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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare  
2023 

 
Probă scrisă 

ISTORIE 
Clasa a XII-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE 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. 1 punct pentru precizarea oricărei asemănări între politica promovată de domnii Moldovei 

prezentată în sursa A și aceea din sursa B 
Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei informații care susține asemănarea precizată, 
selectată din fiecare dintre aceste surse       (2px2=4p) 

2. 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric referitor la relațiile politice dintre Țara 
Românească și Polonia în a doua jumătate a secolului al XIV-lea precizate în sursa B 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat 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 faptul 
istoric menționat; 

Câte 1 punct pentru utilizarea oricăror două informații din sursă în cadrul prezentării 
            (1px2=2p) 

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

4. 7 puncte pentru formularea, pe baza surselor A și B , a oricărui punct de vedere referitor la 
raporturile dintre cele două regate în secolele al XIV-lea – al XV-lea, susținut cu câte o 
informație selectată din fiecare dintre aceste surse  

3 puncte pentru formularea, pe baza surselor A și B, a oricărui punct de vedere 
referitor la raporturile dintre cele două regate în secolele al XIV-lea – al XV, susținut 
cu o informație selectată dintr-o sursă 

5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în  secolul al XIII-lea, 
referitoare la relațiile dintre autonomiile locale din spațiul românesc și unul dintre regatele 
precizate în sursele date         (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. 8 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere referitor la relațiile dintre Moldova și 
unul dintre regatele precizate în sursele date, în a doua jumătate a secolului al XV-lea, prin 
prezentarea a două fapte istorice și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

4 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere referitor la relațiile dintre 
Moldova și unul dintre regatele precizate în sursele date, în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea, prin  prezentarea doar a unui fapt istoric și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
SUBIECTUL al II-lea         (50 de puncte) 

Informaţia istorică – 40 puncte distribuite astfel: 
- 3 puncte pentru menționarea oricărei constante în acțiunile desfășurate de reprezentanți ai 

unei instituții centrale din Țările Române în relațiile diplomatice cu o mare putere, în secolul 
al XVII-lea 
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3 puncte pentru prezentarea constantei menționate, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate 
şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici     

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la  
constanta menţionată 

- Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei consecințe ale acțiunilor 
desfășurate în Principatele Române, în secolul al XVIII-lea    (2px2=4p) 

- Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între o acțiune desfășurată în 
statul român, în anul 1864 și legea fundamentală a României adoptată în deceniul șapte al 
secolului al XIX-lea         (3px2=6p) 
 Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări menționate, prin evidențierea 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  asemănările menţionate.       

- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni din plan intern, referitoare la 
evoluția statului român: una din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, iar cealaltă din 
primele două decenii ale secolului al XX-lea      (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate, prin evidențierea 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 acțiunile menţionate 

- 8 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere referitor la specificul legilor 
fundamentale din România în deceniile trei-patru ale secolului al XX-lea, prin prezentarea a 
două fapte istorice și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că 
etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

4 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere referitor la specificul legilor 
fundamentale din România în deceniile trei-patru ale secolului al XX-lea, prin 
prezentarea doar a unui fapt istoric și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

  1 punct pentru (introducere – cuprins/ cuprins - concluzii); 
o 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât eseul să probeze 

înţelegerea procesului istoric; 
  1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 

o 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice; 

o 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 

o 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu. 
 


