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Îndrumător (barem) pentru corectarea subiectelor la proba scrisă 
 
Corectaţi lucrarea cu un stilou 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. Probleme de greşeli de limbă (subliniaţi)                 ………… 
8. Greşeli grave de ortografie (subliniaţi)              

(Greşeli grave de ortografie: 
– folosirea greşită a formelor adjectivelor posesive (noştri, voştri), *ostaşii 
noştrii/corect: ostaşii noştri; 
– folosirea greşită a formelor articolului posesiv (al, a, ai, ale), de pildă: a-l, a-
i: *a-l poporului, *a-i societăţii, corect: al poporului, ai societăţii sau a 
formelor pronumelui personal (a-l, a-i: *al transforma, *ai da corect: a-l 
transforma, a-i da);  
– folosirea greşită a formelor articolului adjectival (cel, cea, cei, cele), de pildă: 
ce-l, ce-a, ce-i: *Filip ce-l Frumos/corect Filip cel Frumos etc);  
– folosirea greşită a normelor ortografice în vigoare, de pildă: 
*vitejască/corect: vitejească; *bună-stare/corect: bunăstare, *radio 
reportaj/coerct: radioreportaj; *bine-facere/corect: binefacere. Sau 
*decretlege/corect: decret-lege.) 
  

 
Dintre dreptunghiurile care urmează după probleme (subiecte), în cel din stînga se 

găseşte punctajul maxim pentru subiect, în cel din dreapta treceţi punctajul total obţinut 
de către candidat. 

Treceţi de asemenea pe lucrare (ri) 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 evaluarea subiectelor cu răspunsuri scurte  
 

Principiul de evaluare este următorul: se vor accepta ca fiind corecte elementele de 
răspuns aflate în cheie (rezolvare, soluţie).   
 
Punctajul: 
 
Răspuns/element corect:                 0,5  puncte sau 1 punct (după cele menţionate în barem) 
Răspuns greşit:                                0 puncte 
Lipsa răspunsului:                           0 puncte 
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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 vor acorda 2 puncte, la subiectul respectiv se cer două elemente de răspuns, în 
cazul acesta se va acorda câte 1 punct pentru fiecare element corect, 

• dacă se va 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.  

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

 
La subiectele la care dintre răspunsurile, compuse din mai multe elemente, se va alege 

unul corect (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 elementelor, 
şi candidatul va trece mai multe decât se cere, ele vor fi evaluate în funcţie de ordinea 
răspunsurilor. 

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 punctajul total la subiectele simple, scurte este un număr întreg, acesta va 

rămâne neschimbat, în caz că este un număr fracţionar, se va rotunji după regurile 
matematicii (de ex.: 23,5 puncte se vor rotunji la 24 puncte) 

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

Numai în cazuri excepţionale se poate renunţa la baremul propus la subiectul 
respectiv. Cauzele renunţării la soluţiile din barem trebuie să fie formulate în scris de către 
profesorul examinator. 

 
II. Corectarea şi evaluarea subiectelor cu răspunsuri lungi (eseuri)  

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

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

diferite. 
 
Notarea răspunsurilor elevilor în cazul alegerii greşite a subiectului:  

 
Dacă elevul a rezolvat trei subiecte, dar a ales  greşit privitor la epoci, tipuri de subiect 

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

• se va lua în considerare unul (sau două) din subiecte rezolvate 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 sa, 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 se apucă să rezolve şi mai mult de trei subiecte, însă nu are trei subiecte 
rezolvate corespunzătoare 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. 
 
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, corectitudinea limbii. 

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

• Identificarea subiectului (a temei, epocii): 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 formula 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 bine proporţionată, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor date 
formulează concluzii esenţiale, raportul dintre constatările concrete şi generale este 
echilibrat.  
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Se vor acorda  3 puncte dacă elevul a înţeles în profunzime şi a interpretat corect problema, 
însă dezvoltarea temei este inegală sau nu este coerentă. 
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 nu se referă la problema respectivă.  

 
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 bine proporţionată, logică şi coerentă. Cu ajutorul surselor 
date formulează 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 inegală şi nu este clară şi coerentă. 
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, respectiv 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”, şi cu litera „C” elementele de 
conţinut referitoare la acestea.  

Între cele două criterii de evaluare există desigur o corelaţie strânsă pentru că 
„aplicaţiile” se vor interpreta şi evalua doar prin „conţinuturile” concrete. 

În cazul subiectelor de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte) de o „aplicaţie” se 
vor lega una-două "conţinuturi", în schimb la subiectele de analiză – mai ales la identificarea 
factorilor determinanţi ai evenimentelor –, se vor lega mai multe, adică două-trei elemente de 
conţinut.  

