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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 19 
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 răspunsul: Alexandru cel Bun Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: În 1387, Petru I depune omagiul regelui Vladislav 

Jagiello, se inaugurează principala direcție de politică externă a Moldovei timp de un secol etc. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare 
sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru oricare două dintre răspunsurile: Moldova, Ungaria, Polonia 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 că Polonia […] s-a arătat dispusă la concesii în favoarea regatului 
maghiar pe seama Moldovei și efect: situația Moldovei a început să fie primejduită etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două acțiuni desfășurate în secolul al XIV-lea pentru 
formarea statului medieval Țara Românească      (1px2=2p) 
Exemple: desfășurarea luptei de la Posada din 1330, organizarea Mitropoliei Țării Românești 
în 1359 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a autonomiilor locale atestate în spațiul 
românesc din Sudul Carpațior, în secolul al XIII-lea 
Exemplu: au conducători cu atribuții administrativ-militare 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: Primul Război Mondial Se punctează orice mod de redactare a 

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

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Nicolae Titulescu 

 3 puncte pentru menționarea funcției deținută de acesta în Societatea Națiunilor 
Exemplu: președinte al Adunării Generale 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 două informații referitoare la acțiunile 
diplomației românești în relația cu Uniunea Sovietică     (3px2=6p) 
Exemple: Titulescu restabilește relațiile diplomatice cu Uniunea Sovietică în 1934; în 1936, N. 
Titulescu poartă convorbiri cu ministrul sovietic de Externe pentru încheierea unui tratat de 
asistență mutuală 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 politica 
externă a României în perioada 1921-1929 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
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Exemplu: În perioada 1921-1929, politica externă a României promovează ideea colaborării 
între state. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: tratatele de amiciție cu Franța și cu 
Italia, în 1926 și aderarea la Pactul Briand-Kellog 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: adoptarea Constituției din 1923 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 menționarea oricărui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în 
ultimele trei decenii ale secolului al XVIII-lea (de exemplu: memoriul boierilor români prezentat 
în Congresul de la Șistov din 1791 etc.) 
3 puncte pentru prezentarea proiectului politic menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la proiectul politic și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la proiectul politic 
-  câte 3 puncte pentru menționarea oricăror trei prevederi înscrise în proiectele politice referitoare 

la statul român modern, elaborate/prezentate în prima jumătatea a secolului al XIX-lea (de 
exemplu: drepturi și libertăți cetățenești, unirea Moldovei cu Țara Românească, emanciparea 
țăranilor și împroprietărirea cu despăgubire etc.)       (3px3=9p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei acțiuni desfășurate de români în 1859 (de exemplu: 
organizarea adunărilor elective etc.)  
3 puncte pentru menționarea oricărei consecințe a acesteia (de exemplu: dubla alegere a lui Al. I. 
Cuza etc.) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evenimentele politice desfășurate în 
anul 1866, în plan intern (de exemplu: Evenimentele politice desfășurate în anul 1866, în plan 
intern, au consolidat statul român modern. 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 

 
 


