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SUBIECTUL I: 
 
1. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor A şi B, a câte unei informaţii referitoare 

la adunările legilative;                                                                          (2p x 2 = 4p) 
2. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor A şi B, a câte unei informaţii referitoare 

la alegerea adunărilor legislative;                                                              (2p x 2 = 4p) 
3. 2 puncte pentru menţionarea, pe baza surselor A şi B, a unei deosebiri referitoare la 

puterea executivă; 
câte 3 puncte pentru selectarea câte unei informaţii din sursele A şi B care să susţină 
deosebirea menţionată.                                                                          (3p x 2 = 6p) 

4. 3 puncte pentru formularea, pe baza surselor A şi B, a oricărei opinii referitoare la 
principiile iluministe.   
câte 3 puncte pentru selectarea câte unei informaţii din sursele A şi B care să susţină 
opinia formulată.                                                                          (3p x 2 = 6p) 

5. 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfăşurat în secolul al XVII-lea care are 
drept consecinţă promovarea „modelului britanic”, la care se referă sursa B. 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat prin evidenț ierea relaț iei de 
cauzalitate ș i utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici; 
1 punctpentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la aspectul 
menţionat; 

6. câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări şi a oricărei deosebiri, referitoare la 
Revoluţia Americană ș i cea Franceză, în afara celor la care se referă sursele.  (2p x 2 = 4p) 
câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări, respectiv, deosebiri menţionateprin 
evidenț ierea relaț iei de cauzalitate ș i utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici; 
                                                                                                                             (3p x 2 = 6p) 
Câte 1 punctpentru 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: 
 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a evenimentelor desfăşurate în anul 1848 

asupra evoluţiei ulterioare a Europei;    
 câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări şi a oricărei deosebiri, referitoare la 

organizarea politică a statelor Europei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 
                         (2p x 2 = 4p) 

 câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări, respectiv, deosebiri menţionate prin 
evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;. 

                        (3p x 2 = 6p) 
câte 1 punctpentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
aspectul menţionat;   

 3 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la constituirea României Moderne; 



 câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la constituirea 
sistemului de alianţe la sfârşitul secolului al XIX-lea ;                         (3p x 2 = 6p) 

 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale Primului Război Mondial; 
                                                                                                                           (2p x 2 = 4p) 

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

 2 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la influenţa regimului politic asupra 
relaţiilor internaţionale interbelice;   
câte 3 puncte pentru  formularea fiecărui argument (1 punct pentru pertinenț ă, 1 punct 
pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant, 1 punct pentru utilizarea conectorilor) 
                                                                                                                             (3p x 2 = 6p) 
  

 
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; 

 2 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; 

 1 punct pentru argumentarea istorică; (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate 
prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia); 

0 puncte pentru lipsa argumentării istorice; 
 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. 
 


