
   

 

Test inițial la disciplina Istorie, 2021-2022 – Barem de evaluare și de notare 

 

Test inițial la disciplia Istorie - clasa a XII-a 
Filiera teoretică, profil umanist      Varianta1 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
 

SUBIECTUL I (40 puncte) 
1. Sursa B: Secolul XX 

 

2p 

2. Sursa A: diversităţi politice şi economice 

 

4p 

3. 

 

-câte 3 puncte pentru menționarea din sursa B a patru principii promovate de Uniunea 

Europeană: principiul libertăţii, democraţiei, drepturilor omului, libertăţilor 

fundamentale sau  statul de drept, identitatea națională a statelor membre, principiul 

libertăți,  democrației etc. 

-câte 2 puncte pentru prezentarea unui principiu menționat, la alegere. Prezentarea să 

fie sub forma unei expuneri scurte în care sunt precizate două informații referitoare la 

principiul respectiv. 

3px4+2p=14p 

 

4.  

 

Sursa A. Cauza: Occidentul a avut o participare majoră la stimularea Europei culturale 

Efect: aşadar, Europa s-a trezit brusc nu numai în faţa unei diversităţi politice şi 

economice ci şi în faţa unor provocări care se regăsesc în relaţiile interculturale etc. 

10p 

5. 

 

Formularea, pe baza sursei B, a unui punct de vedere referitor la scopul formării 

Uniunii Europene. 

10p 

 

SUBIECTUL II (50 puncte) 
1. - câte 10 puncte pentru prezentarea oricăror două regimuri politice din România 

secolului XX (democratic, comunist etc.). Prezentarea să fie sub forma unei expuneri 

scurte în care sunt precizate două informații referitoare la regimul politic respectiv. 

-doar 5 puncte pentru precizarea doar a unei informații referitoare la regimul politic 

respectiv. 

10px2=20p 

sau 

5px2=10p 

2. - câte 5 puncte pentru precizarea a oricăror două caracteristici ale regimului politic din 

România, din deceniul șase al secolului al XX-lea; 

5px2=10p 

3. 

 

- câte 10 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la evoluția economică a 

României, în perioada postbelică; 

- câte 10 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin prezentarea oricărui fapt 

istoric care susține opinia și prin utilizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie;  
- doar 5 puncte pentru prezentarea oricărui fapt istoric corelat opiniei formulate, fără a 

se elabora o argumentare. 

10p+10p=20p 

sau 

10p+5p=15p 

 

Nr. item Competențe specifice 

S I.1. 3.1. 

S I.2. 3.1 

S I.3. 2.1. 

S I.4. 3.1. 

S I.5. 1.4., 3.1. 

S II Reper 1 1.2., 2.1, 2.2. 

S II Reper 2 2.2. 

S II Reper 3 1.1., 1.2., 1.4. 

 

1.1. Formularea, în scris și oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie; 

1.2. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise; 

1.4. Susținerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuție/într-un referat pe teme de istorie; 

2.1. Cunoașterea și asumarea valorilor cetățeniei democratice; 

2.2. Analizarea instituțiilor, normelor și procedurilor de guvernare; 

3.1. Selectarea și comentarea surselor istorice pentru a susține/combate un punct de vedere; 

 


