
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 

Proba scrisă la istorie 

Barem de evaluare și de notare  Pagina 1 din 2 

Simulare - Examenul de bacalaureat național 2016 

Proba E. c) 

 Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE 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 acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                     (30 de puncte) 

 

1. 2 puncte pentru numirea liderului politic al Germaniei, precizat în sursa A 

2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la statul fascist 

3. câte 3 puncte pentru menționarea regimului politic menționat atât în sursa A, cât și în 

sursa B și a spațiului istoric în care acesta se afirmă                                             (3px2=6p)  

4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei corespunzătoare sursei care susține 

că în stat există o dictatură cu adevărat totalitară.                                                                                                   

5.  7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate 

din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații ( cauză, respectiv efect) 

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două practici politice democratice caracteristice 

Europei secolului XX                                                                                                  (1px2=2p)    

     câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile menționate               (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între oricare două regimuri politici 

totalitare din secolul XX 

 

SUBIECTUL al II - lea                                                                                       (30 de puncte) 

 

1. 2 puncte pentru numirea unei atribuții a regelui,  precizată în sursa dată 

2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 

3. câte 3 puncte pentru menționarea regelui în timpul căruia s-a dat constituția din 1938 și a 

unei caracteristici a persoanei regelui precizată în sursa dată                                     (3px2=6p) 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 

atribuțiile legislative ale regelui                                                                                     (3px2=6p) 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
puterea legislativă  
     câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin 

punctul de vedere formulat                                                                                          (3px2=6p) 

6.  4 puncte pentru argumentarea afirmației date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin 

utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) și concluzia (așadar, ca 

urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III - lea                                                                                     (30 de puncte) 

 

Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei cauze care a transformat cercetarea științifică cu privire la 

formarea poporului român și a limbii române într-o problemă controversată 

2 puncte pentru  menționarea oricărei consecințe a transformării problemei românești într-o 

problemă controversată 

3 puncte pentru prezentarea coerentă a consecinței menționate, prin evidențierea relației 

istorice de cauzalitate și utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

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

consecința menționată 

- câte 1 punct pentru menționarea numelui oricăror trei istorici români din secolul al XIX-lea 

care au abordat romanitatea românilor          (1p x3=3 p) 
câte 1 punct pentru menționarea oricărei idei susținute de fiecare dintre istoricii menționați 

              (1p x3=3 p) 
- câte 2 puncte pentru precizarea a două poziții cu privire la romanitatea românilor formulate de 

istoricii secolului XX                                                                                                         (2p x2=4 p) 

2 puncte pentru menționarea oricărei deosebiri între cele două poziții 

 - 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția ideii romanității 

românilor între secolele XVIII-XX 
    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 - concluzii) 

- 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. 


