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21 iulie 2014 
Probă scris ă 

 

Istorie 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (45 de puncte) 
Secvenţele A și B fac parte din programele școlare pentru disciplina istorie: 
 

A.  VALORI ŞI ATITUDINI 
 Relaționare pozitivă cu ceilalți 
 Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viața personală și cea socială 

Competen ţe specifice Con ţinuturi 
2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, 
prin utilizarea adecvată a surselor istorice 
referitoare la fapte din istoria românilor, 
desfăşurate în Epoca Modernă şi în 
secolul al XX-lea 
 
3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele 
unui fapt istoric din Epoca Modernă şi 
din secolul al XX-lea, pe baza surselor 
istorice 

CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE 
Termeni istorici, concepte, probleme de atins: 
- constituirea statului naţional român; 
- orientări în politica externă; 
- mişcarea de emancipare în teritoriile româneşti 
aflate sub dominaţie străină. 
Conţinuturi: 
• Românii din Basarabia, Bucovina şi Transilvania 
• Cucerirea independenţei de stat şi unirea Dobrogei 
• Războiul pentru întregirea naţională 
• Formarea statului naţional unitar 

(Programe școlare pentru Istorie, clasa a VIII-a, OMECI nr. 5097/09.09.2009) 
 

B.  VALORI ŞI ATITUDINI 
 Relaționare pozitivă cu ceilalți 
 Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viața personală și cea socială 

Competen ţe specifice Con ţinuturi 
2.1. Recunoaşterea unui context 
economic, social, politic, cultural, istoric 
 

2.3. Recunoaşterea perspectivelor 
multiple asupra faptelor şi proceselor 
istorice utilizând surse istorice diverse 

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 
Civilizaţia medievală 
• Probleme de atins: demografie şi economie, 

ierarhia feudală, Europa romanică şi Europa 
gotică, arhitectura medievală românească, 
influenţe orientale în Europa 

(Programa școlară pentru clasa a IX-a – Istorie, OMECT nr. 3458/09.03.2004 ) 
 

Analizați rolul metodelor de predare-învăţare şi al resurselor materiale în cadrul activităţii didactice 
desfăşurate pentru formarea/dezvoltarea competenţelor din secvențele A și B, având în vedere: 
− menționarea a trei caracteristici ale metodei Turul galeriei și exemplificarea utilizării acesteia în 

formarea/dezvoltarea competenței 3.7. din secvența A; 
− argumentarea unui punct de vedere referitor la rolul multiperspectivităţii în 

formarea/dezvoltarea competenţelor din secvenţa A;  
− menționarea a trei caracteristici ale metodei Expunerii și exemplificarea utilizării acesteia în 

formarea/dezvoltarea competenței 2.1. din secvența B;  
− prezentarea a două caracteristici ale unei alte metode didactice în afara celor precizate anterior și 

exemplificarea formării/dezvoltării competenței 2.3. din secvența B prin utilizarea acestei metode; 
− precizarea a două resurse materiale/mijloace de învățământ care pot fi folosite pentru 

formarea/dezvoltarea competenţelor din secvenţele A şi B; 
− explicarea unei relaţii dintre componenta Valori şi Atitudini din secvențele date şi metodele 

didactice precizate mai sus. 
Notă: Se punctează şi corectitudinea  informa ţiei istorice  utilizate în exemplificare şi în 
argumentare. 
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SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară pentru istorie – clasa a X-a: 

Competen ţe specifice Con ţinuturi 
1.2 Formularea de argumente referitoare la un 
subiect istoric 
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a 
cauzalităţii în evoluţia socială 
2.8 Identificarea aspectelor trecutului ce pot 
contribui la înţelegerea prezentului 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 
•  Ţările Române şi problema orientală 
Probleme de atins: secolul fanariot, războaie 
ruso-austro-turce, anul 1821, Regulamentul 
organic 

(Programa şcolară pentru clasa a X-a - ISTORIE, OMEC 4598/31.08.2004) 

Prezentați proiectarea şi realizarea evaluării competenţelor specifice din secvenţa dată, având 
în vedere: 
- precizarea a câte două caracteristici ale itemilor obiectivi, respectiv ale celor semiobiectivi; 
- menţionarea a câte două reguli de proiectare pentru fiecare dintre următorii itemi: de tip 

pereche, cu răspuns scurt/de completare, de tip întrebare structurată; 
- proiectarea a trei itemi (unul de tip pereche, unul cu răspuns scurt/de completare şi unul de tip 

întrebare structurată) prin care să evaluaţi competenţele 1.2 şi 2.4 din secvenţa dată; 
- precizarea a două metode complementare de evaluare adecvate competenţei specifice 2.8; 
- explicarea a două asemănări şi a două deosebiri dintre metodele complementare de evaluare 

pentru care ați optat. 
Notă: Se punctează şi elaborarea detaliată a răspunsului corespunzător fiecărui item, respectiv 
corectitudinea ştiin ţific ă a informa ţiei istorice . 
 
 
 
 


