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Îndrumări metodologice privind corectarea 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 (ştergeţi)    
5. Greşeli grave, greşeli de conţinut (subliniaţi)                                

6. Text incomprehensibil, inconsecvenţe logice (subliniaţi)  ∼∼∼∼∼∼ 
7. Corectitudinea limbii (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 găsiţi 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 putea acorda 0,5 puncte pentru elementele care sunt specificate în Barem.  
Elementele punctajului menţionate în Barem numai pot fi divizate.  
După adunarea punctelor obţinute la subiectele parţiale punctajul nu trebuie rotunjit, 

poate fi de exemplu: 3,5 puncte.  
 

Punctajul subiectelor compuse din mai multe elemente de răspuns:  

• Dacă se acordă 2 puncte, la subiectul respectiv se cer două elemente de răspuns, în 
cazul acesta pentru fiecare element corect se va acorda câte 1 punct; 

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

 
La subiectele la care se va alege rezolvarea corectă dintre mai multe elemente de 

răspuns (de exemplu: adevărat-fals), soluţia nu poate fi evaluată în cazul în care toate 
elementele sunt subliniate sau marcate. Dacă la un subiect se stabileşte numărul elementului 
(elor), şi candidatul va da mai multe soluţii decât se cere, ele se va corecta în ordinea trecerii 
lor în răspuns.  

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

Se interzice scăderea punctelor din cauza unor elemente de răspuns greşite sau eliptice. 
Dacă numărul total la subiectele simple, scurte este număr întreg, atunci totalul 

rămâne neschimbat, dar partea fracţionară a numărului se va rotunji după regurile 
matematicii (de ex.: 23,5 puncte se vor rotunji la 24).  

Personalităţile, datele topografice şi noţiunile din programa-cadru se vor evalua numai 
dacă sunt ortografiate corect.  

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 dezvoltate (de tip eseu)  

 
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 eseu,  referitor la istoria maghiară.  
Cele două subiecte privind istoria maghiară se vor referi obligatoriu la două epoci 

diferite. 
 
Notarea 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., în cazul acesta   

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

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

Dacă elevul va începe să rezolve mai mult de trei subiecte, însă nu indică clar alegerea 
sa, şi printre soluţiile date există trei subiecte corespunzătoare criteriilor de alegere, atunci se 
vor nota subiectele, pornind de la subiectul rezolvat cu numărul cel mai mic, în ordinea 
ascendentă a numerelor, conform regurilor de alegere corectă.  (De ex.: 13,15, 18, su 14, 15, 
18) 

Dacă elevul va începe să rezolve mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
corespunzătoare criteriilor de alegere, atunci se vor lua în considerare subiectele care 
corespund criteriilor de alegere şi la care candidatul a obţinut cele mai multe puncte.  
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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. 
 
2. Evaluarea, notarea subiectelor 

 
La notarea subiectelor criteriile cele mai importante sunt:  

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

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

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

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

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

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

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

subiectului candidatul a realizat cel puţin 1 punct din cele 4 sau 8 puncte posibile. În caz 
contrar, punctajul total la subiectul respectiv va fi de 0 puncte. 
 
La subiectele de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) 
 
Se vor acorda 4 puncte dacă elevul a înţeles esenţa problemei şi a interpretat-o corect, 
dezvoltarea temei este armonioasă, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor date, formulează 
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 va folosi 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 va folosi de sursele date, iar constatările sale nu se referă la problemă.  
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La subiectele de analiză (de tip eseu, 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, coerentă. Cu ajutorul surselor date 
trage concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este proporţionat.  
Se vor acorda 4-6 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 2-3 puncte dacă elevul rezolvă în parte subiectul şi se va folosi de sursele 
date numai parţial, fără să fie capabil de constatări esenţiale. 
Se va acorda 1 punct dacă elevul face cel puţin o constatare pe baza căreia se poate justi- 
fica că a înţeles subiectul, însă dezvoltarea temei, în mare parte, nu se referă la interpretarea 
sau rezolvarea problemei. 
Se vor acorda 0 puncte dacă elevul nu înţelege sau interpretează greşit problema, nu se va 
folosi 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, etc.) au fost marcate cu litera „A”, iar elementele de conţinut 
legate de acestea cu „C”.  

Între cele două criterii de evaluare există desigur o corelaţie strânsă pentru că 
"aplicaţiile" pot fi interpretate şi evaluate doar prin "conţinuturile" concrete.   
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 care influenţează evenimentele –, de aplicaţie se leagă mai multe, două-
trei elemente de conţinut.  

