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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 13 
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; - profil teologic, toate specializările. 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă fracţiuni 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 împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Partidului Muncitoresc Român/PMR, Partidul 

Comunist Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Pe 21 august 1968, Armata Roşie şi armatele auxiliare 
ale Tratatului de la Varşovia invadează Cehoslovacia, Armata Roșie participă la ocuparea 
orașului Praga etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Varșovia/Cehoslovacia/Praga/Budapesta/Europa de 
Est/România, București/Moscova/Beijing Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț).     (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: din cauza planificării economice în CAER [Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc] și efect: Între Bucureşti şi Moscova a început o confruntare etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două practici politice totalitare utilizate de statul 
român, în afara celor la care se referă sursele A și B     (1px2=2p) 
Exemplu: cenzura, cultul personalității  etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care 
sunt precizate două informații referitoare la practica politică    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărui principiu politic consacrat prin legea fundamentală 
adoptată de statul român în 1991 
Exemplu: separarea puterilor în stat etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: bătălia de la Vaslui/Vaslui  Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Ștefan cel Mare  

3 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurată de acesta pentru pregătirea luptei din 
1475 
Exemplu: Ştefan a poruncit să se facă pustiu în faţa duşmanului etc. Se punctează orice mod 
de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
consecințele luptei din 1475        (3px2=6p) 
Exemple: a determinat retragerea turcilor, Urmărirea a durat aproape patru zile […], «pe un 
mare noroi» etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la cauzele 
expediției militare organizate de otomani în Moldova 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
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Exemplu: Acțiunile desfășurate de Ștefan cel Mare îi determină pe otomani să organizeze 
expediția militară în Moldova. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Acesta, odată 
tronul consolidat, nu numai că refuzase să mai plătească tribut și prin campaniile sale repetate în 
Țara Românească arăta că vrea să scoată și această țară din zona de influență otomană 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 (de 
exemplu: organizarea instituției politice centrale etc. ) prin precizarea a două informații referitoare 
la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi 
concluzia (aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a elaborării proiectelor politice referitoare la statul 
român în secolul al XVIII-lea (de exemplu: dorința modificării statutului internațional al Țărilor 
Române etc.) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român, 
elaborate în 1848 (de exemplu: Prințipiile noastre pentru reformarea patriei, Proclamația de la 
Islaz etc.)            (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăruia dintre acestea(de exemplu: 
prevede unirea Moldovei cu Țara Românească, solicită emanciparea și împroprietărirea țăranilor 
prin despăgubire etc.)          (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric desfășurat în spațiul românesc în anul 1859 
(de exemplu: dubla alegere a lui Al. I. Cuza etc.) 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția statului român în perioada 

1864-1866 (de exemplu: Evoluția statului român în perioada 1864-1866 se realizează prin acțiuni 
reformatoare desfășurate în plan intern. 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 

 