Dacă în cheie, de o aplicaţie se va lega numai un singur element de conţinut, atunci la 
corectare şi notare punctajul la „aplicaţii” şi la "conţinuturi" de asemenea trebuie să fie 
acelaşi. (De exemplu: la subiectele scurte se vor putea acorda numai 0 sau 2 sau 4 puncte pentru 
criterii ca Orientarea în spaţiu şi timp, Aplicarea terminologiei de specialitate  şi Utilizarea surselor, 
respectiv la subiectele lungi, pentru criterii ca Orientarea în spaţiu şi timp şi Aplicarea terminologiei 
de specialitate .)  

Dacă în cheie, de o aplicaţie se vor lega mai multe elemente de conţinut, atunci nu se 
vor acorda anumite puncte din cauza relaţiilor strânse între acestea (de exemplu: la 
subiectele scurte nu se vor acorda 1 şi 4 puncte pentru criterii ca Identificarea factorilor 
determinanţi ai evenimentelor, la subiectele lungi, pentru criteriile ca Utilizarea surselor  nu se vor 
acorda 1 şi 5 puncte, iar pentru criteriul Identificarea factorilor determinanţi ai evenimentelor nu se 
vor acorda 1 şi 6 puncte.) 
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La acordarea punctajului la „aplicaţii” şi la "conţinuturi", ca regulă generală, se vor avea 
în vedere următoarele precizări: 
 
Punctajul la „Aplicaţii” (A)  
 
Se vor acorda 2 puncte în cazul în care punctajul adecvat, realizat de candidat 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. 

 
Exemplele (De ex.:) la elementele de conţinut arată ce "conţinuturi" vor 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 (fixarea, prezentarea) şi concluziile (constatările). Aceasta înseamnă că dacă 
răspunsul conţine doar unul din elemente, la punctaj candidatului i se va acorda 1 punct, 
pentru ambele elemente corecte el va primi 2 puncte. Fireşte, la elementele de răspuns la 
"conţinuturi" – mai ales la enumerări şi concluzii – se vor 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 faptul că porfesorul examinator va 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 ea se referă corect la sursele date (la autori, idei, circumstanţe, etc.), respectiv 
dacă în lucrare se conturează diverse cauze şi concluzii caracteristice, tipice, şi/sau 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 corectitudinea limbii”  
 
La subiecte de rezolvare a problemei (cu răspunsuri scurte)  
 
Se vor acorda 2 puncte pentru compunerea care este un text compus din fraze corecte, 
inteligibile, în care nu sunt greşeli grave de ortografie. 
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 clare. 
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La subiectele de analiză (cu răspunsuri lungi)   
 
Se vor acorda 7-8 puncte dacă compunerea formează text coerent, se compune din  fraze 
inteligibile, structura acestuia este logică, se raportează proporţionat la dezvoltarea temei, 
afirmaţiile sunt nuanţate, bazate pe mai multe aspecte şi nu conţine greşeli de limbă sau de 
ortografie.  
Se vor acorda 4-6 puncte dacă textul se compune din fraze inteligibile, structura acestuia 
este disporţionat sau unele afirmaţii sunt simpliste, limitate şi conţine greşeli de limbă mai 
mici. 
Se vor acorda 2-3 puncte dacă textul se compune din fraze inteligibile, dar are o structură 
greşită, este disporţionat, incomplet (de ex.: dacă lipseşte vreunul din elemente ca 
introducerea, dezvoltarea temei, închierea). Afirmaţiile sunt simpliste, limitate şi textul 
conţine greşeli de limbă. 
Se va acorda 1 punct dacă textul se compune din fraze, însă între ele nu există corelaţii (de 
conţinut sau de limbă) justificate şi conţine greşeli grave de limbă şi de ortografie.   
Se vor acorda 0 puncte dacă răspunsul este schematic, textul se compune doar din cuvinte. 

 
3. Amploarea subiectelor scrise rezolvate 

Se consideră o competenţă importantă de producere a unui text faptul că elevul să-şi 
dezvolte ideile într-un cadru dinainte stabilit. În cazuri întemeiate ideea începută pe 
spaţiul punctat poate fi continuată oriunde pe foaia respectivă, unde este loc liber, 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. Recomandare pentru respectarea fazelor de evaluare a problemelor   

1. Studiaţi cheile (soluţiile) problemelor. 
2. Treceţi în revistă modelul de criterii de evaluare. 
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 (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 eseu. Dacă acest punctajul 

final este un număr întreg, va rămâne neschimbat, dacă însă e un număr fracţionar, se 
va rotunji după regurile matematicii (de ex.: 23,5 puncte se vor rotunji la 24 puncte)  
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III. Stabilirea punctajului total al răspunsurilor    
 

Adunaţi punctajul obţinut la partea I şi a II-a. 
 

Tabele pentru evaluarea şi notarea subiectelor 
Subiecte cu răspunsuri scurte 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate 

 
Înţelegerea subiectului 4  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Aplicarea terminologiei 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 cu răspunsuri lungi 
 

Criterii 
Puncte 
max. 

