
BAREM DE CORECTARE 

 

Comp. Item Barem Puncte 

I 1 Cîte 1 punct pentru fiecare proces istoric numit corect, la care se 

referă sursele propuse. 

Variante de posibile răspunsuri: 

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, ce se încadrează 

în cerinţa prezentată în item. 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect. 

Variante de posibile răspunsuri: 

Notă: se acceptă toate variantele de răspuns ce se încadrează în 

condiţia itemului. 

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. 

 

3 p. 

 

3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect. 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect. 

Variante de posibile răspunsuri: 

Domnia lui Napoleon (1804-1815) 

Napoleon a fixat în Codul Civil ( 1804) bazele legislaţiei ale noii 

Franțe 

Campania împotriva Rusie - 1812 

Bătălia de la Waterloo - 1815 

 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe segmentul de 

axă cronologică. 

1 punct pentru elaborarea corectă a axei cronologice, care trebuie să 

conțină următoarele elemente: prezenţa segmentului de axă, a săgeții 

și a scării.  

2 p. 

2 p. 

 

 

 

2 p. 

 

1 p. 

 4 1 punct pentru marcarea corectă a hotarelor statului. 

1 punct pentru haşurarea teritoriului statului. 

1 punct prezenţa inscripției denumirii statului. 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea capitalei 

şi indicarea denumirii capitalei. 

La completarea legendei: 

1 punct pentru simbolul folosit pentru marcarea hotarului. 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea 

teritoriului hașurat. 

1 punct pentru indicarea simbolului [] folosit pentru marcarea 

capitalei şi indicarea denumirii capitalei. 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

 

1 p. 

 

1 p. 

1p.  

 

1 p 

 5 1 punct pentru numirea corectă a personalităţii solicitate 

Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu: 

1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric, în care a fost 

1 p. 

 

 

3 p. 



implicată (a avut influenţă) personalitatea nominalizată sau 

prezenţa unei simple constatări. 

1 punct pentru argumentarea rolului personalității în evenimentul 

sau procesul istoric numit. 
 

 

3 p. 

 6. Fiecare enunţ va fi apreciat cu: 

1 punct pentru sensul istoric al enunţului alcătuit. 

1 punct pentru referința la importanța istorică a Codului Civil 

 

2 p. 

2 p. 

 

 7. Fiecare consecinţă va fi apreciată cu: 

1 punct pentru indicarea corectă a manifestării 

1 punct pentru o formulare dezvoltată a manifestării (prezenţa 

explicării). 

 

3 p. 

3 p. 

 

 8. 2 puncte pentru stabilirea cauzalității proceselor indicate 

2 puncte pentru argumentarea cauzalitățiii stabilite. 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice proceselor 

menționatе (utilizarea a cel puţin 2 noţiuni istorice) 

Plasarea corectă a evenimentelor/fenomenelor/ proceselor expuse în 

timpul istoric (cel puţin 2 date cronologice utilizate corect) 

Cîte 1 punct pentru încadrarea personalităţilor istorice, care ş-au 

adus aportul la evenimentele /procesele descrise (2 personalităţi 

istorice). 

2 puncte pentru formularea concluziei. 

2 puncte pentru argumentarea concluziei. 

2 p. 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

 

 

2 p. 

2 p. 

2 p. 

 9. 3 puncte pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică. 

3 puncte pentru abordarea logică a tematicii (prezenţa introducerii, 

analize și concluziilor - cîte 1 punct pentru fiecare compartiment). 

2 puncte pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. 

2 puncte pentru prezentarea spaţiului de desfăşurare a 

evenimentelor, (abordarea subiectului în context universal şi 

naţional - cîte 1punct pentru fiecare). 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice 

evenimentelor descrise (utilizarea a cel puţin 2 noţiuni istorice). 

Încadrarea personalităţilor istorice adecvate subiectului (Cîte 1 punct 

pentru indicarea personalităţilor istorice adecvate subiectului – 

minimum 2 personalităţi istorice). 

Plasarea corectă a evenimentelor expuse în timpul istoric (Cîte 1 

punct pentru fiecare dată cronologică corect utilizată – minimum 2 

date cronologice). 

2 puncte pentru formularea concluziei. 

2 puncte pentru argumentarea concluziei. 

3 p.  

 

3 p.  

 

2 p.  

 

2p.  

 

 

2 p.  

  

 

2 p.  

 

2 p.  

 

2 p.  

2 p. 

  Total: 73 p. 

 

 


