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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare  

19 martie 2022 
 

Probă scrisă 
ISTORIE 

Clasa a VIII-a 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă fracţiuni 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 împărţirea 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 informaţii care 
evidenţiază dezvoltarea economică a noii provincii romane.                        (2px2=4p)  
2. 5 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect, stabilită între două informații 
selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv, 
efect).  
3. 3 puncte pentru formularea, pe baza sursei A, a oricărei opinii referitoare la însușirea 
limbii latine de către daci.  
Câte 3 puncte pentru selectarea oricăror două informații din sursa A care susțin opinia 
formulată           (3px2=6p)  
4. 2 puncte pentru menționarea oricărui alt factor al romanizării, în afara celor precizați în 
sursa B  
3 puncte pentru prezentarea factorului menționat, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate şi 
utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici  
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la factorul 
menţionat  
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni politico-militare la care participă 
dacii în secolul I î.Hr.                (2px2=4p)  
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate şi 
utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;                                                        (3px2=6p)  
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/a câte unei caracteristici referitoare 
la acțiunile menţionate.  
6. 3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la cauzele evenimentelor politico-
militare din secolul al II-lea 
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice care susțin opinia formulată  

(2px2=4p) 
 

SUBIECTUL a II-lea             __               (50 de puncte) 

Informația istorică - 40 de puncte distribuite astfel: 
- Câte 3 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei consecințe a implicării 
voievozilor români în lupta antiotomană din secolul al XV-lea.                            (3pX2=6p)                                                 
- câte 2 puncte pentru numirea a două spații istorice la care se referă atât sursa A cât și 
sursa B                                                                                                                 (2pX2=4p) 
- câte 3 puncte utilizarea oricăror două informații istorice din sursa B cu privire la acțiunile 
militare antiotomane desfășurate de voievozii români în secolul al XV-lea        (3pX2= 6p)  
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- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni diplomatice desfășurate de 
domnitorii români în secolele al XV-lea și al XVI-lea.                                              (2pX2=4p) 
- Câte 3 puncte pentru prezentarea celor două acțiuni diplomatice menționate, prin 
evidențierea relaţiei de cauzalitate/a unei caracteristici şi utilizarea unei informații din sursa 
A, respectiv, sursa C.                                                                                              (3px2=6p)  

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unei informații din sursa A, respectiv, sursa C. 
4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la situaţia–problemă dată; 
-  Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice:  unul desfășurat în 
perioada 1443-1456, iar celălalt desfășurat în anul 1595, care susțin opinia formulată.   

       (2px2=4p)  
- Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două fapte istorice menționate, prin 
evidențierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 
caracteristici referitoare la faptele istorice menţionate.               (3px2=6p)  

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/ a câte unei caracteristici 
referitoare la faptele istorice menţionate. 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:   
2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie) 

1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii   
3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât textul să probeze înţelegerea 
procesului istoric 
            1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect   
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
            1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice 
2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric  

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric   
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu. 
 
 
 