Puncte 
realizate 

 
Înţelegerea subiectului 8  
Orientarea în spaţiu şi timp 4  
Aplicarea terminologiei 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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SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SCURTE 
 
1. Marile religii ale lumii (1 punct pentru fiecare răspuns, total 3 puncte) 

a) creştină (creştinism) 
b) Iisus din Nazareth sau (Iisus) Hristos 
c) apostolii sau discipoli sau cei 12 apostoli 
 
2. Imperiul Otoman (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

a) sultanul 
b) califul 

     c) spahii 
     d) ienicerii 
 
3. Politica economică a lui Carol Robert (Total 3 puncte) 
a) animale vii (vite), vin, metale (preţioase şi neferoase neprelucrate), metale (aur şi cupru) 
(Se vor accepta două răspunsuri corecte.) (0,5 puncte pentru fiecare element) 
b) colonizarea minerilor (din Cehia) sau 
minele de metale preţioase rămân în posesia nobililor sau 
proprietarii de pământuri primesc o treime din taxa de minerit  
(Se vor accepta două răspunsuri corecte. Se vor accepta şi alte răspunsuri corecte referitoare 
la conţinut) (0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect) 
c) a introdus darea fixată după fiecare poartă (1 punct) 
 
4. Iluminismul (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

a) D) 
b) E) 

     c) B) 
     d) A) 
 
 
5. Lupta pentru libertate a lui Rákóczi (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 
Evenimentele Litera 

marcând 
sursa 

a) B 
b) D 
c)  C 
d)  A 
 
6. Revoluţia industrială (0,5 puncte pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litera 
marcând 
ilutsraţiile 

Litera 
marcând 
descrierea 

Numărul 
marcând  
invenţiilor  

a) B) 5. 
b) D) 3. 
c) A) 2. 
d) C) 1. 
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7. Industria în epoca dualismului (0,5 puncte pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 
 

 Ramuri Centru industrial/oraş 
a)   Industria metalurgică De ex.: Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 
b)   Industria alimentară De ex.: Budapesta, Kecskemét, Kalocsa, 

Seghedin 
c)   Industria textilă De ex.: Győr, Sopron 
d)   Industria chimică De ex.: Budapesta, Léva, Komárom 

 

 
8. Emanciparea femeilor (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

Afirmaţie Adevărat Fals 
   

a)   X 

b)  X  

c)  X  

d)   X 
 

9. Evreimea din Ungaria (1 punct pentru fiecare răspuns, total 4 puncte) 

Perioada Litera marcând 
evenimentele 

a)  B 
b)  X 
c)  C 
d)  A 
 

10. Industria din anii 1950 (Total 3 puncte) 
a) Uniunea Sovietică (1 punct) 
b) angajarea/ocuparea forţei de muncă feminină sau migrarea muncitorilor agricoli de la sate 
(din cauza colectivizării) sau transformarea industriaşilor şi comercianţilor independenţi în 
muncitori a (datorită etatizării) (Se vor accepta două răspunsuri corecte din cele trei, sau alte 
răspunsuri echivalente cu sens asemănător) (0,5 puncte petru fiecare răspuns) 
c) B. (1 punct) 
 

 
11. Cultura în masă (1 punct pentru fiecare răspuns, total 3 puncte) 

a) A 
b) urbanizarea (Se vor accepta şi alte răspunsuri cu sens asemănător) 

     c) mijloacele de telecomunicaţii trasmit rapid produsele culturii în masă unui mare număr 
de oameni. (Se vor accepta şi alte răspunsuri cu sens asemănător)   
  
 

12. Societatea maghiară contemporană (0,5 puncte pentru fiecare răspuns, total  
5 puncte) 

Întrebare da nu numărul 
paragrafului: 

a)  X  10. 
b)   X 1. 
c)   X 7. 
d)   X 4. 
e)  X  20. 
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II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI AMPLE 
 13.  Absolutismul francez     (scurt) 

Criterii                             Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în general sistemul de funcţionare al 
absolutismului francez. 

0–4 Cu ajutorul surselor răspunsul va cuprinde conexiunile esenţiale 
(de exemplu: corelaţia dintre puterea nelimitată, economia şi 
armata). 

Aşezarea 
evenimentelor în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  
0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: elevul va evidenţia că guvernarea lui Ludovic a 
avut loc în sec. XVII-XVIII, va aminti că Franţa s-a trasformat 
într-o mare putere continentală sau se referă la faptul că 
Versailles-ul a devenit centrul de guvernare.  

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 
C El va folosi următoarele concepte istorice generale şi concrete,  
de exemplu: suveran, stat, putere, armată, absolutism, 
mercantilism. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul se va folosi în lucrarea sa de informaţiile din 
sursele date şi va formula concluzii simple pe baza acestora. 0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: el va preciza că faţă de modul de guvernare de 
dinainte Ludovic al XIV-lea a redus sfera de acţiune a 
secretarilor de stat şi va constata că probelemele de administrare 
a statului s-au concentrat în mâna regelui.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta caracteristicile principale ale 
absolutismului francez şi funcţionarea monarhiei absolute.   

