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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare  

19 martie 2022 
 

Probă scrisă 
ISTORIE 

Clasa a XII-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 precizarea fiecărui spațiu istoric românesc din sursa B, respectiv 

din sursa C  (2px2=4p) 
2 puncte pentru menționarea evenimentului comun celor două spații, selectat din sursa 
A 

2. 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric prin care un obiectiv social, precizat în 
sursa A, este reluat în deceniul șapte al secolului al XIX-lea, utilizând și două informații 
din această sursă 

      3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat prin evidențierea relației de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici; 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la faptul istoric 
menționat;  
     Câte 1 punct pentru utilizarea oricăror două informații din sursă în cadrul prezentării     
(1px2=2p) 
3. 3 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informațții 

selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv 
efect) 

4. 7 puncte pentru formularea, pe baza surselor B și C, a oricărui punct de vedere referitor 
la tacticile folosite de pașoptiști pentru asigurarea succesului revoluției, susținut cu câte 
o informație selectată din fiecare sursă 

     3 puncte pentru formularea, pe baza surselor B și C, a oricărui punct de vedere referitor  
la tacticile folosite de pașoptiști pentru asigurarea succesului revoluției, susținut cu o 
informație selectată din una dintre surse 
5. Câte  2  puncte  pentru  menționarea oricăror alte două proiecte cu rol constituțional 

referitoare la statul român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în 
afara celui la care se referă sursa B (2px2=4p)  

Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui proiect cu rol constituțional menționat prin 
evidențierea relației de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici (3px2=6p) 
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la  
proiectele cu rol constituțional mențţionate 
6. 7 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la importanța actelor 

cu caracter constituțional elaborate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în 
consolidarea statului român modern, prin prezentarea a două fapte istorice relevante 
și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea  (deoarece, pentru că etc.) şi 
concluzia (aşadar, în concluzie etc.) 

      3 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la importanța actelor 
cu caracter constituțional elaborate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în consolidarea 
statului român modern, prin prezentarea doar a unui fapt istoric relevant și utilizarea 
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conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, în 
concluzie etc.) 
 
 
SUBIECTUL al II-lea   _____________                   (50 de puncte) 
 
Informația istorică – 40 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între acțiunile de cucerire și organizare 

a spațiului românesc intracarpatic de către regalitatea maghiară; 
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate, prin evidențirea relației de 

cauzalitate și utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
asemănarea menționată 

- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la ”ofensiva 
politico-militară și confesională” a regelui maghiar Ludovic I în spațiul românesc; 

(2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru pentru prezentarea oricăror două fapte istorice referitoare la 

”ofensiva politico-militară și confesională” a regelui Ludovic I în spațiul românesc, prin 
evidențierea relației de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici   (3px2=6p) 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare 
la  oricare două fapte menționate 

- Câte  3  puncte  pentru  menționarea  oricărei cauze și a oricărei consecințe ale 
acțiunilor militare la care participă românii, în prima jumătate a secolului al XIV-lea;
 (3px2=6p) 

- 3 puncte pentru precizarea oricărei deosebiri între două acțiuni de consolidare statală 
petrecute în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în statele medievale extracarpatice;             

- 4  puncte  pentru  menționarea  oricărei constante  în  desfășurarea  acțiunilor militare  la 
care participă românii din spațiul extracarpatic în a doua jumătate a secolului al XV-lea;  
4 puncte pentru prezentarea constantei menționate, prin evidențierea relației de 

cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare 

la  constanta menționată 
- 8 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la modificarea de 

statut politico-juridic a statului de la sud de Carpați din perspectiva acțiunilor diplomatice 
desfășurate  de români în a doua jumătate a secolului al XVI-lea,  prin prezentarea a 
două fapte istorice relevante și utilizarea conectorilor     care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, în concluzie etc.); 
4 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la modificarea de 

statut politico-juridic a statului de la sud de Carpați din perspectiva acțiunilor diplomatice 
desfășurate de români în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, prin prezentarea doar a 
unui fapt istoric relevant   și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, în concluzie etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);  

1 punct pentru structurare parțială (introducere – cuprins/ cuprins – concluzii); 
- 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât eseul să probeze   

înţelegerea procesului istoric; 
1 punct pentru prezența parțială a relației cauză-efect; 

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
      1  punct  pentru  respectarea  parțială  a  succesiunii  cronologice/  logice  a  faptelor 
istorice; 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
      1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric; 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 


