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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 12 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

• 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. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Cehoslovacia, România Se punctează orice mod de 

redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: a hotărât să retragă trupele sovietice, a menţinut un 

număr mare de trupe sovietice în Ungaria după revoluţie etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Gheorghiu-Dej, N. Ceauşescu/Ceaușescu Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
            (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru a aşeza relaţiile dintre ţările socialiste, dintre partidele comuniste 
pe baze cu adevărat marxist-leniniste și efect: trebuie, o dată pentru totdeauna, să se pună 
capăt amestecului în treburile interne ale altor state, ale altor partide  etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două practici politice totalitare utilizate în Europa de 
Est, în afara celor la care se referă sursele date      (1px2=2p) 
Exemple: cenzura, adoptarea Constituției din 1948/1952/1965 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care 
sunt precizate două informații referitoare la practică politică    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a democrației din Europa de Est, în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea 
Exemplu: respectă drepturile și libertățile cetățenești etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Codrii Cosminului Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Ștefan cel Mare  

 3 puncte pentru menționarea oricărei măsuri adoptate de acesta în plan intern 
Exemplu: a mărit domeniul domnesc etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
relațiile Moldovei cu Ungaria        (3px2=6p) 
Exemple: s-a confruntat militar cu Ungaria, între Moldova și Ungaria s-au încheiat tratate de 
alianță etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 
Moldovei cu Imperiul Otoman 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Relațiile dintre Moldova și Imperiul Otoman se caracterizează prin acțiuni militare. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: sultanul a trimis contra Moldovei o armată de 
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120000 de oameni (din care făcea parte și oastea Țării Românești) și Ștefan, cu vreo 40000 de 
oameni, plus câteva mii de ardeleni și de polonezi, a reușit să obțină marea victorie de la Vaslui, la 
10 ianuarie 1475 etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 puncte) se acordă 
răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și informațiile/informația. Nu se 
punctează doar punctul de vedere sau doar informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: organizarea principatului în 1541 etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la 
acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în 
secolul al XVIII-lea (de exemplu: memoriul boierilor români din 1791 etc.) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român 
modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: Constituția Cărvunarilor 
din 1822, Proclamația de la Islaz (1848) etc.)      (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei prevederi a fiecăruia (de exemplu:, drepturi și 
libertăți cetățenești, emanciparea și împroprietărirea țăranilor prin despăgubire etc.) (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric, din perioada 1857-1859, care a dus la 
formarea statului român modern (de exemplu: dubla alegere a lui Al. I. Cuza etc.) 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor consolidarea statului român în 

perioada 1862-1865 (de exemplu: Consolidarea statului român realizată în perioada 1862-
1865 s-a realizat prin măsuri care au contribuit la modernizarea societății. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 

 