0–6 
[nu se vor 

da 
1 şi 4 p.] 

C De exemplu: va descrie conceptul de absolutism (sistemul de 
guvernare bazat pe puterea nelimitată a suveranului) şi va 
constata una din caracteristicele sale (de exemplu: limitarea 
competenţei Adunării Stărilor, creşterea veniturilor monarhului, 
sistemul de organizare al funcţionarilor).     
C De exemplu: el va evidenţia că Ludovic a introdus o politică 
economică mercantilistă şi va prezenta unul din elementele sale 
(de exemplu: apărarea industriei naţionale prin vămi 
protecţioniste, împiedicarea exportului de materii prime,  
dezvoltarea infrastructurii, crearea manufacturilor); sau va 
afirma că Ludovic al XIV-lea a creat o armată importantă ca 
număr şi va aminti una dintre caracteristicile sale (de exemplu: 
ofiţeri de carieră, de trupe regulate, uniformă); sau va preciza că  
Ludovic al XIV-lea a cheltuit sume mari pentru gestionarea curţii 
(de exemplu: pentru construirea palatului de la Versailles) şi va 
constata că regele a dorit cu aceste măsuri să accentueze puterea 
nelimitată a monarhului. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea subiectului se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau de 
ortografie. 0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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14.  Ideologia nazistă (scurt) 
Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj

Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în general trăsăturile caracteristice ale 
ideologiei naziste.  

0–4 (De exemplu: ideologia nazistă a mobilizat în anii 1938 
majoritatea  societăţii pentru că a propovăduit unitatea politică, 
şi-a creat imaginea duşmanului, etc). 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice 

0–4 
[nu se vor 

da 
1 şi 3 p.] 

C Din lucrare reiese că ideologia naţional-socialismului este un 
nou curent de idei care s-a format după Primul Război Mondial, 
sau lucrarea va evidenţia că ajungerea la putere a lui Hitler se 
datorează crizei mondiale (1929-1933); sau se va preciza anul în 
care Hitler a  ajuns la putere (1933) şi din lucrare reiese clar că 
ideologia nazistă s-a format în Germania.   

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 

C El va folosi exact următoarele concepte istorice generale şi 
concrete de exemplu: teoria rasială, propagandă, antisemitism, 
principul Führer (principiul Conducătorului), naţional-socialism 
(nazist). 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul se va folosi de informaţiile din surse pe baza 
cărora va formula concluzii simple.  

0–4 
[nu se vor 

da 
1 şi 3 p.] 

C De exemplu: elevul va prezenta una din caracteristicile 
ideologiei naziste (de exemplu: îşi creează imaginea 
duşmanului, îndeamnă la luptă) şi va stabili scopul acesteia (de 
exemplu: întărirea conştiinţei naţionale, obţinerea poziţiei de 
mare putere).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta trăsăturile principale ale ideologiei 
naziste şi va evidenţia mijloacele prin care a reuşit influenţeze 
oamenii.  

0–6 
[nu se vor 

da 
1 şi 4 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza că ideologia nazistă s-a 
caracterizat prin naţionalism şi promisiuni în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei sociale, şi va constata că acestea au servit 
ambiţiile de putere ale lui Hitler sau va denumi unul dintre 
elementele demagogiei sociale şi naţionale (muncitorilor le-a 
promis locuri de muncă, ţăranilor pământ, reprezentaţilor 
capitalului limitarea sindicatelor, respectiv el revendica 
reviziunea tratatelor de pace, extinderea spaţiului vital).   
C De exemplu: el va evidenţia că teoria rasială a stat în centrul 
ideologiei naziste (rasa superioară germană) sau antisemitismul 
este o caracteristică a acesteia şi va prezenta câteva dintre 
caracteristicile funcţionării propagandei (aplicarea metodelor şi 
mijloacelor moderne, folosirea influenţării verbale) sau se va 
referi la iniţiativa faţă de evrei, sau va aminti rolul cărţii Mein 
Kamp în fundamentarea ideologiei. 
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Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Prezentarea subiectului se compune din fraze şi textul este 
construit logic. Lucrarea nu conţine greşeli grave de limbă sau 
de ortografie.  0–2 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 
15. Populaţia Ungariei în sec. al XVIII-lea (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta trăsăturile caracteristice ale populaţiei 
Ungariei în sec. al XVIII-lea.       

0–4 Răspunsul prezintă pe baza surselor raporturi esenţiale (de 
exemplu: relaţiile între ritmul rapid de creştere a populaţiei şi 
schimbarea raporturilor etnice).  