Dacă în cheie, la o aplicaţie (A) se referă numai un singur element de conţinut (C), 
atunci, la corectare şi notare, punctajul la „aplicaţii” şi la "conţinuturi" de asemenea trebuie 
să fie acelaşi (de exemplu: la subiectele cu răspunsuri scurte pentru criteriile, ca Orientarea în 
spaţiu şi timp, Aplicarea vocabularului de specialitate, Utilizarea surselor şi Identificarea factorilor 
care influenţează evenimentele sau la subiectele de tip eseu, ca Orientarea în spaţiu şi timp şi 
Aplicarea vocabularului de specialitate se vor acorda numai 0 sau 2 sau 4 puncte).  

Dacă în cheie, la o aplicaţie (A) se referă mai multe elemente de conţinut (C), atunci, 
din cauza corelaţiei strânse între ele, nu se vor acorda anumite puncte (de exemplu, la 
subiectele cu răspunsuri scurte pentru criteriul Identificarea factorilor care influenţează 
evenimentele nu se pot acorda 1 şi 4 puncte, la răspunsurile de tip eseu pentru criteriul Utilizarea 
surselor nu se vor acorda 1 şi 5 puncte, iar pentru criteriul Identificarea factorilor care influenţează 
evenimentele nu se vor acorda 1 şi 6 puncte.) 

La acordarea punctajului la aplicaţii şi la conţinuturi, ca regulă generală, se vor avea în 
vedere următoarele indicaţii: 
 
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. 
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Exemplele (De exemplu:) la elementele de conţinut arată ce "conţinuturi" pot fi acceptate ca 
fiind răspunsuri corecte. 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, la punctaj candidatului i se va acorda 1 punct, 
iar pentru ambele elemente corecte i se vor acorda 2 puncte. Fireşte, la elementele de răspuns 
la "conţinuturi" – mai ales la enumerări şi concluzii – se vor putea accepta şi alte combinaţii 
de răspunsuri faţă de cele care se află în cheia de rezolvare. În cheia de rezolvare, la câteva 
elemente de conţinut am despărţit cu particula "sau" mai multe răspunsuri corecte posibile, 
dar aceasta nu înseamnă că examinatorul poate accepta şi alte elemente 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 analiza se referă corect la sursele date (la autori, idei, circumstanţe, etc.), sau 
dacă în lucrare se conturează diverse cauze şi concluzii caracteristice, tipice, şi/sau se 
aminteşte de personalităţi istorice legate de evenimentele respective. 

Se va acorda 1 punct în cazul în care analiza conţine date, concluzii, constatări puţine şi 
nesemnificative, şi are numai câteva date (care nu sunt cele mai importante).     

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

 
c) Punctajul la „Structura lucrării şi corectidunea limbii”  
 
La subiecte de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte)  
Se vor acorda 2 puncte dacă redactarea se compune din fraze corecte, formează un text bine 
structurat, fără greşeli grave de limbă. 
Se va acorda 1 punct dacă redactarea conţine mai multe greşeli grave de limbă şi de 
ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte dacă rezolvarea conţine doar o schemă compusă din cuvinte şi nu 
există fraze inteligibile. 

 
La subiectele de tip eseu (eseu) 
Se vor acorda 7-8  puncte dacă redactarea se compune din fraze corecte, formând un text 
coerent, logic structurat şi se raportează proporţionat la dezvoltarea conţinutului, iar 
concluziile sunt nuanţate, bazate pe mai multe criterii, şi lucrarea nu conţine greşeli de 
gramatică sau de ortografie. 
Se vor acorda 4-6 puncte dacă redactarea se compune din fraze corecte, dar este structurat 
disproporţionat, sau anumite concluzii sunt simplec, unilaterale, şi conţine mici greşeli de 
ortografie. 
Se vor acorda 2-3 puncte dacă redactarea se compune din fraze corecte, dar textul nu 
dispune de structură este disproporţionat, incomplet (de ex.: lipseşte unul dintre  elemente 
ca introducerea, dezvoltarea temei, încheierea). Concluziile textului sunt simple, unilaterale, 
şi conţine mici greşeli de ortografie. 
Se va acorda 1 punct dacă răspunsul se compune din fraze, dar între fraze există relaţii  
confuze (de conţinut sau de limbă), şi  conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 
Se vor acorda 0 puncte dacă răspunsul este schematic, se compune doar din cuvinte. 
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3. Amploarea rezolvării subiectelor scrise 
Candidatul trebuie să-şi dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit. În cazuri 

întemeiate ideea începută în spaţiul punctat poate fi continuată oriunde pe partea liberă a foii 
şi acest element al răspunsului poate fi evaluat. Ceea ce înseamnă circa 2-3 rânduri la 
subiectele scurte, şi circa 4-5 rânduri la subiectele lungi. 

