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OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a X-a 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru este de 3 ore. 

 Subiectele se tratează pe foi separate. 

 

Subiectul I                                                                                                                       (40 de puncte) 

 

Citiţi cu atenţie textele de mai jos: 

A. „[În Franţa] începând cu decretele din august şi cu Declaraţia drepturilor, au avut loc schimbări 
fundamentale, care au suprimat majoritatea instituţiilor fostului regim. (...) Cea mai faimoasă dintre 

instituţiile abandonate a fost cea a monarhiei, abolită în 1792. Schimbarea nu avea să dureze, întrucât 
monarhia a revenit (...) deşi nu mai era aceeaşi cu cea din 1789. Atribuţiile sale urmau să fie limitate, 

în special de o adunare aleasă, care avea dreptul să voteze legi. Adunările care au funcţionat în 

timpul revoluţiei nu erau tocmai democratice, de vreme ce după primele adunări, votul a fost 

încredinţat unei mici minorităţi de proprietari. Totuşi, legislativul ales prin vot avea să fie una dintre 

schimbările permanente aduse de revoluţie. Reformele Adunării Constituante s-au dovedit a fi, în 

ansamblu, cele mai radicale şi mai durabile din revoluţie. (...) Deosebirile legale dintre stări au 

dispărut, ca şi privilegiile nobililor, ale bisericii (...). Biserica a fost drastic transformată de pierderea 

dijmei şi a pământurilor sale. (...) A fost deschis accesul pe bază de merit în cariera administrativă, în 

cea militară şi în cea bisericească.”  

                                                                                    (Duncan Townson, Franţa în revoluţie )  

B. „Bonaparte pune, prin instituțiile pe care le regândește, bazele noii societăți apărute ca urmare a 

Revoluției. (…) Codul Civil, din 1804, consacră libertatea individuală, garantează proprietatea și 
ordinea. Națiunea se poate identifica într-un singur om, dușman înverșunat al facțiunilor, organizator 

al statului. (…) Dar, soldat purtat de destin până pe culmile gloriei, Bonaparte nu poate rupe total cu 

Vechiul Regim decât punând bazele unei noi dinastii. Ungerea, la 2 decembrie 1804, în cadrul căreia 

papa, reprezentant al lui Dumnezeu, nu e decât un instrument supus, nu restaurează un suveran. 

Încoronându-se pe el însuși, Napoleon încoronează principiile lui 1789. Împăratul este un despot 

luminat, despot ce a edificat un aparat de stat de o redutabilă eficacitate; (…) Paradoxul acestei 

puteri este că ea suprimă libertățile din 1789, pe care constituie însăși baza instituțiilor pe care le-a 

realizat.” 

                                                                                             (J. Carpentier, F. Lebrun, Istoria Europei) 

Răspundeţi următoarelor cerinţe:  
1. Numiți, pe baza textelor A și B, două documente legislative elaborate ca o consecință a Revoluției 

franceze și precizați anul elaborării acestora.                                 8 puncte  

2. Menţionaţi o schimbare  referitoare la rolul bisericii în societatea franceză de după 1789 şi 
selectaţi din cele două texte câte o informaţie prin care să susţineţi această idee.     7 puncte                    

3. Menţionaţi, pe baza textelor A şi B, câte o informaţie referitoare la monarhie.     6 puncte  

4. Precizaţi, pe baza textului A, modalitatea în care se realizează ocuparea funcţiilor.    3 puncte  

5. Prezentaţi  un obiectiv al politicii napoleoniene pe plan intern.       8 puncte  

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia politica napoleoniană a 

favorizat răspândirea ideilor Revoluției franceze în Europa.        8 puncte 
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Subiectul II                                                                                                                     (50 de puncte) 

     Elaborați, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză despre Revoluție și contrarevoluție în prima 

jumătate a secolului al XIX-lea, respectând următorul plan de idei: 

 precizarea contextului politic în care se întrunește Congresul de la Viena și se formează 

Sfânta Alianță; 
 menționarea a două obiective ale politicii Sfintei Alianțe; 
 prezentarea a două evenimente revoluționare generate de politica Sfintei Alianțe; 
 precizarea unui fapt istoric, din perioada menționată, generat de declanșarea Problemei 

Orientale și menționarea a două consecințe ale acestuia asupra organizării politice a Țărilor 
Române; 

 formularea unei opinii cu privire la rolul revoluțiilor de la 1848 în modernizarea statelor 

europene și susținerea acesteia cu două argumente istorice.    

 

Notă!   
 Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 

relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa 

argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă 

cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi 
încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
 

Total test 90 de puncte.  

Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Total 100 de puncte.  
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OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a X-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 

              

Subiectul I                                                                                                               (40 de puncte) 
1. câte 2 puncte pentru numirea, pe baza textelor A și B, a două documente legislative elaborate ca o 

consecință a Revoluției franceze;                   (2px2=4p)  

    câte 2 puncte pentru precizarea anului elaborării acestora.    (2px2=4p) 

2.  3 puncte pentru menţionarea oricărei schimbări  referitoare la rolul bisericii în societatea franceză 

de după 1789;  

    câte 2 puncte pentru selectarea câte unei informaţii din fiecare text prin care se susţine 

schimbarea menţionată.         (2px2=4p)  

3. câte 3 puncte pentru menţionarea pe baza textelor A şi B a câte unei informaţii referitoare la 

monarhie.           (3px2=6p)  

4. 3 puncte pentru precizarea, pe baza textului B, a modalităţii prin care se realizează ocuparea 

funcţiilor.  
5. 3 puncte pentru menţionarea unui obiectiv  al politicii napoleoniene pe plan intern; 

    5 puncte pentru prezentarea acestui obiectiv. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației conform căreia politica napoleoniană a favorizat 

răspândirea ideilor Revoluției franceze în Europa;  

    4 puncte pentru prezentarea oricărui fapt istoric relevant care să susțină afirmația prin utilizarea 

conectorilor care să exprime cauzalitatea (deoarece, pentru că etc) și concluzia (așadar, ca urmare 

etc.).  

 

           

Subiectul al II - lea                                                                                                           (50 puncte)  

 

40 puncte pentru informaţia istorică, distribuite astfel:  

1. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două consecinţe ale înfrângerii lui Napoleon Bonaparte 

și dispariției Imperiului Francez;        (3px2=6p)  

2. câte 3 puncte pentru menționarea a două obiective ale politicii Sfintei Alianțe;  (3px2=6p) 

3. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două evenimente istorice generate de politica Sfintei 

Alianțe;           (2px2=4p)  

    câte 3 puncte pentru prezentarea evenimentelor menționate;    (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru precizarea oricărui fapt istoric, din perioada menționată, generat de declanșarea 

Problemei Orientale; 

    câte 3 puncte pentru menționarea a două consecințe ale acestuia asupra organizării politice a 

Țărilor Române;          (3px2=6p) 

5. 3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la rolul revoluțiilor de la 1848 în 

modernizarea statelor europene; 
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       câte 3 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 

prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea                 

( deoarece, pentru că etc. ) şi concluzia ( aşadar, ca urmare etc.).    (3px2=6p) 

 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:  

• 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);  

   1 punct pentru (introducere - 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.  

• 2 puncte pentru argumentarea istorică; (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin 

utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia);  

  1punct pentru coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant;                    

  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 test 90 de puncte.  

Se acordă 10 puncte din oficiu.  

          Total 100 puncte.  


