
BAREM DE CORECTARE 

Test 1 

Comp. Item Barem Puncte 

I 1 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment istoric indicat corect, despre 

care se vorbeşte în sursele propuse 

Variante de răspunsuri acceptate: 

Sursa A:  Încheierea Tratatului de pace ruso-turc  la 16/28 mai 

1812, la Bucureşti 

Sursa B: Napoleon a fixat în Codul Civil ( 1804) bazele legislaţiei 

ale noii Franțe 

2p. 

 2 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect 

Variante de răspuns acceptate: 

1. Noiembrie 1806- începutul primei etape a războiului; 

2. Iunie 1807- Pacea de la Tilzit; 

3. August 1807- Armistiţiu de la Slobozia; 

4. Septembrie 1808- Convenţia secretă de la Erfurt; 

5. Martie 1809- Începutul celei de-a II etapa a războiului; 

6. 16/28 mai 1812- Tratatul de Pace de la Bucureşti. 

 

1 punct pentru construcţia corectă a axei timpului 

3 puncte pentru plasarea corectă pe axa timpului 

3 p. 

3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p 

3 p. 

 3 1 punct pentru indicarea corectă a hotarelor teritoriului indicat în 

Sursa A.  

1 punct pentru indicarea corectă prin haşurare a teritoriului 

1 punct pentru indicarea corectă a denumirii  

1 punct pentru indicarea corectă a capitalei  

La completarea legendei:  
1 punct pentru indicarea simbolului folosit.  

1 punct pentru indicarea denumirii statului haşurat./  

1 punct pentru simbolul folosit în indicarea capitalei.  

1punct pentru explicarea simbolului folosit în denumirea capitalei  

1 p. 

 

1 p 

1 p 

1 p 

 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 4 Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu:  
1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric în care a fost 

implicat (a avut influenţă) personalitatea nominalizată sau 

prezenţa unei simple constatări  

1 punct pentru argumentarea/ explicarea rolului personalităţii in 

evenimentul istoric numit  
 

6 p. 

 5. Cîte 2 puncte pentru fiecare termin explicat corect  4 p. 

 6.. Enunţul va fi apreciat cu:  

1 punct pentru formularea enunţului cu sintagma evidenţiată,  

1punct pentru conţinutul istoric al enunţului alcătuit.  

1 punct pentru referirea făcută în enunţ la tema documentului 

6 p. 

 7. Fiecare aspect va fi apreciat cu:  
1 punct pentru indicarea/ nominalizarea/ constatarea consecinţei 

nominalizate SAU prezenţa unei simple constatări; 

 1 punct pentru prezentarea argumentată / prezenţa explicaţiei  

12 p. 

 8. 2 puncte pentru prezentarea relaţiei cauză-efect.  

2 puncte pentru argumentarea relaţiei cauză-efect.  

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate 

proceselor descrise. (utilizarea a cel puţin două noţiuni istorice).  

2 puncte pentru cel puţin 2 date cronologice utilizate.  

2 p. 

2 p. 

2 p. 

 

2 p. 



2 puncte pentru încadrarea unei personalităţi istorice.  

2 puncte pentru formularea concluziei.  

2 puncte pentru argumentarea concluziei.  

2 p. 

2 p. 

2 p. 

 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică.  

2 puncte pentru abordarea logică a tematicii.  

2 puncte pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate.  

1 punct pentru prezentarea spaţiului desfăşurării evenimentelor.  

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate 

evenimentelor descrise (utilizarea a cel puţin două noţiuni istorice).  

Cîte 1 punct pentru indicarea personalităţilor istorice adecvate 

subiectului (cel puţin două personalităţi istorice).  

Cîte 1 punct pentru fiecare dată cronologică corect utilizată 

(prezenţa minimum a două date cronologice).  

2 puncte pentru formularea concluziei.  

2 puncte pentru argumentarea concluziei.  

2 puncte pentru prezenţa opiniei proprii argumentate  

1 punct pentru respectarea volumului.  

2 p. 

2 p. 

2 p. 

1 p. 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

2 p. 

2 p. 

2 p. 

1 p. 

  Total: 82 p. 

 

 