4. Recomandări pentru fazele de evaluare a problemelor   
1. Studiaţi cheile (soluţiile) problemelor. 
2. Treceţi în revistă modelul de criterii de evaluare-notare. 
3. Controlaţi alegerea subiectelor de către candidaţi.  
4. Citiţi cel puţin de două ori lucrarea elevilor. 
5. Stabiliţi punctajul obţinut după fiecare criteriu pe baza elementelor cheii (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. Calculaţi punctajul final obţinut la cele trei subiecte de tip eseu. Dacă numărul 

total este număr întreg, atunci totalul rămâne neschimbat, dacă este număr 
fracţionar, partea se va rotunji după regurile matematicii (de ex.: 23,5 puncte se 
vor rotunji la 24).  

 

III. Stabilirea punctajului total 
 

Adunaţi punctajul obţinut la partea I şi a II-a.  
Tabele pentru evaluarea şi notarea datelor 
 

Subiecte cu răspunsuri scurte 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

 
Înţelegerea subiectului 4  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Aplicarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 4  
Identificarea factorilor care influenţează evenimentele  6  
Structura lucrării, corectitudinea limbii 2  
Total  24  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  12  

Subiecte de tip eseu  

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate

 
Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Aplicarea vocabularului de specialitate 4  
Utilizarea surselor 8  
Identificarea factorilor care influenţează evenimentele  10  
Structura lucrării, corectitudinea limbii 8  
Total  42  

  ÎMPĂRŢIT LA 2 
Punctajul obţinut  21  
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I. Subiecte cu răspunsuri scurte  
 
1. Marile religii ale lumii (1 punct, total 2 puncte) 

Religia 
Religia evreilor 
creştinismul 

religia islamică sau musulmană sau 
mohamedană 

(Se va accepta numai ordinea corectă) 

2. Cultura Evului Mediu (1 punct pentru fiecare element, total 4 puncte) 
a) stil roman sau romanic      
b) A), B), D) 

 
3.  Epoca lui Árpád (1 punct pentru fiecare element, total 6 puncte) 
 

a) Bula de aur 
b) familiaritate 
c) codice 
d) comite 
e) palatin 
f) regală 

 
4. Absolutismul francez (0,5 puncte pentru fiecare element, total 4 puncte) 
 

a) Ludovic al  XIV-lea 
b) Europa 
c) nelimitat sau absolut 
d) armata permanentă sau armată  
e) 400 de mii 
f) ministrul lui 
g) mercantilism  
h) vămi protecţioniste sau vămi  

 
5. Ungaria în secolul al XIV-lea (1 punct pentru fiecare element, total 6 puncte) 

a) adevărat 
b) fals 
c) fals 
d) adevărat 

e) adevărat 
f) adevărat  
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6. Economia maghiară din secolul al XVIII-lea (0,5 puncte pentru fiecare element, total 
3 puncte) 
a) B), E) F), H) 
b)  

Iniţiala invenţiei Numele 

inventatorului:

B) Morse 

E) Watt 

F) Hargreaves 

H) Stephenson 

(Este suficientă identificarea numelui de familie, dar cu ortografie corectă.) 
 

7. Societatea din Ungaria în secolul al XIX-lea. (1 punct pentru fiecare element, total 4 
puncte) 

a) El este capul familei sau conducătorul marii familii  
b) Decide de unul singur  
c) Îndrumă sau îi face pe membrii familiei să lucreze  
d) Reprezintă membrii familiei  
(Se vor accepta şi alte răspunsuri cu sens asemănător) 

 

8. Germania nazistă (Total 3 puncte) 
a) Principiul Führer (0,5 puncte) 
b) legile rasiale (0,5 puncte) 
c) soluţia finală (0,5 puncte)  
d) măsuri împotriva stângii (0,5 puncte) 
e) naţional-socialist (1 punct) 

 

