
BAREM DE CORECTARE 

Test 2 

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: Prezentarea ,,Rezoluţiei Adunării ad-hoc a Moldovei”, 1857 

Sursa B : Hotărîrile Congresului de la Paris, 1856 

2p. 

 2 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect 

Variante de răspuns acceptate: 

1. Iunie 1857- Vogoride a falsificat rezultatele alegerilor. 

2. Septembrie 1857- cele două Adunări ad-hoc îşi încep lucrările; 

3. 7 octombrie 1857 la Iaşi şi la 9 octombrie la Bucureşti au votat cu o 

majoritate aproape unanima de voturi două rezoluţii asemănătoare. 

4. 5 ianuarie 1859- Alexandru Ioan Cuza este proclamat în unanimitate 

domn al Moldovei 

5. 24 ianuarie 1859- sub presiunea maselor, adunarea electiva a fost 

nevoită sa-l aleagă pe Alexandru Ioan Cuza domn al Ţării Romaneşti 

 

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. 

 


