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SUBIECTUL I 

1. 3 puncte pentru precizarea, pe baza sursei B, a oricărei informaţii referitoare la 
arhitectura orientală. 

2. 5 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei B, a oricăror două informaţii aflate 
în relaţie cauză-efect referitoare la «prima perioadă intermediară».   

3. 2 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor A şi B, a oricărei deosebiri 
referitoare la organizarea politică; 

           câte 3 puncte pentru selectarea fiecărei informaţii din fiecare sursă, prin care se  
           susţine deosebirea respectivă.              (3p x 2 = 6p) 

4. Câte 3 puncte pentru selectarea oricăror trei informaț ii prin care se susț ine 
opinia formulată;                                                                                (3p x 3 = 9p) 

5. 2 puncte pentru menţionarea oricărui alt fapt istoric referitor la monarhia 
egipteană, în afara celor la care se referă sursa B.   
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menț ionat prin evidenț ierea 
relaț iei de cauzalitate ș i utilizarea unui exemplu/unei caracteristici. 

          1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la  
          aspectul menţionat; 

6. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale civilizaţiei 
greceşti antice transmise lumii contemporane.    (2p X 2 =4p) 

           câte 3 puncte pentru prezentarea caracteristicilor menţionate, prin evidenţierea  
           relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;   
                                                                                                                      (3p X 2 =6p) 
           câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici  
           referitoare la aspectul menţionat; 

Total 40 puncte 
 
SUBIECTUL AL II-LEA: 
Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 
 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale popoarelor din 

Europa în Antichitate;                                                                           (2p x 2 = 4p) 
 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două forme de organizare politică din 

Europa Antică;                                                                  (2p x 2 = 4p)  
      câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei forme de organizare politică menţionată  
      prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei  
      caracteristici;                                                                                     (3p x 2 = 6p)  
      câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare  
      la aspectul menţionat 

2 puncte pentru precizarea unei asemănări între cele două forme de organizare 
politică menţionate; 



 câte 2puncte pentrumenţionareaoricărordouăconsecinţe ale evoluţiei vieţii politice 
asupra culturii din Europa în perioada antichităţii;                                   (2p x 2 = 4p) 

 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la procesul 
formării popoarelor medievale din Europa;                                (2p x 2 = 4p) 

 câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări şi a oricărei deosebiri în 
procesul constituirii a două state medievale;                    (2p x 2 = 4p) 

      câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări şi deosebiri menţionate  
       prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei  
       caracteristici;                                                                                       (3p x 2 = 6p) 

1 punctpentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la  
aspectul menţionat;  
 1punct pentru menţionarea oricărui element de continuitate între Antichitate şi 

Evul Mediu;   
      2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric care susţine continuitatea  
      menţionată; 
      3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat  prin evidenţierea relaţiei  
    de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;  
     1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la  
    aspectul menţionat 
  
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

 2 puncte pentru structurarea sursei (introducere - cuprins - concluzii); 
 1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii; 
 0 puncte pentru text nestructurat;1 

 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să  
            probeze înţelegerea procesului istoric; 
 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 
 0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 

 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice; 

 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor  
           istorice; 
 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 

 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 
 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.         
 
Total 50 de puncte 
Total 90 de puncte.                                              Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Total - 100 de puncte. 
 

 

 



 

 

 

 

 


