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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare  

19 martie 2022 
 

Probă scrisă 
ISTORIE 

Clasa a IX-a 
 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât 
cele precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se 
calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.  
 
 

SUBIECTUL I     ___________                   (40 de puncte) 

 
1. Câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa B, a oricăror două caracteristici ale funcţiei 
imperiale.                                                                                                           (2px2=4p) 
2. Câte 2 puncte pentru menţionarea, din sursa C, a oricăror două consecințe ale retragerii 
administrației și armatei romane din nordul Dunării.                                           (2px2=4p) 
3. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate 
din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 
Exemple: cauză: ţinând seama că demos-ul furnizează forţa navală, efect: În primul rând 
susţin că-i drept ca tocmai sărăcimea şi oamenii de rând de la Atena să fie favorizaţi faţă de 
oamenii de neam şi avuţi; cauză: Aşa stând lucrurile, efect: e firesc ca funcţiile publice să fie 
accesibile oricui. 
4. 3 puncte pentru identificarea unei deosebiri între regimul politic menționat în sursa A și 
cel menționat în sursa B 
Câte 1 punct pentru oricare informație selectată din sursa A, respectiv din sursa B, care 
susține deosebirea identificată.                                                                   (1px2=2p) 
Punctajul total (5 puncte) sau cel parțial (4 puncte) se acordă răspunsului care 
cuprinde atât identificarea deosebiri, cât și informațiile/informația. Nu se punctează 
doar identificarea deosebirii sau doar informațiile/informația. 
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale culturii grecești în 
Antichitate;                                                                                                   (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei caracteristici menționate prin evidențierea relației 
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu;                                                    (3px2=6p)  
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la caracteristicile menționate. 
6. 4 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la evoluţia Imperiului Roman în 
secolele I î.Hr. - III d.Hr.; 
 - câte 3 puncte pentru oricare informaţie selectată ca argument din sursa B, respectiv din 
sursa C. (3px2 = 6 p) 
 
 
 
SUBIECTUL a II-lea             __               (50 de puncte) 

Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel:  
-câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări şi a oricărei deosebiri între 
etnogeneza unui popor germanic și cea a unui popor romanic din Europa Apuseană;  

     (2p x 2 = 4p) 
-câte 3 puncte pentru prezentarea asemănării şi a deosebirii menţionate prin evidenţierea 
relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;          (3p x 2 = 6p) 
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  -câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
asemanarea si deosebirea menţionate.     (1p x 2 = 2p) 
-câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale religiei adoptate; 
           (3p x 2 = 6p) 
-câte 3 puncte pentru menţionarea a două fapte istorice referitoare la etnogeneza 
popoarelor medievale din Europa Răsăriteană;     (3p x 2 = 6p) 
-3 puncte pentru precizarea oricărui fapt istoric desfășurat în Europa Occidentală în secolul 
al VII-lea; 
-2 puncte pentru menționarea oricărei consecințe a faptului istoric precizat; 
-3 puncte pentru prezentarea consecinței menționate prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate 
şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;  
 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la faptul istoric 
respectiv; 
-câte 2 puncte pentru menționarea rolului fiecărei personalități politice în cadrul 
evenimentelor desfășurate în Europa, în secolele al III-lea – al IV-lea (2px2=4p)  
-câte 3 puncte pentru explicarea rolului menționat prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate  
(3px2=6p) 
 
 Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate– 10 puncte distribuite astfel:  
 
2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

1 punct pentru (introducere – cuprins/ cuprins - concluzii); 
0 puncte pentru text nestructurat; 

3  puncte  pentru  evidenţierea  relaţiei  cauză-efect,  astfel  încât  analiza  să  probeze 
înţelegerea procesului istoric; 

1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 
0 puncte pentru lipsa relației cauză-efect; 

2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor 

istorice; 
0 puncte pentru lipsa succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
           1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
            0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 
            0 puncte pentru nerespectarea limitei de spațiu. 
   
 

 


