasta 
se explică prin faptul că scrierea şi cultura din Evul Mediu se 
leagă în primul rând de biserică.    

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea este alcătuită din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
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16. Formarea şi schimbarea sistemului de cetăţi de graniţă din Ungaria (lung)  
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul analizează faptele, raporturile şi datele legate de 
tema dată. Vorbeşte despre cauzele principale ale schimbării 
sistemului de cetăţi de graniţă. 
Prezintă înaintarea turcilor şi epoca luptelor contra cetăţilor de 
graniţă.  

   0-8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Prezintă schimbările topografice, aminteşte numele cetăţilor 
mai importante (Belgrad, Buda, Timişoara, Eger) şi plasează în 
timp schimbările (526, 1541, 1566, 1568). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, şi aplică 
corect termenii de specialitate care se referă  la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: cetate de 
graniţă, război) şi termenii de specialitate specifici temei (trupe 
ale cetăţii de apărare, turcesc-otoman, ieniceri, bastion). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utilizează în lucrare informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple 
C De ex.: el precizează pe baza hărţii schimbările intervenite în 
sistemul de cetăţi de graniţă, şi menţionează că în urma atacului 
turcilor graniţa se mută înspre nord din cauza pierderii celor 
mai importante cetăţi de apărare (de ex.: Belgrad, Timişoara, 
Szolnok).  
C De ex.: el precizează că bătălia de la Mohács a fost o cotitură 
importantă, şi menţionează că pierderea bătăliei a aruncat 
Ungaria într-o catastrofă militară, morală, politică, care în 
situaţia aceasta nu a putut face faţă noilor atacuri ale turcilor. 
C De ex.: el precizează: căderea Budei şi pe urmă atacul din 
1552, căderea unor importante cetăţi ca Szolnok, Timişoara, 
Drégely au dus la prăbuşirea totală a sistemului de cetăţi de 
apărare a graniţelor şi la ruperea ţării în trei părţi.  

0-8 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă schimbările sistemului maghiar de cetăţi 
de apărare a graniţelor. 
C De ex.: explică faptul că acest sistem s-a format şi din cauza 
pericolului turcesc care apăruse în Balcani, şi menţionează că 
în luptele cu turcii sistemul s-a modificat de mai multe ori. 
C De ex.: el precizează că în sec. al XVI-lea teritoriul sub 
dominaţia turcească s-a întins până la ţara noastră, şi 
menţionează că astfel cetăţile de apărare din interiorul ţării au 
devenit cetăţi de graniţă. 
C De ex.: menţionează că cel de-al treilea sistem de cetăţi de 
graniţă s-a format după semnarea Păcii de la Adrianopol 
(1568), şi menţionează că aceasta înseamnă de asemenea 
consemnarea împărţirii în trei unităţi a ţării. 
C De ex.: candidatul se referă la faptul că sistemul de cetăţi de 
apărare constituia baza cea mai importantă a strategiei militare 
maghiare şi menţionează că apovizionarea şi întreţinerea 
acestor cetăţi au pus probleme dificile pentru conducerea 

0-10 
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politică. 
Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze, ele sunt clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text structurat care serveşte la 
dezvoltarea coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-8 

PUNCTAJUL MAX. 42 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
 
17. Aristocraţia maghiară în epoca dualismului (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul prezintă situaţia aristocraţiei maghiare şi o 
analizează. 

0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile importante de cronologie şi 
topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte epoca dualismului (1867-1918), respectiv 
informaţiile principale legate de întinderea în spaţiu a acestuia 
(teritoriul Monarhiei Austro-Ungare; suprafaţa). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale şi cele legate 
de temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: societate, 
dualism, mod de viaţă) şi foloseşte corect termenii de 
specialitate specifici temei (de ex.: aristocraţia, marea 
burghezie, gentry).  

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utlizează informaţiile din sursele istorice, pe baza 
cărora trage concluzii simple. 
C De ex.: el precizează că în secolele trecute modul de viaţă al 
aristocraţiei, în esenţă, nu s-a schimbat, şi menţionează că 
reprezentanţii ei îşi apără viaţa într-un cerc închis, după reguli 
stricte.   

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă mai multe elemente ale modului de viaţă 
aristocrat. 
C De ex.: precizează că de fapt aristocraţia maghiară se 
compune din câteva sute de familii şi constată că aceste famili 
deţin în mâinile lor marea majoritate a poziţiilor cheie ale vieţii 
politice, economice şi ştiinţifice.  
C De ex.: menţionează că în dauna capitalizării, aristocraţia 
maghiară este mai puternică decât marea burghezie în devenire 
şi constată că aceasta este semnul formării unei structuri sociale 
diforme. 

0-6 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea este alcătuită din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-2 

PUNCTAJUL MAX. 24 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 12 
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18. Dezvoltarea economică în epoca dualismului (lung) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 

Candidatul analizează faptele, raporturile şi datele legate de 
tema dată.  
El analizează în fapt dezvoltarea economiei ţării şi prezintă 
situaţia economiei externe şi interne a ţării. 

