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SUBIECTUL I: 

1. 4 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei A, a oricărui motiv pentru care 
Domiţian încheie pacea cu Decebal. 

2. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei A, a oricărei opinii referitoare la 
semnificaţia “triumfului” lui Domiţian; 

        câte 4 puncte pentru selectarea fiecărei informaţii care susţine opinia respectivă. 
                                                                    (4p X 2 = 8p) 

3. câte 4 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei B, a oricăror două fapte istorice 
aflate în relaţie cauză-efect, referitoare la acţiunile militare ale lui Traian, 
premergătoare încheierii păcii.                       (4p X 2 = 8p) 

4. câte 4 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor B şi C, a câte unei informaţii 
referitoare la atitudinea lui Decebal faţă de încheierea păcii.          (4p X 2 =8p) 

5. 4 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor B şi C, a asemănării referitoare la 
rezultatul acţiunilor militare iniţiate de Traian.     

        câte 2 puncte pentru selectarea fiecărei informaţii din fiecare sursă, care să  
        susţină asemănarea respectivă.                                                          (2p X 2 =4p) 

Total 40 puncte 
 
SUBIECTUL AL II-LEA: 
Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 
 3 puncte pentru menţionarea rolului deţinut de deţinut de Revoluţia de la 1848-

1849 în constituirea României moderne; 
 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la unirea Principatelor 

Române;  
           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  
           faptul istoric menţionat; 
 câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două reforme înfăptuite de Alexandru 

Ioan Cuza;                   (3p X 2 = 6p)  
 2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între cele două reforme 

menţionate; 
 câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei cauze și a oricărei consecințe a 

Constituției din 1866;                                                                        (3p X 2 = 6p) 
 2 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni politice sau militare referitoare la 

cucerirea independenţei de stat;       
           3 puncte pentru prezentarea  acțiunii menționate, 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  



          acțiunea menţionată; 
 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a obţinerii independenţei 

României; 
3 puncte pentru prezentarea consecinţei menţionate, 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  
          consecinţa menţionată; 
 3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la implicarea României în 

Primul Război Mondial; 
          2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric prin care este susţinută opinia  
          formulată; 
          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  
         faptul istoric menţionat; 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

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

 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 puncte 
Total test 90 de puncte.       
Se acordă 10 puncte din oficiu 
Total – 100 puncte 

 
 


