
TEST 1 

BAREM DE CORECTARE 

Istoria românilor și universală 

Testarea pe eșantion reprezentativ, Februarie 2020, profil arte 

 SUBIECTUL I 

Nr. 

item 

 

Răspuns corect/ posibil 

 

Modul de acordare a punctelor 

Maxim 

pentru 

item 

1. Explică termenul absolutism.  

 

Răspuns posibil:  formă de guvernare în 

care monarhul (împărat, țar, sultan, rege, dom

nitor) dispune integral de puterea supremă în 

stat, poporul fiind total lipsit de drepturi 

(monarhie nelimitată), etc. 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – explicație parțială;  

2 p. – explicație deplină. 

 

2 

puncte 

2. Identifică, în baza sursei A, două trăsături 

caracteristice a monarhiilor absolute. 

 

Răspuns posibil:  

- putere centralizată autoritară: Regatul 

nu se împarte, ci aparţine unuia 

singur; 

- lipsa separării puterilor în stat: regele 

este stăpân absolut;etc. 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. x 2 – pentru fiecare trăsătură 

caracteristică identificată corect. 

 

 

 

 

2 

puncte 

3. Determină, în baza sursei B, prerogativele 

monarhului în statele germane. Argumentează 

răspunsul. 

 

Răspuns posibil: inițiază legi, controleză 

administrația, supreaveghează justiția și 

poliția…; etc. 

 

Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă:  

purtător al celor mai înalte puteri legislative, 

executive și judiciare, dar în limitele 

prerogativelor care i-au fost conferite de 

reprezentanții stărilor...; etc. 

Determină (2p.) 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – construiește o afirmație la temă, 

fără a ține cont de mesajul sursei; 

2 p. – construiește o afirmație corectă, 

pertinentă. 

Argumentează (2p.) 

1 p. – argumentare parțială, fără 

trimitere la surse; 

2 p. – argumentare deplină, cu 

trimitere la sursă. 

 

 

 

4 

puncte 

4. Compară regimul monarhiei absolute în Franța 

și Germania (sursele A și B). Argumentează 

răspunsul. 

Răspuns corect: Regimurile se deosebesc...; 

etc. 

Argumentează răspunsul.   

Franța (sursa A) - regele este stăpân absolut, 

nici un consiliu, nici un magistrat nu poate să-i 

limiteze puterea...; etc. 

Germania (sursa B). - el nu-și putea depăși 

prerogativele fără acordul stărilor și era 

obligat să respecte drepturile legale ale 

supușilor...;etc. 

Compară (2p.)  

0p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – comparație parțială (doar 

concluzie sau doar criteriu de 

comparație);  

2 p. – comparație corectă și deplină 

(concluzie și criteriu de comparație) 

  

Argumentează (2p.)  

0p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – argumentare parțială;  

2 p. – argumentare deplină, valorifică 

ambele surse. 

 

 

 

 

 

 

4 

puncte 

5. Exprimă-ți argumentat opinia cu privire la 

impactul monarhiilor absolute asupra 

dezvoltării societăților europene. 

 

Exprimă opinii/ Apreciază (2p.) 

0 p. – răspuns lipsă/ incorect științific; 

1 p. – apreciere formulată simplist; 

parțial reflectă esența temei; 

2 p. – apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru tema dată, corectă 

științific. 

 

 

 

 

 

4 

puncte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Form%C4%83_de_guvernare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarh
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Emp%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sultan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rege
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domnitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domnitor


Argumentează (2p.) 

1 p. – argumentare parțială; 

2 p. – argumentare deplină 

(raționament și exemplu). 

SUBIECTUL al II-lea 

Nr. 

item 

 

Răspuns corect/ posibil 

 

Modul de acordare a punctelor 

Maxim

um 

pentru 

item 

1. Numește, în baza sursei, două motive ale 

alegerii unui principe străin la tronul 

 Principatelor Unite. 

Răspuns posibil: 

- consolidarea statului; 

- obținerea independenței;  

- etc. 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. x 2 – numește corect două motive 

ale alegerii unui principe străin. 

 

 

 

2 

puncte 

2. Determină opinia autorilor cu privire la 

impactul așteptat al venirii la domnie a lui 

Carol I.  Argumentează răspunsul cu trimitere 

la sursă și la cunoștințele obținute anterior.  

Răspuns posibil: Autorii consideră că 

așteptările românilor țineau de emanciparea 

statului …; etc 

 

 Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă 

și la cunoștințele obținute anterior.   

Suport din sursă: le va putea fi de folos în 

redobândirea  independenței  și  păstrarea 

ei...; etc 

Determină (2p.)  

0 p. –  răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – construiește o afirmație la temă, 

fără a ține cont de mesajul sursei;  

2 p. – construiește o afirmație corectă, 

pertinentă. 

 Argumentează (2p.) 
0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentează doar cu trimitere 

la sursă sau doar valorifică 

cunoștințele obținute anterior; 

 2 p. – argumentează cu trimitere la 

sursă și valorifică cunoștințele obținute 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

4 

puncte 

3. Formulează o cauză ce a determinat doleanțele 

cele mai însemnate ale divanurilor ad-hoc  din 

1857. Argumentează răspunsul cu trimitere la 

un fapt istoric. 