9. Ungaria între 1914-1929 (1 punct pentru fiecare element, total 6 puncte) 
a) 1 coroană (Se va accepta la fel soluţia: 1 franc elveţian sau în prima jumătate a anului 
1914 coroana a fost  valută mai puternică,  în cea de-a doua jumătate a aceluiaşi an, 
francul elveţian a fost cea care a fost mai puternică.) 
b) 1 franc elveţian  
c) 1917  
d) pierderea războiului mondial sau consecinţele economice ale tratatului de pace de la 

Trianon sau blocada Antantei  
e) Faţă de prevederile de venituri din impozit, în anul 1925, acestea au prezentat un 

excedent important.  
f) primul răspuns este corect („... cercurile financiare occidentale au fost de acord să ofere 
credite...”)  
(Se vor accepta şi alte răspunsuri cu sens asemănător) 

 
10. Revoluţia din 1956 (0,5 puncte pentru fiecare răspuns, total 2 puncte) 
Statuia lui Petőfi Sándor – Statuia lui Bem – demonstraţia studenţilor 
Parlamentul – Prima cuvântare a lui Imre Nagy sau rafalele de foc  
Asediul Clădirii Radioului 
Doborârea statuii lui Stalin 
Piaţa Republicii (Köztársaság tér) – atacul împotriva sediului partidului 
(Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte cu sens asemănător) 
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11. Fenomenele lumii globalizate (0,5 puncte pentru fiecare element, total 2 puncte) 
De ex.: presa (pe bază de hârtie, de ex. ziar), radioul, televiziunea, afişul, internetul, filmul (se 
vor accepta şi răspunsuri ca: casete audio-şi video, CD-uri, DVD-uri).   
 
12. Societatea maghiară contemporană. (0,5 puncte pentru fiecare element, total  
3 puncte) 

a) A scăzut  
b) A crescut  
c) Cu familie mare  
d) Cu doi copii, nucleu de familie  
e) La noime [Se va mai accepta: (cca) la o şesime sau la o şeptime.] 
f) Numărul femeilor este mai ridicat, decât cel al bărbaţilor  

(Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte cu sens asemănător) 
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Subiecte cu răspunsuri dezvoltate  

13. Consecinţele sociale ale războaielor de cucerire ale republicii romane (scurt) 
 

Criterii                             Aplicaţii, conţinuturi 
 

Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Dintre consecinţele sociale ale războaielor de cucerire ale 
republicii, candidatul va prezenta ruinarea ţărănimii şi sclavia în 
masă. Prin analiza surselor el va scoate la iveală conexiuni 
importante. 

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va aşeza în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 

C Va preciza că războaiele şi consecinţele lor au avut loc în sec. 
III-II. î.Hr.  
În spaţiu: Italia şi teritoriile ocupate de către republică până la 
sfârşitul secolului II. î.Hr. Se va aminti: Roma, respectiv 
Cartagina 

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va denumi şi aplica corect conceptele generale şi 
istorice, legate de temă. 

0–4 C Dintre conceptele istorice generale va folosi următoarele:  
armată, cucerire, sclav, marea moşie; conceptele istorice legate 
de temă: republică, provincie, proletar. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile ce pot fi obţinute 
din anexe şi trage concluzii pe baza acestora. 

0–4 C De exemplu: el va preciza ruinarea unei părţi a ţărănimii, şi 
răspândirea sclaviei, şi va afirma că amândouă fenomene au la 
bază o cauză comună, şi anume seria de războaie de cucerire.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A  Candidatul va prezenta factorii transformărilor sociale.  

0–6 

C De exemplu: el va preciza că Roma a condus războaie reuşite  
de cucerire şi va constata că, întretimp o mare parte a ţărănimii, 
soldaţi fiind, au purtat povara războaielor şi din această cauză  
s-au ruinat şi au devenit proletari.   
C  El va preciza că în urma războaielor, un mare număr de 
prizonieri de război şi locuitori civili, aduşi cu forţa de pe 
teritoriile ocupate, au ajuns în Italia şi constată că această situaţie 
a permis stării senatorilor posiblitatea de a organiza, la scară 
mare, latifundiile bazate pe forţa de muncă a sclavilor, pe 
pământurile abandonate sau cumpărate ieftin. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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14. Purtarea războiului în Primul Război Mondial (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în esenţă noile elemente ale purtării 
războiului în Primul Război Mondial. Războiul mondial este 
prezentat ca un război al maşinilor (tehnică nouă de război, 
economie de război) care mobilizează forţe vii (armată de masă) 
mult mai numeroase faţă de trecut. Pe baza surselor el va face 
constatări esenţiale. 

