
Barem de corectare 

Examenul la Istoria românilor şi universală,  

profil arte. 

 

Comp.  Item  Barem Puncte  

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

se referă sursele propuse. 

Variante de răspunsuri acceptate: 

Sursa A Pregătirea Prusiei pentru unificarea Germaniei; 

unificarea Germaniei prin fier şi sînge; opinia lui Bismarck 

despre rolul Prusiei în unificarea Germaniei. 

Sursa B Hotărîririle Adunării ad-hoc a Moldovei privitor la 

unirea Principatelor; dorinţa Principatelor de a se uni într-un 

singur stat cu numele România. 

2 p. 

 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 răspunsuri acceptate: 

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

condiţia itemului. 

1.1862- Bismarck devine ministru-preşedinte al Prusiei; 

2.1866- formarea Confederaţiei Germane de Nord din 22   state; 

3.1870-1871- războiul franco-prusian; 

4. 1871- tratatul de pace de la Versailles. 

 

3 p. 

 

3 p. 

 3 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect. 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect. 

Variante de răspunsuri acceptate: 

1.1856- tratatul de pace de la Paris; 

2.1857- convocarea Adunărilor ad-hoc; 

3.1858- conferinţa de la Paris a marilor puteri garante; 

4.1859- dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe segmentul 

de axă cronologică. 

1 punct pentru prezenţa segmentului de axă, pentru prezenţa 

scării şi a săgeţii. 

 

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 inscripţiei denumirii statului – Principatele 

Unite. 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea 

capitalelor şi indicarea denumirii capitalelor – Bucureşti şi Iaşi. 

La completarea legendei: 

1 punct pentru simbolul folosit pentru marcarea hotarelor. 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea 

teritoriului haşurat. 

1 punct pentru indicarea denumirii statului haşurat –Principatele 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

 

1 p. 

 

 

1 p. 

 

1p.  

 



Unite. 

1 punct pentru indicarea simbolului [○] folosit pentru marcarea  

capitalelor şi indicarea denumirii capitalelor – Bucureşti şi Iaşi. 

1p. 

 

1 p. 

  

5 

1 punct pentru numirea corectă a personalităţii solicitate – Otto 

von Bismarck. 

Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu: 

1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric, în care a fost 

implicată (a avut influenţă) personalitatea nominalizată sau 

prezenţa unei simple constatări. 

(de exemplu :A condus Germania după unificare(1871) în 

calitate de cancelar imperial). 

1 punct pentru argumentarea/ explicarea rolului personalităţii în 

evenimentul istoric numit. 

(de exemplu: a insistat ca urmaşii săi să continue cursul politice 

sale externe şi să nu lupte niciodată pe două fronturi)  

 

 

1 p. 

 

 

6 p. 

 6 Fiecare enunţ va fi apreciat cu: 

1 punct pentru formularea enunţului cu expresia subliniată. 

1 punct pentru sensul istoric al enunţului alcătuit. 

1 punct pentru referirea făcută la importanţa proceselor enunţate. 

 

6 p. 

 7 Fiecare consecinţă va fi apreciată cu: 

1 punct pentru indicarea corectă a consecinţei. 

1 punct pentru indicarea corectă a consecinţei  corespunzător 

domeniului solicitat. 

1 punct pentru o formulare dezvoltată a consecinţei (prezenţa 

argumentării/ explicării). 

 

 

 

12 p. 

II. 8. 2 puncte pentru prezentarea/ stabilirea interdependenţei 

proceselor indicate . 

2 puncte pentru argumentarea interdependenţei stabilite. 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice 

specifice/adecvate proceselor descrisе (utilizarea a cel puţin 2 

noţiuni istorice) 

Plasarea corectă a evenimentelor/fenomenelor/ proceselor expuse 

în timpul istoric ( cel puţin 2 date cronologice utilizate corect şi 

adecvat) 

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. 

III. 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică. 

3 puncte pentru abordarea logică a tematicii (prezenţa 

introducerii, cuprinsului, încheierii/ concluzii - cîte 1 punct 

pentru fiecare compartiment). 

2 puncte pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. 

2 puncte pentru prezentarea spaţiului de desfăşurare a 

2 p.  

3 p.  

 

 

2 p.  

2p.  



evenimentelor, (abordarea subiectului în context universal şi 

naţional - cîte 1punct pentru fiecare). 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice 

specifice/adecvate 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. 

1 punct pentru respectarea volumului. 

 

 

 

 

2 p.  

 

2 p.  

 

 

2 p.  

 

2 p.  

2 p.  

1 p. 

  Total  82 p. 
 


