
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Probă scrisă la istorie                                                                                                                Simulare la nivel județean 

Barem de evaluare și de notare 

1 

Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

Proba E. c) 

Istorie 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

           Varianta 2 

 

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, educator-puericultor; - profil teologic, toate specializările. 

 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct.  

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total 

acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I                                           (30 de puncte)  

1. 2 puncte pentru răspunsul România. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru orice informație referitoare la rege din sursa B.. Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Senatul, Adunarea Deputaților. Se punctează orice mod de 

redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț)      (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 

5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilite între două informații selectate din sursa A, 

precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 

Exemplu: Cauză: Proprietatea de orice natură, precum și toate creanțele asupra statului șunt sacre și 

neviolabile și efect: Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică legalmente 

constatată și după o dreaptă și prealabilă despăgubire. etc 

6. câte 1 punct pentru menționarea constitițiilor adoptate în perioada stalinistă: Constituția din anul 1948, 

Constituția din anul 1952.                                                                                                                     (1px2=2p) 

câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei constituții  - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații 

referitoare la faptul istoric                                                                                                                     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a democrației din România, în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea. Exemple: principiul suveranității naționale, separarea puterilor în stat, respectarea 

drepturilor etc.  

SUBIECTUL al II-lea                                (30 de puncte)  

1. 2 puncte pentru răspunsul: Severin Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror doi conducători ( ex: Carol Robert de Anjou, 

Basarab)                                                                                                                                                (3px2=6p) 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la acțiunile 

conducătorului român în scopul menținerii păcii.                                                                                (3px2=6p) 

Exemple: Plata unei despăgubiri de 7000 de mărci de argint, cedarea Severinului, plata tributului, trimiterea 

unuia dintre fii la curtea regelui, etc.  
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 

voievodului român cu regele. 

câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 

vedere formulat             (3px2=6p) 

Exemple: Basarab și Carol Robert de Anjou se aflau în conflict. Informații care susțin punctul de vedere: şi-a 

adunat o mare oaste (…) şi s-a dus în persoană, în luna lui septembrie, prin Severin în ţara voievodului 

românilor, Basarab, din ascunzişurile sale de barbă îl voi scoate 

SAU 

Basarab se afla sub suzeranitatea regelui Carol Robert de Anjou. Informații care susțin punctul de vedere: 

tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi plăti cu credinţă în tot anul; Să spuneţi aşa lui Basarab că el 

e păstorul oilor mele, 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 (exemplu: 

unificarea autonomiilor sub conducerea lui Basarab) , prin precizarea a două informații referitoare la acest 

fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca 

urmare etc.) 

 

SUBIECTUL al III-lea                              (30 de puncte)  

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:       

cate 3 puncte pentru menționarea a două ideologii totalitare (Exemple: Ideologia fascistă, ideologia nazistă)  

                                                                                                                                                            (3px2=6p) 

3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între cele două ideologii 

3 puncte pentru menționarea oricărei deosebiri între cele două ideologii 

3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a unei ideologii totalitare din Europa în a doua 

jumătate a secolului al XX-lea. (se punctează orice caracteristică a ideologiei comuniste) 

1 punct pentru menţionarea oricărei practici totalitare din Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea (de 

exemplu: cultul personalității conducătorului, teroarea politică,  etc.)  

3 puncte pentru prezentarea practicii politice menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două 

informații referitoare practica politică menționată și se utilizează relația cauză-efect  

                     1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la practica politică menționată 

1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor referitor la evoluția regimurilor politice din  

Europa la sfărșitul secolului al XX-lea (de exemplu: înlăturarea  regimurilor comuniste a determinat trecerea 

la un regimuri democratice, 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            


