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Probă scris ă 
Istorie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
MODEL 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A.  
1. 1 punct  pentru scrierea oricărei relații istorice de cauzalitate stabilite între două informaţii 

selectate din sursa dată, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații  
2. câte 1 punct  pentru menționarea oricărei cauze a instaurării regimului lui Pisistrate și a oricăror 

două consecințe ale înlăturării acestui regim pentru evoluția Atenei în secolul al VI-lea î.Hr 
           1p. x 3 = 3 puncte  

3. câte 1 punct  pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfășurat în lumea greacă din secolele 
al V-lea – al IV-lea, respectiv a oricărui fapt istoric desfășurat în lumea romană din secolul I î.Hr
           1p. x 2 = 2 puncte  
câte 1 punct  pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat  1p. x 2 = 2 puncte 
câte 2 puncte  pentru stabilirea oricărei asemănări și a oricărei deosebiri dintre faptele istorice 
menționate         2p. x 2 = 4 puncte  

Total 12 puncte 
 
 

B. 
- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două cauze ale participării României la al Doilea 
Război Mondial          1p. x 2 = 2 puncte  
- câte 1 punct  pentru menţionarea oricărei acțiuni militare și a oricărei acțiuni diplomatice 
desfășurate de România în perioada participării la al Doilea Război Mondial   
           1p. x 2 = 2 puncte  
- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două fapte istorice, din perioada 1945-1949, 
desfășurate în România postbelică      1p. x 2 = 2  puncte  
   câte 1 punct  pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două fapte istorice menţionate 
           1p. x 2 = 2  puncte 
- câte 2 puncte  pentru menţionarea oricăror două asemănări între faptele istorice pentru care 
s-a optat          2p. x 2 = 4  puncte  
   câte 1 punct  pentru explicarea fiecăreia dintre cele două asemănări menţionate  
           1p. x 2 = 2  puncte 

 - 1 punct pentru evidenţierea rela ţiei cauz ă-efect  prin utilizarea conectorilor corespunzători  
 - 1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice  
 - 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  
 - 1 punct pentru respectarea  limitei de spaţiu     Total 18 puncte  
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. 2 puncte  pentru exprimarea opiniei faţă de afirmaţia dată 
2. - câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două fapte istorice relevante pentru susţinerea opiniei 
formulate          1p. x 2 = 2  puncte  
   câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei caracteristici ale fiecăruia dintre faptele istorice 
precizate           1p. x 6 = 6  puncte  
 - 1 punct pentru evidenţierea rela ţiei cauz ă-efect , prin utilizarea conectorilor corespunzători 
   1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
   1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
   1 punct pentru structurarea  argumentării elaborate  
   1 punct pentru respectarea  limitei de spaţiu 

          Total 15 puncte  
B.  
1. 2 puncte  pentru exprimarea opiniei faţă de afirmaţia dată 
2. - câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două fapte istorice relevante pentru susţinerea opiniei 
formulate          1p. x 2 = 2 puncte   
   câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei caracteristici ale fiecăruia dintre faptele istorice 
precizate           1p. x 6 = 6  puncte  
 - 1 punct pentru evidenţierea rela ţiei cauz ă-efect , prin utilizarea conectorilor corespunzători 
   1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
   1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
   1 punct pentru structurarea  argumentării elaborate  
   1 punct pentru respectarea  limitei de spaţiu 

          Total 15 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
- 2 puncte pentru explicarea importanței componentei Valori și atitudini din programa școlară 

pentru pregătirea demersului didactic desfășurat la clasă  
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două metode de predare-învăţare 1p. x 2 = 2 puncte 

câte 3 puncte  pentru argumentarea opțiunii pentru fiecare metodă, din perspectiva contribuției 
la formarea/dezvoltarea competențelor specifice din secvența dată, respectând structura 
specifică unei argumentări și utilizând conectori adecvați   3p. x 2 = 6 puncte 

- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două resurse materiale   1p. x 2 = 2 puncte  
câte 3 puncte  pentru exemplificarea utilizării fiecărei resurse materiale precizate  
           3p. x 2 = 6 puncte 

- câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării itemilor de tip întrebare 
structurată pentru evaluarea competențelor specifice din secvența dată 2p. x 2 = 4 puncte  

- câte 4 puncte pentru proiectarea fiecăruia dintre cei doi itemi de tip întrebare structurată 
(respectarea regulilor de proiectare–1p., adecvarea sarcinii de lucru/cerinței la 
abilitățile/deprinderile specifice competenţei evaluate – 1p., utilizarea corectă a informației istorice 
corespunzătoare Conținuturilor din secvența dată – 1p., elaborarea răspunsului pentru fiecare 
cerință formulată – 1p.)        4p. x 2 = 8 puncte 

 