   0-8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C El prezintă principalele regiuni ale ţării,  cele industrializate 
şi agrare mai importante (Monarhia Austro-Ungară, ca uniune 
economică) în epoca dualismului (1867-1918). 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, şi aplică 
corect termenii de specialitate care se referă la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: industrie, 
agricultură, comerţ, bursă, bancă) şi termenii de specialitate 
legaţi de subiect (de ex.: revoluţie industrială, infrastructură, 
fabrică, construcţia de căi ferate, mecanizare). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utilizează în răspuns informaţiile din sursele 
istorice, pe baza cărora trage concluzii simple 
C De ex.: precizează că în epoca dualismului dezvoltarea căilor 
ferate a fost puternică, şi constată că în timpul monarhiei din 
câteva linii de căi ferate s-a format o structură de linii feroviare 
circulare.  
C De ex.: precizează că mecanizarea a început şi în agricultură 
şi constată că în general ea apare în cadrul marilor moşii, 
proprietarii mici şi mijlocii folosesc în continuare forţa de 
muncă umană. 
C De ex.: el relevă că apar băncile şi bursa care vor contribui la 
dezvoltarea capitalului autohton, şi constată că în acest timp s-a 
accelerat şi concentarea de capital.  

0-8 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă dezvoltarea economică a ţării şi 
caracterizează unele ramuri industriale.  
C De ex.: ea constată că dezvoltarea economiei s-a desfăşurat 
în ritm rapid, sau cuceririle primei si ale celei de-a doua 
revoluţii industriale au apărut aproape simultan, şi afirmă că 
ţara a devenit o ţară industrial-agrară cu dezvoltare medie.  
C De ex.: el se referă la faptul că formarea sistemului dualist a  
impulsionat profund dezvoltarea industrială, şi constată că 
aceasta a însemnat avantaje reciproce pentru Austria şi 
Ungaria, sau afirmă că integrarea economică (de ex.: uniunea 
vamală, libera circulaţie a capitalului şi a forţei de muncă) a 
însemnat avantaje reciproce pentru cele două state partenere.   
C De ex.: el precizează că paralel cu capitalul particular a 
apărut şi ponderea statului, şi constată că participarea statului a 
fost considerabilă în creşterea economiei (susţinerea industriei, 
selecţionare de soiuri, construcţia de căi ferate, MAV)   
C De ex.: el afirmă că ţara a avut relaţii economice dezvoltate 
cu ţările Europei de Vest, dar şi relaţia economică cu Austria a 
rămas primordială, ceea ce a dus la dezvoltarea rapidă a 

0-10 
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economiei.     
Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze, ele sunt clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text structurat care serveşte la 
dezvoltarea coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

0-8 

PUNCTAJUL MAX. 42 
PUNCTAJUL LA EXAMEN 21 
 
19. Modul de viaţă în epoca Horthy (scurt) 
 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea  
subiectului 

Candidatul prezintă în cadrul istoriei modului de viaţă 
diferenţele dintre oraş şi provincie, respectiv explică diferenţele 
la nivelul oraşelor şi al provinciei.  
El prezintă condiţiile superioare de civilizaţie din Capitală, dar 
aminteşte de asemenea latura negativă a urbanizării.  

   0-4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C Cunoaşte condiţiile interne ale ţării, cunoaşte raporturile 
între diverse forme de aşezări, respectiv epoca, anii 1920, 1930.  

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale, totodată 
aplică corect termenii de specialitate care se referă la temă. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: 
urbanizare, revoluţie industrială, sărăcie, oraş, sat) şi foloseşte 
corect termenii de specialitate specifici temei (de ex.: 
infrastructură, burghez). 

0-4 

Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utlizează în răspuns informaţiile din sursele 
istorice şi trage concluzii simple. 
C De ex.: el constată că există diferenţe mari dintre Capitală şi 
provincie, dar precizează de asemenea că la nivelul aceluiaşi 
tip de aşezare, în provincie (în sate şi oraşe) şi la nivelul 
Capitalei există diferenţe uriaşe sau precizează că o mare parte 
a populaţiei trăieşte la sat, şi constată aceasta înseamnă gradul 
scăzut al nivelului mediu de trai al societăţii.   

