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Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 
punctajului total ob ținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. 
1. 2 puncte  pentru precizarea celor două organizări teritoriale. 
2. 5 puncte  pentru prezentarea întemeierii statului Regatului Maghiar în perioada menționată 
3. 5 puncte  pentru prezentarea întemeierii bisericii în Regatului Maghiar în perioada menționată 

Total 12 puncte 
B. 
- 6 puncte pentru prezentarea unui eveniment important din perioada amintită 
- 7 puncte  pentru prezentarea politicii şi a principalelor fapte ale regelui, referitor la „reconstituirea 
statului”  
 
- 2 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauz ă-efect prin utilizarea conectorilor corespunzători 
- 1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu      Total 18 puncte  

 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
 
A.  
1. 2 puncte  pentru exprimarea opiniei faţă de citatul dat 
2. câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două fapte istorice relevante pentru susţinerea opiniei 
formulate         1 x 2 = 2 puncte 
câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror trei caracteristici ale fiecăruia dintre cele două fapte 
istorice precizate         2 x 3 =6 puncte  
- 1 punct pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, prin utilizarea conectorilor corespunzători 
- 1 punct p entru utilizarea limbajului istoric adecvat 
- 1 punct  pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct  pentru structurarea argumentării elaborate 
- 1 punct  pentru respectarea limitei de spaţiu     Total 15 puncte 
 
B.  
- 3 puncte pentru prezentarea problemelor economice și politice ale Regatului Maghiar 
- 1 punct  pentru menționarea lipsei conducerii unitare (2 comandanți supremi la Mohács) 
- 1 punct  pentru neașteptarea trupelor transilvănene conduse de voievodul Ioan Zápolya 
(Szapolyai János) 
- 1 punct pentru tactica greșită adoptată la Mohács 
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- 4 puncte pentru prezentarea consecințelor bătăliei: divizarea Regatului Maghiar în 3 părți și 
pierderea oricărei posibilități de a rezista invaziei otomane 
- 1 punct pentru evidenţierea rela ţiei cauz ă-efect , prin utilizarea conectorilor corespunzători 
- 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru structurarea argumentării elaborate 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu      Total 15 puncte  

 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
 
- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două metode de predare-învăţare a istoriei și tradiției 
minorității         1p. x 2 = 2 puncte  
- câte 2 puncte  pentru prezentarea a două avantaje ale unuia din metode din perspectiva 
formării/dezvoltării competenţelor specifice date    2p. x 2 = 4 puncte  
- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror trei resurse materiale/mijloace de învăţământ  

1p. x 3 = 3 puncte  
- câte 2 puncte  pentru justificarea utilităţii fiecăreia dintre cele trei resurse materiale/mijloace de 
învăţământ pentru formarea/dezvoltarea competenţelor specifice date  2p. x 3 = 6 puncte  
- 11 puncte  pentru realizarea unui test sumativ pe baza unității de învățare: 
  - câte 3 puncte  pentru folosirea corectă a celor trei itemi ceruți  3p. x 3 = 9 puncte  
 - 2 puncte  pentru realizarea baremului de corectare 
- 2 puncte  pentru argumentarea pertinentă cu privire la importanța istoriei locale în predarea 
istoriei și tradițiile minorității maghiare. 
Atenție! Se notează: 
- utilizarea corectă a informației istorice corespunzătoare     1 punct  
- elaborarea răspunsului pentru fiecare cerință formulată      1 punct  
 
 


