
 

Simulare județeană – Probă scrisă la istorie                                                                                          Varianta 1 

 

P
ag

e1
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

_____________________________________________________________________________________ 

Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat, Ianuarie 2022 

Proba E. c) 

Istorie 

Varianta 1 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională – profil artistic, toate 

specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-

documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - profil 

teologic, toate specializările. 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct.  

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total 

acordat pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I ___________________________________________________________(30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru răspunsul: Aurelian . 

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

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: ideea despre descendența romană a românilor din coloniștii 

romani transplantați în Dacia traiană, ideea stăruinței elementului roman în Dacia abandonată de Aurelian 

năvălirilor barbare 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: Dacia traiană - sursa A, Moesia- Sursa B. 

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: După anul 602, în urma micșorării numărului slavilor din nordul Dunării și efect: raportul 

de forțe s-a schimbat în favoarea autohtonilor, dispunând de o organizare social-politică mai adecvată 

împrejurărilor istorice etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două teorii referitoare la romanitatea românilor din motive 

politice  între secolele XVIII – XIX.                                                             (1px2=2p)                                                                                                                               

 

Exemple: teoria autohtoniei susținută de Școala Ardeleană, teoria imigraționistă F.I Sulzer, teoria roesleriană 

etc.  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei teorii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două 

informații referitoare la teorii.                                                                          (2px2=4p)  

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei cauze a abordării romanității românilor în perioada Evului Mediu. 

 

Exemplu: pe fondul Renașterii crește preocuparea umaniștilor de cercetare a originilor romanice ale 

poporului român; declanșarea luptei antiotomane sporește interesul european față de români manifestându-se 

în preocupările umaniștilor față de originea românilor; cronicarii români au urmărit reconstituirea istoriei și 

afirmarea latinității poporului român etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 
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SUBIECTUL al II –lea____________________________________________________ (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru răspunsul : Zeurinul / Severinul. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIV lea. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

3. 3 puncte pentru răspunsul: Basarab sau Carol Robert de Anjou 

    3 puncte pentru răspunsul: Basarab a trimis o solie regelui maghiar sau Carol Robert de Anjou  a cuprins 

Zeurinul (Severinul) și fortăreața lui, le-a încredințat toate numitului Dionisie împreună cu demnitatea de 

ban etc. .Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau 

în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două informații referitoare la condițiile pe care și le asumă 

voievodul față de regele maghiar.                                                                                                                                   

Exemple: Basarab i-a propus regelui 7.000 de mărci de argint. De asemenea, el și-a anunțat intenția de a 

renunța la Severin; Basarab  l-a asigurat că plătește tribut și că îl va trimite la curtea regelui pe unul din fiii 

săi 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 la tactica de luptă 

folosită de voievodul român. 

     câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de vedere 

formulat .                                                                                                                                          (3px2=6p) 

Exemplu: Pornind de la sursa dată, consider că, voievodul român a aplicat o tactică defensivă, folosindu-se 

de avantajele terenului și elementele  naturale, a  atras inamicul în cursă intr-o posadă.etc 

Informațiile care susțin acest punct de vedere : calea aceasta era cotită și închisă de ambele părți ale râpei 

foarte înalte, și pe unde această cale era mai largă, acolo românii în mai multe locuri o întăriseră împrejur și  

mulțimea nenumărată a românilor sus pe râpe a alergat din toate părțile și a aruncat săgeți asupra oastei 

regelui care se găsea pe fundul unei căi adânci.... 

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: 

încercarea voievodului Litovoi de a unifica autonomiile locale din zona văii Jiului, intră în conflict cu regele 

maghiar; descălecatul lui Negru Vodă din Făgăraș, în contextul anihilării autonomiei sale de către regele 

maghiar Andrei al III lea 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 menţionarea oricărei cauze a implicării Țării Românești în relațiile internaționale, în 

secolele XIV-XV și a unui voievod care se afirmă în relațiile externe (de exemplu: menținerea independenței, 

apărarea creștinătății etc și Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș etc)                                           3p x 2 =6 puncte 

- câte 3 puncte pentru menționarea a două acțiuni militare desfășurate de reprezentanții instituțiilor centrale 

din spațiul românesc extracarpatic în secolele XV-XVI și a unei asemănări între acestea;                                                   

(de exemplu: atacul de la Târgoviște, bătălia de la Vaslui¸ bătălia de la Războieni, bătălia de la Călugăreni 

asemănare: conflicte anti-otomane etc)                                                                                 3p x 2 = 6 puncte 

- 2 puncte precizarea unei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea  (de exemplu: 

aderarea Țării Românești la Liga Sfântă SAU tratatul de la Alba Iulia SAU Tratatul de la Târgoviște) 

  2 puncte menționarea oricărui aspect legat de această acțiune diplomatică  (de exemplu: Liga Sfântă era o 

alianță antiotomană constituită la inițiativa papei Clement al VIII-lea, din care făceau parte Statul Papal, 

Spania, Austria, Ferrara, Mantua și Toscana. Ulterior aderă și Transilvania, considerată factor decisiv..SAU 

.. declanșarea răscoalei antiotomane și perspectiva unui atac antiotomn iminent, l-a determinat pe Mihai 
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Viteazul să încheie o alianță cu principele Transilvaniei, Sigismund Bathory. La 20 mai 1595, o delegație de 

12 boieri din Țara Românească.... etc.) 

     3 puncte pentru prezentarea aspectului menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații 

referitoare la acest aspect și se utilizează relația cauză-efect. 

                    1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la aspectul menționat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile 

internaționale de la începutul modernității (de exemplu: În secolele XVII-XVIII asistăm la decăderea 

Imperiului otoman și la afirmarea altor puteri expansioniste în zonă: Rusia țaristă și Imperiul Habsburgic; în 

acest context internațional, politica externă a Țărilor Române va fi marcată de păstrarea echilibrului între 

Marile Puteri europene aflate în conflict. 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 

 

 


