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Simulare Examen de bacalaureat 2023 
Proba E.c ) 

 
Istorie 

 
Varianta 1 

Barem de Evaluare și Notare 
 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, 
toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru 
activități extrașcolare, pedagog școlar; - profil teologic, toate specializările. 
 
Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
Nu se acordă fracțiuni 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 împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                                            (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru răspunsul Gelou. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul stat de sine stătător. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect care corespunde sursei. 
Exemple: Din sursa A: Transilvania, ducatul lui Menumorut, regiunea Medieșul Aurit. Din sursa B: Țara Românească, 
Moldova. 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). 
Exemple: Cauză: Înlăturarea dominației tătare din zonele răsăritene ale teritoriului românesc, după aproximativ 
cincisprezece ani de luptă și efect: a avut drept consecință deschiderea problemei statutului acestui spațiu eliberat. 
Cauză: Înlăturarea dominației tătare din zonele răsăritene ale teritoriului românesc, după aproximativ cincisprezece 
ani de luptă și efect: prilejul unei noi confruntări între regatul ungar, Țara Românească, iar mai târziu și Moldova. 
Cauză: Respingând această pretenție a regelui Ungariei și odată cu ea și suzeranitatea ungară și efect: Nicolae 
Alexandru își asumă în 1359 titlul de domn autocrat (de sine stăpânitor) etc. 
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două instituții din spațiul intracarpatic. 
Exemple: voievodatul, principatul, Adunarea Stărilor Privilegiate sau Congregația Generală. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei instituții menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la instituțiile respective                                                                                                                                    (2px2=4p) 
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a autonomiilor locale din spațiul est carpatic. Exemple: 
conducătorii aveau atribuții administrativ-militare, erau dezvoltate economic, exista stratificare socială, erau 
amenințate de tătari, unguri etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț). 
 
SUBIECTUL aII-lea                                                                                                                                   (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru precizarea răspunsului Hadrian. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul secolul al III-lea. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț). 
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: Dacia traiană, „Dacia” sud dunăreană, Imperiul Roman, statul roman, 
Dacia. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în 
enunț). 
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4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la caracteristicile 
romanității fără imperiu                                                                                                                                    (3px2=6p) 
Exemple După retragerea aureliană (271) se perpetuează o romanitate fără imperiu prin populația daco-romană 
latinofonă, deprinsă cu civilizația provincială romană; de expresie mult mai modestă de acum înainte. 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 urmările retragerii aureliene 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de vedere formulat. 
                                                                                                                                                                       (3px2=6p) 
Exemple: Din dorința de a trăi în continuare în Imperiul Roman, o parte a locuitorilor, alături de militari, a luat 
hotărărea din proprie inițiativă de a pleca din Dacia, după retragerea aureliană. Informațiile care susțin punctul de 
vedere sunt: Demografic, retragerea aureliană a avut urmări însemnate, deoarece pe lângă armată (implicit familiile 
militarilor) au plecat numeroși civili, legați prin interese de armata romană, ori care preferau să trăiască în Imperiul 
Roman, în noua „Dacie” sud-dunăreană întemeiată de Aurelian. / Părăsirea Daciei traiane de o parte a populației s-
a produs în baza liberei inițiative a celor ce plecau; hotărârea nu aparținea statului roman. 
SAU Retragerea aureliană a avut ca urmare diminuarea demografică în mai multe așezări din Dacia, însă au fost 
localități în care populația nu și-a părăsit căminul. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Scăderea populației, 
deși fenomen general în fosta provincie, nu s-a produs pretutideni cu aceeași intensitate, / în funcție de diverse situații 
– de la o scădere dramatică în marile centre militare, până la una abia perceptibilă (ori deloc) în zone rurale retrase 
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 
informația/informațiile. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației date – prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de exemplu: teoria lui 
Robert Roesler etc.) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor 
care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.). 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                (30 de puncte) 
Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru menționarea oricărei cauze a implicării conducătorilor români în relațiile internaționale în secolul al 
XIV-lea (de exemplu: amenințarea otomană, apărarea integrității teritoriale, pericolul extern etc.) 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror acțiuni militare și acțiuni diplomatice din deceniul al X-lea al secolului al 
XIV-lea la care au participat românii (de exemplu: bătălia de la Rovine, bătălia de la Nicopole, tratatul de la Brașov) 
                                                                                                                                                                       (3px2=6p) 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror acțiuni militare, în care s-au implicat românii, din afara spațiului 
românesc, din prima parte a secolului al XV-lea (de exemplu: lupta de la Grünwald, lupta de la Marienburg, Campania 
cea lungă, lupta de la Varna, lupta de la Kossovopoljie sau Câmpia Mierlei)                                                                   (3px2=6p) 
- 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni diplomatice a unui conducător român din a doua jumătate a secolului 
al XV-lea (de exemplu: tratatul de la Overchelăuți, scrisoarea lui Ștefan cel Mare din 25 ianuarie 1475, tratatul lui 
Ștefan cel Mare cu Matei Corvin, acordul de la Colomeea, tratatul de la Hârlău) 
- 3 puncte pentru prezentarea acțiunii diplomatice - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații 
referitoare la acțiunea diplomatică și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiunea diplomatică                    (2p+3p=5p) 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la o acțiune diplomatică a unui conducător român din 
a doua jumătate a secolului al XVI-lea (de exemplu: Situația internațională de la sfârșitul secolului al XVI-lea i-a 
determinat pe domnii români să semneze tratate de alianță etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea oricărui fapt 
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) și concluzia (așadar, ca 
urmare etc.) 
Ordonarea și exprimarea ideilor menționate – 6 puncte distribuite astfel:  
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat, 
1 punct pentru utilizarea parțială 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 parțială a succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice, 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 

 