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va aşeza Primul Război Mondial în timp şi spaţiu.  

0–4 C El va preciza limitele în timp: 1914-1918. Privind extinderea 
în spaţiu a războiului, el va preciza că Europa era teatru de 
război sau se referă la locul vreunuia dintre fronturi. 

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va denumi şi aplica corect conceptele generale şi 
istorice, legate de temă. 

0–4 
C Dintre conceptele istorice generale, el va folosi următoarele:  
război, armată, tehnică de război, industrie de război, serviciul 
militar obligatoriu (mobilizare generală); conceptele istorice 
legate de temă: război de poziţie, front, spatele frontului, bătălii 
pentru surse, tranşee. 

Utilizarea 
surselor 

A În răspuns se vor integra informaţiile din sursele date, pe baza 
cărora candidatul trage concluzii.  

0–4 C De ex.: candidatul va preciza noile elemente ale tehnicii de 
luptă (blindate, arme chimice) şi va prezenta impactul lor asupra 
războiului (de ex.: numărul mare de răniţi).   

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Răspunsul va prezenta factorii care influenţează trăsăturile 
caracteristice ale purtării războiului în Primul Război Mondial. 

0–6 

C De ex.: elevul va evidenţia dezvoltarea tehnico-ştiinţifică în 
urma celei de-a doua revoluţii ştiinţifice, şi va accentua că 
numeroasele cuceriri ale dezoltării tehnice s-au integrat şi în 
industria de război, făcând astfel posibilă producţia în serie a 
noilor tipuri de arme sau el va preciza că planurile de război 
fulger au eşuat chiar de la începutul războiului şi s-a creat un 
război de poziţie şi va constata că acestea se datorează puterii de 
foc crescânde.   
C De ex.: el va preciza că în multe ţări beligerante mobilizarea 
generală s-a  introdus cu mult înaintea războiului mondial şi se 
va referi la faptul că rezerviştii instruiţi au stat la dispoziţia 
conducerii armatelor, în număr foarte mare, pentru folosirea 
noilor tipuri de arme. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 



 

írásbeli vizsga 0812 13 / 19 2011. május 4. 

Történelem román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

15. Religiile în Transilvania în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea.  (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în esenţă religiile în Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea. Pe baza anexelor el va 
face constatări temeinice.      

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va aşeza în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 

0–4 C El va preciza că până la a doua jumătate a secolului al XVI-
lea reforma s-a răspândit în Transilvania, fără să pătrundă însă în  
Ţara Secuilor (Székelyföld).  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va denumi şi aplica corect conceptele generale şi 
istorice, legate de temă. 

0–4 C Dintre conceptele istorice generale, el va folosi următoarele:  
religie, biserică; conceptele istorice legate de temă: biserica 
catolică, reforma, evanghelic, reformat (calvinist), unitarian, 
protestant, toleranţă religioasă (sau libertatea religioasă). 

Utilizarea 
surselor 

A În răspuns se vor integra informaţiile din sursele date, pe baza 
cărora candidatul trage concluzii.  

0–4 C De ex.: candidatul va preciza varietatea religiilor existente în 
Transilvania în acea epocă şi precizează că dieta din 
Transilvania a adoptat o lege privind toleranţa religioasă.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A În răspuns se va prezenta cauzele care au influenţat 
reglementarea statutului religiilor. 

0–6 

C De ex.: Candidatul va prezenta situaţia religiilor din 
Transilvania după răspândirea reformei (saşii sunt evanghelici, 
majoritatea maghiarilor reformaţi sau unitarieni, secuii au rămas 
catolici) şi va preciza că diviziunea confesională reflecta, în 
parte, împărţirea în stări a populaţiei.     
C De ex.: El va preciza că prin decizia Dietei de la Turda s-a 
asigurat libertatea religioasă pentru aşa-numitele religii 
„recepte” sau recunoscute (catolică, evanghelică, calvinistă şi 
unitariană) şi constată că din cauza situaţiei religiilor din 
Transilvania, legiferarea toleranţei religioase s-a dovedit, 
probabil, eficace din punctul de vedere al exercitării puterii 
voievodului sau diversele confesiuni au coexistat în 
Transilvania, mai mult, fără conflicte sau această decizie nu s-a 
referit la biserica ortodoxă (greco-orientală) a românilor.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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16. Năvălirea tătarilor (eseu) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în general evenimentele legate de 
năvălirea tătarilor şi de reorganizarea ţării după 1242. Pe baza 
anexelor el va face constatări temeinice.  