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 
0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza trăsăturile direcţiilor mişcării 
populaţiei şi se va referi la faptul că în sec. al XVIII-lea Ungaria 
a făcut parte din Imperiul Habsburgic sau după perioada luptelor 
pentru libertate conduse de Rákóczi în istoria ţării a urmat o 
perioadă paşnică. 

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată.  0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 
C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare de exemplu: populaţie, naţionalitate/etnie sau grup 
populaţional/etnic, imigrare, repopulare. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul sa se va folosi de informaţiile din sursele date pe 
baza cărora va formula concluzii simple. 0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: el va preciza că în sec. al XVIII-lea populaţia 
Ungariei a crescut mai mult de două ori, şi va constata că 
naţionalităţile au format majoritatea populaţiei şi maghiarii au 
avut doar o majoritate relativă.  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta trăsăturile principale ale schimbării 
populaţiei şi va formula cauzele şi consecinţele acesteia. 

0–6 
[nu se vor 

da 
1 şi 4 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza că cea mai importantă cauză a 
creşterii rapide a numărului populaţiei a fost imigrarea din 
propria iniţiativă şi colonizarea organizată (el se va putea referi 
şi la creşterea demografică) şi va constata că teritoriile cu 
populaţie redusă au fost repopulate, sau va prezenta câteva 
dintre cauzele economice şi politice ale colonizărilor (creşterea 
fondului de impozit, germanizarea, recatolicizarea, tendinţe  
absolutiste). 
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C De exemplu: el va enumera grupurile etnice cele mai 
importante care au imigrat în Ungaria, şi va preciza una dintre 
cauzele imigrării (existenţa unor condiţii de trai mai bune pe 
teritoriile mai puţin locuite de pe pustă, cei colonizaţi au fost 
scuţiţi temporar de impozite, de la serviciul militar, etc); sau el 
va constata că grupurile etnice/populaţionale au migrat de 
asemenea în interoriul ţării. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 
16. Consecinţele năvălirii/migraţiunii tătarilor (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta caracteristicile politicii lui Adalbert al 
IV-lea după migraţiunii tătarilor .  

0–8 

Răspunsul defineşte clar şi concis consecinţele 
năvălirii/migraţiunii tătarilor şi schimbările intervenite în politica 
lui  
Analiza va preciza urmările şi consecinţele măsurilor luate (de 
exemplu: donaţiile moşiilor condiţionate de construirea cetăţilor 
şi de organizarea oştilor au crescut potenţialul de apărare a ţării, 
însă puterea regală a fost subminată de aceste măsuri).  
Candidatul va folosi şi va interpreta sursele pe baza cărora va 
formula constatări şi concluzii esenţiale. 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice.  

0–4 
[nu se vor 
da: 1 şi 3 

p.] 

C De exemplu: el va preciza datele domniei lui Adalbert al IV-
lea (1235-70) şi ale năvălirii/migraţiunii tătarilor (1241-42) şi se 
va referi la unul dintre aspectele teritoriale ale temei (corelaţia 
între construirea cetăţilor şi condiţiile geografice sau schimbările 
în densitatea demografică, în structura aşezărilor sau aspectele 
privind spaţiul colonizărilor. 

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
da: 1 şi 3 

p.] 

C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare, de exemplu: migraţiunea tătarilor, populaţie, cetate, 
oraş, propietăţi/moşii, putere, drepturi (privilegii), baroni, 
colonişti (hospes). 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul se va folosi de informaţiile din sursele date pe baza 
cărora va formula concluzii simple.  

0–8 
[nu se vor 
da: 1 şi 5 

p.] 

C.  De exemplu: elevul va preciza că migraţiunea tătarilor a avut 
drept consecinţă devastarea marii părţi a ţării şi va constata, pe 
baza surselor, una din componentele sau urmările acesteia 
(scăderea numărului de populaţie, depopularea aşezărilor, 
foametea). 
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C De exemplu: elevul va preciza că Adalbert al IV-lea a aşezat 
în ţară „hospes” (colonişti), şi candidatul va constata că prin 
aceasta regele a avut drept scop să repopuleze teritoriile 
depopulate. 
C De exemplu: elevul va preciza că Adalbert al IV-lea a întărit 
(şi a extins) privilegiile serviensilor şi va constata că regele a 
dorit prin aceasta să-i apere pe aceştia de nedreptăţi sau a reuşit 
să le asigure o situaţie mai bună.   

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta măsurile lui Adalbert al IV-lea şi va 
constata rezultatele acestora în condiţiile sociale şi economice 
sau în viaţa politică.  

0–10 
[nu se vor 
da: 1 şi 6 

p.] 

