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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 18 
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: Moldova, Țara Românească,  Se punctează orice 

mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Puterea legislativă era reprezentată de o Adunare 

obştească, este aleasă pe cinci ani 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: Turcia, Rusia Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).    (3px2=6p) 

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

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru că, în problema esenţială - cea a puterii - mica boierime se arăta 
preocupată exclusiv de a-şi asigura un cuvânt decisiv în Sfatul obştesc și efect Aceste 
principii nu erau aplicate însă consecvent etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român 
elaborate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea     (1px2=2p) 
Exemple: memoriul boierilor români prezentat în 1772, memoriul boierilor români prezentat în 
1791  etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui proiect politic menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la proiectul politic     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două proiecte politice referitoare la 
statul român elaborate în 1848 
Exemplu: prevăd unirea Moldovei cu Țara Românească 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: Liga Sfântă Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

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

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Mihai Viteazul 

3 puncte pentru menționarea oricărei cauze a confruntărilor cu otomanii 
Exemplu: Cucerirea cetăţilor de pe linia Dunării 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 
prevederile Tratatului de la Alba Iulia       (3px2=6p) 
Exemple: domnului i se retrag prerogativele domniei, ţara urma să fie guvernată de un sfat 
restrâns al boierilor 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 
acțiunile militare desfășurate după răscoala antiotomană izbucnită în 1594 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Acțiunile militare desfășurate după răscoala antiotomană izbucnită în 1594 
evidențiază colaborarea statelor din spațiul românesc în lupta împotriva Imperiului Otoman. 
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Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Ele sunt inițiate de domnul Țării Românești pe 
linia Dunării prin atacarea cetăților turcești, în timp ce Aron Vodă, [domn] al Moldovei, intră în 
sudul țării, asediind Tighina. și Reacția creștină nu s-a lăsat așteptată, astfel că acțiunea militară a 
celor trei principate de la începutul lui octombrie a recucerit Târgoviște și i-a aruncat pe turci peste 
Dunăre la Giurgiu.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: instaurarea regimului fanariot 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:  
- câte 3 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei consecințe ale adoptării 

constituției României din deceniul trei al secolului al XX-lea (de exemplu: garantarea drepturilor 
și libertăților pentru toți cetățenii statului național unitar român constituit în 1918, consolidarea 
democrației din România etc.)         (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două prevederi ale Constituției din 1938 (de 
exemplu: regele este „capul statului”, inițiativa legilor aparține regelui etc.)  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea Constituției din 1948 
- 2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între prevederile legilor fundamentale ale 

României, adoptate în 1952, respectiv în 1965 (de exemplu: Marea Adunare Națională era 
recunoscută drept instituție supremă în stat etc.) 
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la asemănare și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la asemănare 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la democrația din România în ultimul 

deceniu al secolului al XX-lea (de exemplu: Democrația din România se consolidează datorită 
practicilor politice utilizate în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. 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 

 
 