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va integra în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 C De ex.: Candidatul va preciza data năvălirii tătarilor (1241-
1242) şi cel puţin două locuri legate de eveniment (de ex.: Muhi, 
pasurile Carpaţilor, Trau, Pesta, etc).  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va denumi şi aplica corect conceptele generale şi 
istorice, legate de temă. 

0–4  C Dintre conceptele istorice generale, el va folosi următoarele:  
oaste, oştire, cetate; conceptele istorice legate de temă: tătar, 
cuman. 

Utilizarea 
surselor 

A În răspuns se vor integra informaţiile din sursele date, pe baza 
cărora candidatul trage concluzii.  

0–8 

C De ex.: candidatul va preciza că înaintea atacului tătarilor, 
între regele Bela al IV-lea şi baronii ţării s-au creat disensiuni 
(colonizarea cumanilor) şi va constata că din această cauză 
pentru nevoile apărării regele a primit un sprijin inferior faţă de 
cel scontat.  
C De ex.: Cu ajutorul hărţii el va preciza vreunul din momentele 
năvălirii tătarilor (de ex.: tătarii au putut înainta aproape fără 
niciun obstacol înspre est de Dunăre sau regele Béla al IV-lea s-a 
refugiat pe litoralul Mării Adriatice) şi va constata că ţara nu a 
fost în stare să se opună cotropitorilor într-un mod satisfăcător. 
C De ex.: El va constata că după năvălirea tătarilor regele Béla al 
IV-lea şi baronii au început să construiască cetăţi şi va constata 
că a crescut, în primul rând, numărul cetăţilor construite de marii 
proprietari feudali.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul va prezenta cauzele cele mai importante care au 
influenţat evenimentele studiate.  

0–10 

C De ex.:  candidatul va preciza alte etape ale năvălirii tătarilor 
(bătălia de la Muhi, distrugerea unei părţi semnificative a ţării, 
rezistenţa cetăţilor de piatră, etc) şi va constata consecinţele 
grave ale năvălirii tătarilor sau posibilităţile rezistenţei.  
C De ex.:  Candidatul va preciza schimbarea politicii lui Béla al 
IV-lea în urma retragerii tătarilor (în locul creşterii domeniilor 
regale s-a trecut la donaţii, donaţiile de pământ în schimbul 
serviciilor cu caracter militar), şi va constata că regele şi-a 
propus ca obiectiv principal apărarea ţării.  
C De ex.: El va menţiona alte măsuri ale regelui (primirea 
străinilor, asigurarea unor privilegii orăşeneşti) şi va constata că 
aceste măsuri au vizat, la fel, obiective economice şi de apărare.  
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor candidatul îşi 
completează şi îşi demonstrează analiza.    
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare 
şi limpezi. 

0–8 Analiza constituie un text redactat şi contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
 
17. Industria maghiară în epoca dualismului (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi                                    Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

 Candidatul va prezenta rezultatele dezvoltării industriale din 
epoca dualismului. Pe baza anexelor el va face constatări 
temeinice. 

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va integra în timp şi spaţiu evenimentele 
economice. 

0–4 

C El va constata că perioada respectivă se încadrează în perioada 
1867-1914. (Se va accepta şi limita finală de 1918). 
Privind spaţiul geografic, el va indica statul maghiar din epoca 
respectivă, dar se va referi şi la teroritoriul vamal comun al 
Monarhiei Austro-Ungare. Cel mai important centru industrial 
este Budapesta.  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va aplica corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 

0–4  C Dintre conceptele istorice generale, el va folosi următoarele:  
industrie; conceptele istorice legate de temă: sistem vamal, 
credit, revoluţie industrială, fabrică, înlesniri fiscale. 

Utilizarea 
surselor 

A În răspuns se vor integra informaţiile din sursele, anexele date, 
pe baza cărora candidatul trage concluzii.  

0–4 C De ex.: candidatul va preciza dezvoltarea reală a industriei 
naţionale şi va constata că factorul principal al acestei dezvoltări 
a fost politica economică de protecţie a industriei.    

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A În răspuns se vor prezenta împrejurările care au influenţat 
dezvoltarea industriei în Ungaria.  