C De exemplu: candidatul va arăta că Adalbert al IV-lea  a făcut 
donaţii, legate de anumite condiţii (construirea de cetăţi) şi va 
constata că prin aceasta, regele s-a străduit să crească potenţialul 
de apărare al ţării, sau această măsură a însemnat o schimbare 
radicală faţă de politica de dinainte de năvălirea/migraţiunea 
tătarilor. 
C De exemplu: candidatul va prezenta idee că în urma donaţiilor 
şi a construirii cetăţilor a crescut puterea baronilor şi va constata 
că astfel a slăbit puterea regelui sau va arăta că Adalbert al IV-
lea a dorit să contrabalanseze această situaţie prin ameliorarea 
situaţiei serviensilor. 
C De exemplu: elevul va aminti că Adalbert al IV-lea a dat 
privilegii unor aşezări/localităţi şi va constata că prin aceasta 
regele a contribuit la dezvoltarea oraşelor; sau va stabili că 
Adalbert al IV-lea i-a aşezat/i-a rechemat în ţară pe cumani şi va 
preciza că aceşti cumani au jucat un rol important în armata 
regească. 
C Cu ajutorul cunoştinţelor şi constatărilor sale corecte 
candidatul îşi va susţine şi îşi va completa analiza.   

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea candidatului se alcătuieşte din fraze clare şi 
concise. 

0–8 Analiza constituie o redactare care contribuie la expunerea 
logică a conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţi nuanţate de analiză.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
 
17. Széchenyi în epoca reformelor (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

 Candidatul va prezenta concepţiile lui Széchenyi István privind 
transformarea economiei. 

0-4 Răspunsul se va referi la conexiuni esenţiale (de exemplu: 
propunerile lui Széchenyi au vizat modernizarea şi 
transformările capitaliste) 
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Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 

0–4 
[nu se vor 

da 
1 şi 3 p.] 

C El va constata că Széchenyi şi-a formulat propunerile pentru 
prima dată în anii 1830, şi va preciza unul din aspectele 
geografice ale temei (de exemplu: Ungaria a făcut parte din 
Imperiul Habsburgic, sau nivelul de dezvoltare al Ungariei a 
rămas în urmă faţă de Occident sau Széchenyi şi-a dat seama de 
necesitatea schimbărilor în perioada călătoriei sale în Anglia). 

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se vor 
da 

1 şi 3 p.] 
C El va folosi corect conceptele istorice generale şi concrete 
următoare, de exemplu: comerţul, creditul, avcitatea, suportarea 
în comun a cheltuielilor publice.  

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul se va folosi de informaţiile din sursele date pe 
baza cărora va formula concluzii simple. 

0–4 
[nu se vor 

da 
1 şi 3 p.] 

C De exemplu: el va prezenta pe baza surselor propunerile cu 
caracter economic (suportarea în comun a cheltuielilor publice, 
dezvoltarea infrastructurii, asigurarea comerţului liber) şi va 
constata că obiectul acestor propuneri a fost dezvoltarea 
comerţului sau va explica conexiunile dintre propunerile lui 
Széchenyi.    

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta propunerile lui Széchenyi şi va arăta 
importanţa lor.    

0–6 
[nu se vor 

da 
1 şi 4 p.] 

C De exemplu: el va preciza una din propunerile lui Széchenyi 
care nu figurează în sursă (de exemplu: desfiinţarea avicităţii – 
asigurarea creditului, desfiinţarea robotei – crearea condiţiilor 
muncii salariate), şi va constata că acestea au avut drept scop 
transformările capitaliste (sau modernizarea sau diminuarea 
rămânerii în urmă a Ungariei sau au dus la transformarea 
burgheză a societăţii) 
C De exemplu: candidatul va preciza că Széchenyi şi-a formulat 
opiniile în diverse lucrări, sau se va referi la activitatea practică 
cu caracter economic a lui Széchenyi sau la componentele 
economice ale dezbaterilor pe care le-a avut cu Kossuth, şi va 
constata că în centrul programului reformist al lui Széchenyi au 
stat transformările econimice sau că Széchenyi s-a străduit să 
obţină mai ales sprijinul aristocraţiei sau Széchenyi a dorit să 
evite confruntarea directă cu Curtea.  

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
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18. Budapesta la sfârşitul sec. al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-lea (lung)  
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în general contextul social-economic al 
oraşului Budapesta de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi la începutul 
sec. al XX-lea. 

0–8 

Răspunsul va zugrăvi trăsăturile esenţiale ale dezvoltării 
economice a oraşului, ale rolului său economic în ţară.  
Analiza candidatului va scoate în evidenţă schimbările 
intervenite în structura şi dimensiunea demografică a 
Budapestei.  
Candidatul în răspunsul său se va folosi de surse şi 
interpretându-le va formula constatări şi concluzii esenţiale.  

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice. 

0–4 
[nu se 

vor da: 1 
şi 3 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza că perioada analizată face parte 
din epoca dualismului (1867-1918), sau din perioada celei de- a 
doua revoluţie industrială, sau va aminti anul mileneului (1896) 
şi va da dovada că a înţeles raporturile geografice ale dezvoltării 
(rolul central al Budapestei, importanţa ei în domeniul 
transportuirlor şi al comerţului).   