0-4 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul explică cauzele principale ale diferenţelor între 
Capitală şi provincie. 
C De ex.: precizează: cauza uneia dintre diferenţe se găseşte în 
deosebirea infrastructurală ale aşezărilor, şi constată că la nivel 
de infrastructură, provincia este mult mai rămasă în urmă.     
C De ex.: el prezintă că există diferenţe mari şi în cadrul 
provinciei şi al Capitalei, respectiv în cadrul diverselor forme 
de aşezări, şi constată că una dintre cauzele acestei situaţii este 
dezvoltarea insuficientă a economiei.  
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea este alcătuită din fraze, textul este construit logic. 
Răspunsul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 
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20. Politica externă a Ungariei în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial 
  (lung) 
 Aplicaţii, conţinuturi Punctajul
Înţelegerea 
subiectului 
 
 
 

Candidatul analizează faptele, raporturile şi datele legate de 
tema dată.  
El prezintă căutarea de drumuri a politicii externe maghiare. 
El prezintă deosebirile de păreri dintre politicieni şi Marele 
Stat-major al armatei. Constată că Marele Stat-major a stat de 
partea războiului, conducerea politică mai prudentă a luat în 
seamă mai multe soluţii.   

   0-8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 
 
 

A Candidatul cunoaşte raporturile fundamentale de cronologie 
şi topografie pe care le utilizează în răspuns. 
C El prezintă în linii mari creşterea ţării în timp şi în spaţiu, 
eset informat privind diversele fronturi ale războiului mondial. 
El cunoaşte condiţiile în car s-a desfăşurat atacul împortiva 
Poloniei, evenimentele militare din anii 1940-1941. 

0-4 

Utilizarea 
vocabularului 
de specialitate 
 
 

A Candidatul foloseşte corect noţiunile generale şi aplică 
corect termenii de specialitate care se referă la subiect. 
C El utilizează următoarele noţiuni generale (de ex.: front, 
război, diplomaţie) şi termenii de specialitate (de ex.: puterile 
Axei, arbitrajul de la Viena, revizia). 
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Utilizarea 
surselor 
 
 
 

A Candidatul utilizează în răspuns informaţiile din sursele 
istorice, iar pe baza lor trage concluzii. 
C De ex.: precizează că la izbucnirea războiului politica 
maghiară externă a fost de neutralitate, dar până la sfârşit i-a 
sprijinit pe germani şi menţionează că germanii au reuşit să 
atragă Ungaria de partea lor prin retrocedarea teritoriilor ceea 
ce a dus, în final, şi la atacul împotriva Uniunii Sovietice.  
  C De ex.: el precizează că puterile occidentale au cerut 
neutralitate din partea Ungariei şi au pus în vedere repercusiuni 
grave în cazul în care Ungaria va renunţa la neutralitate, şi 
constată că după începerea atacului împotriva Uniunii 
Sovietice, faţă de Aliaţi a intrat în vigoare starea de război.  
C De ex.: el precizează că speranţa într-un „război fulger” s-a 
spulberat repede din partea Germaniei, în cadrul conducerii 
militare maghiare nu exista un consens în privinţa intensităţii 
colaborării militare cu germanii; faţă de alianţă şi colaborare 
foarte strânsă cu germanii, s-a conturat o poziţie mai ponderată, 
ideea unei distanţe mai mari de partenerul german.  

0-8 

Identificarea 
factorilor 
determinanţi 
în 
desfăşurarea 
evenimentelor 

A Candidatul prezintă şi analizează oportunităţile politicii 
externe a Ungariei  
C De ex.: el precizează că politica externă a guvernelor dintre 
cele două războaie mondiale a fost puternic influenţată de 
tratatul de pace de la Trianon şi de problema revizuirii, ceea ce 
a determinat evoluţia relaţiei maghiaro-germane. (Participarea 
Germaniei în cazul primei şi celei de-a doua creşteri teritoriale 
a ţării).     
C De ex.: menţionează caracterul accentuat anticomunist al 
epocii Horthy, respectiv izolarea Uniunii Sovietice în perioada 
dintre cele două războaie mondiale, şi afirmă că aceşti factori 

0-10 



 

írásbeli vizsga 0814 20 / 20 2009. május 6. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

au contribuit de asemenea la faptul că opinia publică din 
Ungaria a acceptat ideea atacului împotriva Uniunii Sovietice 
cu o împotrivire redusă.  
C De ex.: el menţionează că în cel de-al doilea an al războiului 
(1940) Ungaria a beneficiat, cu sprijinul Germaniei, de o nouă 
creştere a teritoriului (al doilea arbitraj de la Viena) şi constată 
că aceasta a contribuit la accentuarea orientării germane, prin 
urmare, Ungaria s-a raliat Triplei Alianţe.  
C De ex.: el precizează că în urma atacului german împotriva 
Uniunii Sovietice, Ungaria a devenit parte beligerantă în război 
şi constată că aceasta a însemnat un angajament fără echivoc 
faţă de Germania, iar Ungaria nu a mai putut evita starea de 
război faţă de membrii coaliţiei antifasciste: ca Anglia şi 
Statele Unite ale Americii.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze, ele sunt clare şi inteligibile. 
Compunerea prezintă un text structurat care serveşte la 
dezvoltarea coerentă a conţinutului. 
Constatările candidatului oglindesc un simţ nuanţat de analiză. 
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 
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