0–6 

C De ex.: el va preciza unele caracteristici ale industrializării din 
Ungaria (din anumite cauze de ordin economic şi istoric, la 
începutul acestei epoci, industria maghiară era rămasă în urmă 
sau teritoriul vamal comun nu a favorizat dezvoltarea industriei 
naţionale, etc) şi va constata că guvernul s-a străduit să 
intensifice comptitivitatea, productivitatea. 
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C De ex.:  el va preciza importanţa unor ramuri cu dezvoltare 
dinamică  (de ex.: construcţia de căi ferate, industria grea, 
industria alimentară bazată pe agricultură, etc) şi va constata că 
până la sfârşitul epocii alinierea economiei a fost semnificativă 
sau unele ramuri au reuşit să se ridice la nivel mondial cu 
produsele lor (industria alimentară, linia ferată electrificată a lui 
Kandó)  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 
18. Clasa de mijloc în epoca dualismului (eseu)  
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în general locul clasei de mijloc, 
stratificarea şi modul ei de viaţă în cadrul societăţii maghiare de 
după Compromis. Pe baza anexelor el va face constatări 
temeinice. 

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va integra în timp şi spaţiu fenomenul studiat, 
formarea clasei de mijloc.  0–4 C El va preciza perioada pactului dualist între 1867-1914/18. 
Spaţiul este Ungaria de după 1867.  

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va aplica corect conceptele generale şi cele istorice 
legate de temă. 

0–4 
 C Dintre conceptele istorice generale, el va folosi următoarele:  
societate, intelectualitate, funcţionar, modernizare;  conceptele 
istorice legate de temă: formarea clasei de mijloc 
(îmburghezire), clasa de mijloc, clasa de mijloc „de domni”, 
pătura „gentry”, asimilare. 

Utilizarea 
surselor 

A În răspuns se vor integra informaţiile din anexele (izvoarele) 
date, pe baza cărora candidatul trage concluzii.  

0–8 

C De ex.: candidatul va preciza structura societăţii în epoca 
dualismului, şi va constata că de fapt caracterul de dualitate a 
sistemului, se aplică şi la clasa de mijloc (vezi schema).    
C De ex.: el va perciza că emanciparea a deschis pentru evrei 
calea posibilităţilor pentru afirmare, dar va constata că paralel cu 
accesul lor în clasa de mijloc, s-a ţinut cont de originea lor.  
C De ex.: el va stabili anumite accesorii ale modului de viaţă al 
clasei de mijloc (de ex.: locuinţa) şi va aminti condiţiile 
materiale (venitul) ale acestora.  
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul va identifica factorii care au influenţat modul de 
viaţă al clasei de mijloc.  

0–10 

C De ex.:  el va preciza că în societăţile occidentale cerinţele 
procesului de îmburghezire au format clasa de mijloc şi va 
constata că acest proces s-a realizat şi în Ungaria, în timpul 
dualismului, dar cu oarecare întârziere. 
C   De ex.: el va preciza că grupuri importante ale nobilimii şi-
au pierdut averile, s-au declasat după 1848/49 şi va constata că 
„gentry”-ul, funcţionar public, intelectual sau militar s-a integrat 
în clasa de mijloc.  
C De ex.:  el va preciza că economia şi societatea Ungariei 
dualiste s-au modernizat, şi va constata că de aici derivă 
stratificarea ocupaţiilor în sânul clasei de mijloc (de ex.: 
funcţionarii publici, funcţionarii particulari, intelectualii).  
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor candidatul îşi 
completează şi îşi demonstrează analiza. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare 
şi limpezi. 

0–8 Analiza constituie un text redactat şi contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
 
19. Sistemul electoral contemporan din Ungaria (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va raporta elementele principale ale sistemului 
electoral din Ungaria la principiile fundamentale ale ONU, 
adoptate în 1948. Pe baza analizei anexelor candidatul trage 
concluzii. 

0–4 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va integra în timp şi spaţiu tema respectivă. 

0–4 C Candidatul va preciza perioada schimbării de regim (1989-
1990). 
Spaţiul este teritoriul actual al Ungariei 

Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va stabili şi va folosi corect conceptele generale şi 
istorice legate de temă. 

0–4 
C Dintre conceptele istorice generale va folosi următoarele: stat, 
democraţie, constituţie, democraţie parlamentară, drepturi 
omeneşti, drepturile de libertate ale cetăţenilor, dreptul la vot; 
conceptele istorice legate de temă: schimbare de regim, 
principiile fundamentale electorale, sistemul electoral, ONU. 
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Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile ce pot fi culese 
din anexe şi trage concluzii pe baza acestora. 