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată.    0–4 

[nu se 
vor da: 1 
şi 3 p.] 

C El va folosi corect următoarele concepte generale şi concrete, 
de exemplu: transporturi, comerţ, industrie dezvoltare, societate, 
populaţie, mileneu, asimilare. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul în lucrare se va folosi de informaţiile din surse pe 
baza cărora va formula concluzii simple. 

0–8 
[nu se 

vor  da: 
1 şi 5 p.]

C De exemplu: elevul va preciza că în perioada respectivă a 
crescut semnificativ numărul firmelor înregistrate şi va constata 
un aspect esenţial privind datele statistice (de exemplu: firmele 
individuale/particulare erau numeroase, cel mai repede a crescut 
numărul societăţilor pe acţiuni, erau importante investiţiile de 
stat).        
C De exemplu: el va preciza că guvernul a sprijinit dezvoltarea 
oraşului cu mijloacele sale şi va constata că prin aceasta 
guvernul a contribuit la întărire rolului central al oraşului, sau a 
reuşit să se folosească de avantajele geografice ale oraşului 
(navigaţia dunăreană).  
C De exemplu: el va aminti o schimbare esenţială privind 
structura socială (de exemplu: creşterea numărului angajaţilor în 
industrie, în comerţ, sau scăderea celor care lucrau în 
agricultură) şi va evidenţia relaţia dintre structurile sociale şi 
dezvoltarea economică (industrializarea). 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta componentele evoluţiei oraşului 
Budapesta şi va analiza conexiunile interne ale dezvoltării, 
consecinţele ei. 0–10 

[nu se 
vor da: 1 
şi 6 p.] 

C De exemplu: elevul va specifica că industria şi comerţul 
Budapestei s-au dezvoltat rapid sau Budapesta a devenit centrul 
financiar al ţării şi va constata că aceasta era posibilă datorită 
revoluţiei indutriale. 
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C De exemplu: elevul va preciza unul din elementele esenţiale 
ale dezvoltării teritoriale ale Budapesti (creşterea teritorială, 
construcţii, formarea unor cartiere distincte) şi va constata, că 
Budapesta s-a transformat într-o metropolă sau el se va referi la 
importanţa comemorărilor legate de mileneu.  
C De exemplu: candidatul va sesiza că populaţia Budapestei a 
crescut semnificativ şi va constata că mulţi oameni de la ţară s-
au stabilit în Capitală sau că asimilarea a prins proporţii; sau va 
preciza că Budapesta a devenit nu numai centrul economic, ci şi 
administrativ şi cultural al ţării, şi va clarifica aspectele politice 
ale acestor schimbări (de exemplu: unificarea Budapestei, în 
urma compromisului ea a devenit o Capitală imperială)  
C El îşi va argumenta şi îşi va completa lucrarea pe baza 
cunoştinţelor proprii şi a unor constatări corecte. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Lucrarea se compune din fraze clare şi concise.   

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

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
 
19. Politica externă dintre cele Două Războaie Mondiale (scurt) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta scopurile revizioniste.  
0–4 Cu ajutorul surselor răspunsul se referă la conexiuni esenţiale (de 

exemplu: scopurile revizioniste au influenţat politica externă). 
Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele istorice 0–4 
[nu se 
vor da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza data tratatului de la Trianon (4 
iunie 1920) şi se va referi la aspectele geografice ale păcii de la 
Trianon sau la rolul de izolare din partea micii antante.  

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se 
vor da 

1 şi 3 p.] 
C El va folosi corect următoarele concepte generale: tratat de 
pace, politică externă, mica antanta, revizuire/politică 
revizionistă. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul în lucrarea sa se va folosi de informaţiile din surse 
pe baza cărora va formula concluzii simple. 

0–4 
[nu se 
vor da 

1 şi 3 p.] 

C De exemplu: el va preciza că guvernul a considerat nedrepte 
prevederile păcii de la Trianon şi va constata că guvernul a vrut 
să obţină revizuirea tratatului de pace sau Bethlen a formulat 
deschis pretenţiile revizioniste doar după reuşitele din anii de 
consolidare (la sfârşitul anilor 1920).  
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Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele 

A Candidatul va prezenta scopurile revizioniste şi va preciza 
importanţa şi consecinţele lor.  

0–6 
[nu se 
vor da 

1 şi 4 p.] 

C De exemplu: elevul va preciza că exigenţele în vederea 
revizuirii păcii de la Trianon au marcat direcţia politicii externe 
şi va constata că guvernul a încercat să ia măsuri pentru scoate 
ţara din izolare (va aminti intrarea în Societatea Naţiunilor, 
apropierea de Italia).  
C De exemplu: elevul va preciza că de asemenea majoritatea 
oamenilor au dorit revizuirea tratatului de pace şi va da exemple 
pentru a arăta felul în care ideile revizioniste au apărut în viaţa 
cotidiană; sau va arăta că condiţiile politice internaţionale erau 
nefavorabile scopurilor revizioniste şi va explica această situaţie 
(se va referi la rolul micii antante sau la poziţiile marilor puteri).   