Răspuns posibil: Dorința principatelor de a 

realiza scopul național de unire și 

emancipare,...; etc. 

 

Argumentează răspunsul cu trimitere la un fapt 

istoric: Tratatul de la Paris (1856) care pune 

capăt Războiului Crimeii și ridică problema 

unirii pricipatelor la nivel european...; etc. 

Formulează o cauză (2p.)  
0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – cauză formulată simplist, parțial 

reflectă esența temei;  

2 p. – formulează o cauză corelată la 

un fapt istoric.  

Argumentează (2p.)  
0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – argumentare parțială (nu se face 

trimitere la un fapt istoric);  

2 p. – argumentare deplină, având la 

bază un fapt istoric, corect științific.  

 

 

 

 

 

 

4 

puncte 

4. Apreciază rolul lui Carol I în istorie.  

 

Argumentează răspunsul. 

 

Apreciază (2p.)  
0 p. –  răspuns lipsă/ greșit din punct 

de vedere științific;  

1 p. – apreciere foarte generală;  

2 p. – apreciere clar exprimată, 

relevantă pentru aspectul istoric 

solicitat.  

Argumentează (2p.)  
0 p. – răspuns lipsă; în discordanță cu 

aprecierea formulată;  

1 p. – argumentare parțială;  

2 p. – argumentare deplină 

(raționament și exemplu), corectă 

 

 

 

 

 

 

 

4 

puncte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Paris_(1856)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1856
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Crimeii


științific, în concordanță cu sarcina 

propusă.  

  

SUBIECTUL al III-lea 

Nr. 

item 

 

Răspuns corect/ posibil 

 

Modul de acordare a punctelor 

Maxim

um 

pentru 

item 

1. Explică, cu trimitere la sursă, motivul adresării 

către țară a Regelui Mihai I. 

Răspuns posibil: Lovitura de stat de la 23 

august 1944 și încetarea imediată a colaborării 

României cu Puterile Axei...; etc.  

 

Suport din sursă: România a acceptat 

armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea 

Britanie și Statele Unite ale Americii …; etc. 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p. – răspuns simplist/ declarativ; 

2 p. – explicație parțială (operează cu 

informații din sursă, selectate corect, 

fără a fi deplin integrate într-o 

explicație pertinentă); 

3 p. – explicație deplină, reflectă 

esența faptului istoric analizat; 

informația punctuală selectată din 

sursă fortifică/ personalizează 

explicația. 

 

 

 

3 

puncte 

2.  Formulează, conform modelului propus, două 

consecințe ale deciziei asumate de către rege. 

Argumentează răspunsul. 

Răspuns posibil:  

- Consecințe:România a intrat în zona de 

influență sovietică; încheierea armistițiului și 

aceptarea de a plăti despăgubiri de război, să 

admiterea pierderilor teritoriale din est din 

1940...; etc. 

 Argumentează răspunsul. 

Formulează o consecință (2p.)  
0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1p.X2 – numește o consecință conform 

sarcinii.  

Argumentează (4p.)  
0 p. – răspuns greșit/ lipsă;  

1 p.X2 – argumentare parțială;  

2p.X2–argumentare deplină, 

(raționament și exemplu), corectă 

științific, în concordanță cu sarcina 

propusă.  

 

 

 

 

 

6 

puncte 

 

SUBIECTUL al IV-lea 

Nr. 

item 

 

Răspuns corect/ posibil 

 

Modul de acordare a punctelor 

Maxim

um 

pentru 

item 

1. Formulează argumente relevante (cel 

puțin trei), corecte din punct de vedere 

științific, pentru a-ți susține opinia 

referitoare la tema propusă. 

  

Moștenirea antică a civilizației 

europene  
 

Argumentele formulate, cel puțin trei, 

pot face trimitere la: 

-invențiile Orientului antic; 

- cultura greacă; 

- moștenirea civilizațiilor antice, care 

este evidentă în limbile, gândurile, artele 

vizuale și legea europeană; 

- patrimoniul cultural și spiritual comun, 

derivat din antichitatea greco-romană; 

- valorile și instituțiile politice 

romane,creștinismul… etc. 

Formulează trei argumente (6p.)  
0 p. – răspuns lipsă/ greșit;  

1 p.X3 – argument parțial/declarativ;  

2 p.X3 – argument construit corect 

(raționament și exemplu), corect științific.  

Concordanța argumentelor cu opinia (2p.)  
0 p. – răspuns lipsă; argumentele nu sunt în 

concordanță cu opinia construită;  

1 p. – argumentele susțin parțial/ insuficient 

teza exprimată în introducere;  

2 p. – argumentele susțin opinia exprimată în 

introducere, sunt relevante și suficiente 

pentru teza dată.  

Relevanța tematică a argumentelor (2p.)  
0 p. – răspuns lipsă; nu corespund temei;  

1 p. – argumentele abordează tangențial tema 

propusă;  

2 p.– argumentele dezvoltă tema propusă.  

 

10 

puncte 

2. Explică relații de cauză-efect (cel puțin 

două).  