0–4 

C  Va preciza elementele esenţiale ale principiilor ONU şi 
principiile reglementării electorale (dreptul egal de vot, vot 
sercret, alegeri corecte) şi va preciza că regulile parţiale ale 
sistemului electoral din Ungaria (de ex.: sistemul electoral mixt, 
condiţiile de excludere de la exercitarea dreptului de vot) nu 
contrazic principiile fundamentale.       

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele  

A Candidatul va prezenta factorii care influenţează dreptul de vot 
în Ungaria.  

0–6 

C De ex.: va preciza că după formarea ONU, Adunarea Generală 
a stabilit drepturile omeneşti şi drepturile cetăţeneşti şi politice şi 
va afirma că în calitatea ei de membru ONU, Ungaria şi-a 
integrat aceste drepturi fundamentale în sistemul legislativ al 
ţării.  
C De ex.: elevul va stabili  că în Ungaria a avut loc o schimbare 
regim (modificarea regimului) în 1989-1990, în urma căreia 
partidul-stat a fost eliminat; şi va stabili  că legea modificării 
constituţiei din 1989, în esenţă, a creat o constituţie nouă, care 
cuprinde dreptul de vot universal, secret şi egal, cu sistemul 
electoral mixt, combinând principiul majoritar şi cel 
proporţional.    

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 

20. Politica economică în epoca lui Rákosi (eseu) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punc-
tajul 

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta politica economică din epoca lui Rákosi 
între anii 1950-1953. Pe baza analizei anexelor candidatul va 
trage concluzii. 

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va integra în timp şi spaţiu evenimentele  

0–4 

C De ex.: el va stabili , în linii mari, epoca lui Rákosi, între anii 
1950-1953. Se vor accepta şi datele de începere din 1948 sau 
1949 şi data încheierii în anul 1956. Candidatul va preciza că 
Ungaria pe atunci, făcea parte din blocul răsăritean (blocul 
ţărilor de est). 
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Aplicarea 
vocabularului de 
specialitate 

A Candidatul va stabili şi va folosi corect noţiunile generale şi 
istorice, legate de temă. 

0–4 
C El va folosi următoarele concepte istorice: socialism, 
propagandă, economie planificată, dirijarea economiei; şi 
următoarele noţiuni istorice, legate de temă: etatizare, rechiziţii, 
colectivizare, chiabur, gospodăriile agricole de producţie, 
întreceri la locul de muncă. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din anexe şi va 
trage concluzii pe baza acestora. 

0–8 

C De ex.: va stabili existenţa inegalităţilor în dezvoltarea 
ramurilor industriale şi va preciza că aceasta este o consecinţă a 
dezvoltării forţate a industriei.  
C De ex.:  el va constata transformarea  relaţiilor de proprietate 
în agricultură, scăderea numărului de gospodării ţărăneşti şi va 
constata că aceasta este consecinţa colectivizării forţate.  
C De ex.: el va specifica direcţia, principiile şi propaganda şi va 
constata că  metodele sovietice ale conducerii economice a 
partidului-stat au fost copiate servil de către comuniştii din 
Ungaria (MDP).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
evenimentele 

A Candidatul va identifica cauzele cele mai importante care au 
determinat fenomenele studiate.  

0–10 

 
C De ex.: el va stabili că Ungaria a făcut parte din lagărul 
socialist, fidelă Uniunii Sovietice şi va constata că din această 
cauză ea a trebuit să urmărească şi pe plan economic indicaţiile 
conducerii sovietice. 
C De ex: el va evidenţia că pregătirea pentru război a impus 
industrializarea unilaterală (industria de război şi ramurile de 
extracţie şi de industrie grea necesare acestui scop) şi va stabili 
că astfel s-au creat structuri economice disproporţionate, 
neconforme condiţiilor din ţară.  
C De ex.: el va stabili că în politica sa economică dictatura 
partidului-stat a susţinut cu precădere practica economiei 
planificate şi va evidenţia că asigurarea resurselor se putea 
obţine doar  prin mijloace bazate pe forţă (de ex.: colectivizarea 
agriculturii, scăderea nivelului de trai, erchiziţiiel, împrumuturile 
forţate. 
C Candidatul îşi va completa şi îşi va argumenta analiza prin 
cunoştinţele şi constatările corecte. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze, ele sunt clare 
şi limpezi. 

0–8 Analiza constituie un text redactat şi contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi de analiză nuanţate.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
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