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 Varianta 1 
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se calculează prin 
împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I         (40 de puncte) 

 
1. Câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa C, a oricăror două caracteristici ale civilizației 

etruscilor          (2px2=4p) 

2. Câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa B, a oricăror două consecințe ale victoriei lui 

Dromichaites          (2px2=4p) 

3. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 

4. 2 puncte pentru menţionarea oricărei alte forme de organizare politică din Orientul antic, în 

afara celei precizate în sursele A și C        

3 puncte pentru prezentarea formei de organizare politică menţionate prin evidenţierea 
relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;    

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la forma 
de organizare politică menţionată 

5. Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la regatul dac din 
secolul I î. Hr          (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat prin evidenţierea relaţiei de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;    (3px2=6p) 

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptele istorice menţionate 

6. Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări și a oricărei deosebiri dintre arhitectura 
orientală și cea romană        (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii menţionate prin evidenţierea 
relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici   (3px2=6p) 

Câte1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
asemănarea și deosebirea menţionate 

 
SUBIECTUL al II-lea         (50 de puncte) 
 
Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru precizarea oricărei forme de organizare politică a Romei, în secolele al VI-lea 

– al II-lea î. Hr.;  
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale acesteia (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei caracteristici menţionate prin evidenţierea relaţiei 
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu       (3px2=6p) 

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitoare la fiecare caracteristică 
menţionată; 
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- Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale instaurării Imperiului roman    

            (3px2=6p) 
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la evoluția politică a 
Imperiului roman în secolele I – al III-lea d.Hr;     (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, prin evidenţierea relaţiei de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;     (3px2=6p) 

Câte1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptele istorice menţionate;        

- Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două consecințe ale crizei Imperiului Roman din 
secolul al IV-lea;          (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea rolului civilizației romane în cadrul formării popoarelor medievale 
din Europa Occidentală  
4 puncte pentru explicarea rolului menționat prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate.  
 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 
 

- 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie) 
1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii 

- 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât sinteza să probeze înţelegerea 
procesului istoric 

1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor       
istorice 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric 

- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
 