 

Explică (4p.)  
0 p. –  răspuns lipsă/ greșit;  

1 p.X2 – relația de cauză-efect este exprimată 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Puterile_Axei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spirit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma_Antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism


simplist, fără conectori;  

2 p.X2 – răspuns corect, deplin.  

Relevanța tematică (1p.)  
1p. – relațiile de cauză-efect propuse reflectă 

esența temei abordate.  

5 

puncte 

3. Integrează critic informațiile din sursele 

propuse în propriul text.  

 

0 p. -  răspuns lipsă sau fără a face trimitere 

la surse; textul surselor este preluat fără a fi 

integrat în text;  

1 p. – se fac unele încercări de a cita, de a 

face trimitere la surse, fără a integra 

informația în textul autorului;  

2 p. – sursele sunt valorificate corect (citate 

din sursă si/ sau trimitere la autor; etc.), dar 

parțial/ unilateral pentru tema propusă;  

3 p. – sursele sunt parte integră a textului, 

servesc ca suport al reflecției autorului pentru 

o analiză multiaspectuală a temei.  

 

 

 

 

 

3 

puncte 

4. Expune ideile în baza unui plan logic 

care să conțină introducere, cuprins, 

concluzie.  

 

0 p. –  răspuns lipsă.  

Introducere  
1 p. – teza este formulată simplist, puțin 

personalizat; nu este axată deplin la tema 

propusă;  

2 p. – teza este formulată clar, personalizat 

(mai mult decât o simplă reafirmare a temei) 

și este relevantă pentru tema propusă.  

Cuprins  
1 p. – organizarea textului (prin alineat) 

reflectă cuprinsul (argumentele) textului.  

Concluzie  
1 p. – mesaj simplist; parțial corelat cu teza 

propusă la introducere; nu oferă o sinteză a 

argumentelor propuse în cuprins;  

2 p. – mesaj clar, în concordanță cu tema și 

teza propusă în introducere; oferă o sinteză a 

argumentelor formulate în cuprins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

puncte 

5.  Utilizează corect limbajul istoric.  

 

0 p. –  răspuns lipsă;  

1 p. – limbaj parțial adecvat; irelevant pentru 

tema propusă;  

2 p. – limbaj adecvat/ relevant pentru 

prezentarea temei.  

N.B.: baremul pentru utilizarea corectă a 

limbajului istoric se aplică doar în cazul 

acumulării a cel puțin 4 puncte pentru 

formularea argumentelor relevante (itemul 

IV.1) 

 

 

 

 

 

2 

puncte 

SUBIECTUL al V-lea 

Nr. 

item 

 

Răspuns corect/ posibil 

 

Modul de acordare a punctelor 

Maxim

um 

pentru 

item 

1. Caracterizează, în baza hărții, procesul 

de formare a RSSM.  

Răspuns posibil: La 28 iunie 1940, 

Armata Roşie a trecut Nistrul, ocupând 

Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul 

Herţa. Drept urmare, la 2 august 1940, 

şase judeţe din teritoriul Basarabiei - 

Caracterizează  (2p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – caracteristica formulată corelează 

parțial cu harta; 

2 p. – caracteristica formulată este în 

concordanță cu informația oferită de hartă. 

Utilizează (1p.) 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; nu 

 

 

 

 

 

3 

puncte 



Bălţi, Tighina, Chişinău, Cahul, Orhei şi 

Soroca şi alte şase raioane din cele 13 

din componenţa RASSM - Tiraspol, 

Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, 

Râbniţa şi Slobozia, au fost unite în 

cadrul noii republici unionale - 

RSSM.  ...; etc. 

face referință la hartă 

1 p. – valorifică informația de pe harta; 

2. Numește două județe ale Basarabiei care 

nu au fost încluse în hotarele RSSM. 

Răspuns posibil: 

județele Akerman, Ismail și Hotin care 

au fost incluse în RSSU. 

 

0 p. – pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

2 p. x 2 – răspuns corect. 

 

 

 

4 

puncte 

3. Formulează, în baza hărții și a 

cunoștințelor obținute anterior, o 

concluzie referitoare la rolul autorităților 

sovietice în trasarea hotarelor RSSM. 

Răspuns posibil: Autoritățile sovietice 

au trasat hotarele RSSM urmărind 

anumite scopuri strategice prin 

includerea teritoriilor româneşti ale 

Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa, 

Nordului şi Sudului Basarabiei,  în 

componenţa RSSU. Astfel, viitoarea 

RSSM a fost lipsită de ieșirea la Marea 

Neagră și Munții Carpați ...; etc. 

Concluzia (2 p.) 

0 p. – răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – concluzia formulată nu corespunde 

informației oferite de hartă; 

2 p. - concluzia formulată este corectă din 

punct de vedere științific și corespunde 

informației oferite de hartă. 

Argumentează (2 p.) 

0 p. -  pentru un răspuns greșit/ lipsă; 

1 p. – argumentare parțială; 

2p.–argumentare deplină (cu trimitere la 

hartă și la cunoștințele obținute anterior). 

 

 

 

 

4 

puncte 

Total: 75 de puncte 