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

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

PUNCTAJUL  MAX.    24 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 12 
 
20. Revoluţia şi lupta pentru libertate din 1956                                            (lung) 
 

Criterii Aplicaţii, conţinuturi Punctaj
Înţelegerea 
subiectului 

Candidatul va prezenta în esenţă condiţiile izbucnirii revoluţiei  
din 1956. 
Răspunsul va preciza concis evenimentele cele mai importante 
care au avut loc în ziua de 23 octombrie 1956.    
Lucrarea va explica principalele cauze ale izbucnirii revoluţiei.  
În răspunsul său candidatul se va folosi de surse, şi 
interpretându-le, va formula constatări şi concluzii esenţiale 

0–8 

Orientarea în 
timp şi spaţiu 

A Candidatul va situa în timp şi spaţiu evenimentele.  
0–4 

[nu se 
vor da: 1 
şi 3 p.] 

C El va preciza că revoluţia a izbcunit în ziua de 23 octombrie 
1956 şi lucrarea reflectă cunoaşterea aspectelor geografice (de 
exmplu: Ungaria a făcut parte din blocul sovietic sau era ţară sub 
ocpuaţie sovietică). 

Aplicarea 
terminologiei de 
specialitate  

A Candidatul va folosi corect conceptele istorice generale şi cele 
legate de tema dată. 0–4 

[nu se 
vor da: 1 
şi 3 p.] 

C El va folosi corect următoarele concepte istorice generale şi 
concrete, de exemplu: revoluţie, manifestaţie, studenţi, armată, 
drepturi democratice, stat partid, independenţă. 

Utilizarea 
surselor 

A Candidatul va integra în răspuns informaţiile din surse şi va 
formula concluzii pe baza acestora. 

0–8 
[nu se 

vor  da: 
1 şi 5 p.]

C De ex.: elevul va preciza câteva din revendicările mai 
importante ale studenţilor şi va constata că au existat la fel cauze 
sociale şi politice ale izbucnirii revoluţiei (nivelul de viaţă 
scăzut, lipsa dreptruilor democratice, lipsa independenţei 
naţionale). 
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C De ex.: elevul va evidenţia că mulţimea a dărâmat statuia lui 
Stalin, considerat simbolul regimului Rákosi.    
C De ex.: elevul va specifica că Gerő Ernő a condamnat 
evenimentele într-un discurs radiofonic şi va indica unul din 
aspectele discursului radiofonic (afirmaţia despre egalitatea 
sovieto-ungară a fost falsă, discursul a stârnit mai mult 
ostilităţile etc).  

Identificarea 
factorilor care 
influenţează  
evenimentele    

A Candidatul va prezenta condiţiile în care a izbucnit revoluţia şi 
va se va referi la cauzele evenimentelor, consecinţelor sau  la 
importanţa revoluţiei.  

0–10 
[nu se 

vor da: 1 
şi 6 p.] 

C De exemplu elevul va preciza că revoluţia a început cu o 
manifestaţie paşnică şi va face o constatare esenţială privitoare la 
revoluţie (manifestaţia a fost organizată la iniţiativa studenţilor, 
existenţa unor grupuri foarte diferite din punct de vedere social 
şi politic, solidaritatea cu polonezii etc).   
C De exemplu elevul va perciza că a avut loc asediul clădirii 
Radioului şi va menţiona o afirmaţie esenţială în legătură cu 
aceasta (manifestanţii au vrut ca revendicările lor să fie difuzate 
la radio, au început luptele armate etc).  
C De exemplu el va preciza că Nagy Imre a ţinut un discurs în 
faţa mulţimii adunate în faţa Parlamentulu şi va menţiona unul 
din aspectele esenţiale legate de personalitatea lui Nagy Imre sau 
de discursul său (manifestanţii a cerut numirea lui pe postul de 
prim-ministru, discursul a provocat nemulţumiri etc).  
C Candidatul îşi va completa şi îşi va argumenta analiza prin 
cunoştinţele şi constatările sale corecte. 

Structura 
lucrării, 
corectitudinea 
limbii 

Compunerea se compune din fraze, iar frazele sunt clare şi fără 
echivoc. 

0–8 
Analiza va forma un text redactat, va servi la expunerea logică a 
conţinutului.  
Constatările elevului reflectă capacităţile sale de analiză 
nuanţată.  
Textul nu conţine greşeli grave de limbă sau de ortografie. 

PUNCTAJUL TOTAL MAXIM LA SUBIECTE    42 

PUNCTAJUL MAXIM LA EXAMEN 21 
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