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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. c)  

Proba scrisă la Istorie  
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaŃională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităŃi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil ordine şi securitate publică (licee ale M.A.I.), 
specializarea ştiinŃe sociale; - profil teologic, toate specializările.   
  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 10 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat 

pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea statului medieval românesc precizat în sursa A.  
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B. 
3. Câte 3 puncte pentru numirea fiecărui domnitor român precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 

            (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susŃine 

că declanşarea conflictului în spaŃiul nord-dunărean este consecinŃa participării românilor la 
cruciada antiotomană din secolul al XIV-lea. 

5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaŃii aflate în relaŃie 
cauză–efect, selectate din sursa B. 

6. Câte 1 punct pentru menŃionarea oricăror două fapte istorice referitoare la implicarea spaŃiului 
românesc în acŃiunile diplomatice din Evul Mediu.     (1px2=2p) 
Câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre faptele istorice menŃionate. (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menŃionarea oricărei caracteristici a unei instituŃii centrale din spaŃiul 
românesc în secolul al XVIII-lea. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea poliŃiei politice precizate în sursa dată.  
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a politicii definite prin măsuri „dictatoriale”. 
3. Câte 3 puncte pentru menŃionarea spaŃiului istoric şi a liderului politic la care se referă sursa 

dată.           (3px2=6p) 
4. Câte 3 puncte pentru menŃionarea, din sursa dată, a oricăror două informaŃii referitoare la 

Armata Roşie.          (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

propagandă. 
Câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaŃii care susŃin punctul 
de vedere formulat.         (3px2=6p) 

6. 1 punct pentru pertinenŃa argumentării afirmaŃiei conform căreia secolul al XX-lea se 
caracterizează în Europa prin democraŃie; 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susŃine afirmaŃia dată; 
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.). 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

InformaŃia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
• câte 3 puncte pentru menŃionarea oricăror două proiecte politice care au contribuit la 

constituirea statului român modern în secolul al XIX-lea;    (3px2=6p) 
• câte 3 puncte pentru menŃionarea oricăror două fapte istorice din politica internă, prin care s-a 

format statul român modern;         (3px2=6p) 
• 2 puncte pentru precizarea atitudinii oricărei puteri din „concertul european” faŃă de unul dintre 

faptele istorice menŃionate; 
• 2 puncte pentru menŃionarea oricărei acŃiuni, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la 

care participă România în cadrul „crizei orientale”; 
• 3 puncte pentru prezentarea coerentă a acŃiunii menŃionate, prin evidenŃierea relaŃiei istorice 

de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici; 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
acŃiunea menŃionată; 

• 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul României în relaŃiile 
internaŃionale de la începutul secolului al XX-lea; 

• 1 punct pentru pertinenŃa argumentării punctului de vedere formulat; 
• 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susŃine punctul de vedere 

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

respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.). 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menŃionate – 6 puncte distribuite astfel: 

• 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat; 
1 punct pentru utilizarea parŃială a limbajului istoric adecvat; 
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

• 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie); 
0 puncte pentru text nestructurat; 

• 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
1 punct pentru respectarea parŃială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spaŃiu; 
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaŃiu. 

 
 
 


