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EXAMENUL DE BACALAUREAT 

SIMULARE 26 MARTIE 2013 

DISCIPLINA ISTORIE                                    

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 

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

acordat pentru lucrare la 10. 

 

 

Subiectul I                                                                                                         (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru precizarea împăratului Traian 

2. 2 puncte pentru numirea spaţiului istoric al Daciei 

3. 3 puncte pentru menţionarea sursei B 

4.  Câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa A, a două informaţii care evidenţiază dezvoltarea 

economică a provinciei                                                                                            (3p x2=6p) 

5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate în relaţie cauză-efect, 

selectate din sursa A 

6.  Câte 1 punct pentru menţionarea oricăror doi istorici străini care au abordat problematica 

romanităţii românilor                                                                                              (1px2=2p)  

      Câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre istoricii menţionaţi                  (2p x2 = 4p)  

7.   4 puncte pentru menţionarea oricărui motiv pentru care istoricii occidentali au abordat problema     

romanităţii                     
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Subiectul al II-lea                                                                                                                (30 de puncte) 

 

1. 2 puncte pentru numirea statului fascist precizat în sursa dată. 

2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a componenţei mişcării fasciste. 

3. Câte 3 puncte pentru menţionarea a oricărui lider şi partid politic la care se referă sursa dată.   

                                                                                                                                                    (3p x2=6 p) 

4. Câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la <Marşul 

asupra Romei >                                                                                                                    (3px2 =6p) 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la atitudinea 

<clasei conducătoare> faţă de mişcarea fascistă.                                                                                                                

Câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa data, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 

vedere formulat.                                                                                                                 (3px2=6p ) 

6. 1 punct pentru pertinenţa argumentului afirmaţiei conform căreia regimurile politice democratice 

sunt o caracteristică a secolului al XX-lea.;                                                                                                                              

2puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată;                                                                         

1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că, etc.), respectiv 

a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare,etc. ). 

Subiectul lll-lea                                                                                                                     (30 de puncte) 

Informaţia istorică                                

•  3 puncte  pentru menţionarea oricărei acţiuni iniţiate de oamenii politici români pentru elaborarea 

primei Constituţii a României. 

•  3 puncte pentru menţionarea oricărei cauze a amendării primei Constituţii a României. 

•  2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a acestei amendări pentru statul român modern. 

•  3 puncte pentru prezentarea coerentă a consecinţei menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 

cauzalitate si utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici. 

    1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la consecinţa menţiontă. 

•  Câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două constituţii ale României interbelice  

                                                                                                                                              (3p x2=6p)                                          
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•  2 puncte  pentru precizarea oricărei deosebiri între constituţiile menţionate. 

•   1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul actelor constituţionale pentru 

stabilitatea politică a statului unitar român. 

 •  1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat. 

 •  2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere formulat. 

 •  1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv 

concluzia (aşadar, ca urmare etc.). 

•  Ordonarea si exprimarea ideilor menţionate- 6 puncte,distribuite astfel: 

•  2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat. 

    1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat. 

    0 puncte pentru lipsa limbajului istoric. 

•  1 punct  pentru structurarea textului (introducere-cuprins-concluzii). 

     0 puncte pentru text nestructurat . 

•   2 puncte  pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice .  

     1 punct pentru respectarea parţială a scuccesiunii  cronologice/logice a faptelor istorice . 

      0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice . 

•  1  punct pentru respectarea limitei de spaţiu. 

     0 puncte pentru nerespectarea limitei spaţiului.  

 

Din oficiu se acordă 10 puncte 

Total test – 100 puncte 
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