
Istoria românilor
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Varianta 1
I. 1. 5 puncte – b

2. 5 puncte – c
3. 5 puncte – c
4. 5 puncte – c              Total 20 de puncte

II. 1. 5 puncte pentru răspunsul: Burebista
2. 5 puncte pentru răspunsul: Nicopole
3. 5 puncte pentru răspunsul: 1878
4. 5 puncte pentru răspunsul: Constituţie/ Constituţia din 1923              Total 20 de puncte

III. 1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: ”să cucerească Dacia”, ”să oprească o dată
pentru totdeauna această primejdie ce se afla la graniţa Imperiului Roman”.
2. 2 puncte pentru numirea împăratului roman care a declanşat războiul contra dacilor în 101.
3. 2 puncte pentru menţionarea modalităţii în care s-a încheiat războiul daco-roman, în anul 102.
4. 2 puncte pentru menţionarea oricărei urmări a celui de-al doilea război daco-roman din secolul al
II-lea, desfăşurat între anii 105-106.
    3 puncte pentru prezentarea urmării menţionate.       Total 11 puncte

IV. 1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: ”a biruit atunci Ştefan Vodă”; “mulţi turci au
fost ucişi”.
2. 2 puncte pentru numirea statului medieval în care a domnit Ştefan cel Mare.
3. Câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două lupte antiotomane din secolul al XV-lea.

(1p x2 =2 puncte)
4. 2 puncte pentru menţionarea oricărei cauze a declanşării luptei antiotomane în timpul domnitorilor
Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare.
    3 puncte pentru prezentarea cauzei menţionate.       Total 11 puncte

V. Câte 2 puncte pentru completarea fiecărui spaţiu liber cu termenul corespunzător.
 (2p x 6 = 12 puncte)       Total 12 puncte

VI. Informaţia istorică – 10 puncte distribuite astfel:
• 2 puncte pentru menţionarea oricărei hotărâri referitoare la Principatele Române, adoptate la

Paris în 1856;
• câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două prevederi ale Convenţiei de la Paris (1858);

(1p x2 = 2 puncte)
• 2 puncte pentru precizarea modalităţii realizării unirii Moldovei cu Valahia la 24 ianuarie 1859;
• câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două reforme realizate între 1863-1864, care au

contribuit la modernizarea statului creat în anul 1859. (2p x 2 = 4 puncte)
Structurarea compoziţiei - 6 puncte distribuite astfel:

 2 puncte pentru introducere-cuprins-concluzii;
       1 punct pentru introducere-cuprins/ cuprins – concluzii;
       0 puncte pentru lipsa structurii/ prezenţa cuprinsului;

 2 puncte pentru prezentarea faptelor istorice în ordine cronologică/logică;
       0 puncte pentru nerespectarea ordinii cronologice/ logice a faptelor istorice;

 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat;
       0 puncte pentru lipsa limbajului istoric;

 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu;
0  puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.                        Total 16 puncte

Total test 90 de puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu


