
 

OLIMPIADA DE ISTORIE   
FAZA LOCALĂ – IANUARIE 2017   

CLASA  a XI-a 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

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

 Subiectele se tratează pe foi separate. 
  

SUBIECTUL I                                                                                                                            (40 puncte)   

Citiți cu atenție textele de mai jos:  

A. ,,Prezentul tratat marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni (...) între popoarele 
Europei, în care deciziile luate sunt cât mai aproape de cetățeni. (...) Misiunea acestei uniuni este de a 
organiza relațiile dintre statele membre și între popoarele acestora pe principiile corenței și solidarității. 
Uniunea își propune drept obiective: 
 promovarea unui progres economic și social echilibrat și durabil, mai ales prin crearea unui spațiu 

fără frontiere interioare (...) 

 afirmarea identității sale pe scena internațională, mai ales prin crearea unei politici externe și de 
securitate comune (...) 

 consolidarea protecției drepturilor și intereselor locuitorilor statelor membre prin instituirea unei 
cetățenii a Uniunii (...)” 

                                                                                                      (Tratatul de la Maastricht) 

 
B. ,,Mișcarea populației trebuie să fie mai bine manageriată. Mobilitatea persoanelor se face la 
alegere sau din necesitate. Estimarea globală actuală a migrației internaționale este de 175 milioane de 

persoane, aproximativ 3% din populația lumii, şi numărul este în creștere. Oamenii migrează temporar 
sau permanent, pentru a se educa sau pentru a se perfecționa. Mișcarea oamenilor peste frontiere este 

esențială în lumea globalizată de astăzi. Afacerile internaționale depind de o forță de muncă 
internațională şi de abilitatea oamenilor de a se mișca cu ușurință pe tot globul.” 

                            (Bronson McKinley, director general, Organizația Mondială pentru Migrații) 
 

Răspundeți următoarelor cerinţe:  
 

1. Selectați, din sursa A, misiunea Uniunii Europene.                                                                    4 puncte 

2. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține motivul migrației popoarelor, 
selectând două informații aflate în relație cauză – efect.                                                           10 puncte 

3. Menţionaţi, pe baza sursei A, două obiective ale Uniunii Europene şi prezentați unul  dintre ele.                                                                                                                             
                                                                                                                                                         10 puncte 
4. Prezentați un alt moment al integrării europene în afara celui la care se referă sursa A.            6 puncte                                     

5. Menţionaţi două evenimente care au accelerat procesul de integrare europeană.                       6 puncte 

6. Pornind de la cele două surse, formulați un punct de vedere argumentat, referitor la modul în care 
migrațiile contemporane influențează viitorul Uniunii Europene.                                              4 puncte             

                                                                              

 

 

 

 

 



 

Subiectul II                                                                                                            (50 de puncte)  

 

Elaborați, în aproximativ 3-4 pagini, o sinteză despre România în Europa contemporană, având în 
vedere:  

- prezentarea a două caracteristici ale culturii române în perioada interbelică şi menționarea a doi 

reprezentanți ai acesteia;  

- prezentarea a două aspecte privind evoluția economiei românești în secolul XX;  

- menționarea a două fapte istorice referitoare la necesitatea unificării Europei;  
- precizarea a două dintre valorile comune care stau la baza Uniunii Europene;  

- formularea unui punct de vedere referitor la integrarea României în construcția europeană şi 
susținerea acestuia prin două fapte istorice.  

 

 

 

 

 Notă!  
 - Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației 
cauză-efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerența şi pertinența 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 spațiu precizată. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

ETAPA LOCALĂ 21 ianuarie 2017 

CLASA a XI a 

Barem de corectare și notare 

 

Subiectul I                                                                                                                           ( 40 de puncte)  

1. 4 puncte pentru menționarea, din sursa A, a  misiunii Uniunii Europene. 

2. 4 puncte pentru precizarea literei corespunzătoare sursei care susține motivul migrației popoarelor 
       6 puncte pentru selectarea celor două informații aflate în relație cauză – efect.       

3. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza sursei A, a două obiective ale Uniunii Europene;  

                                                                                                                                                      (3px2=6p) 

        4 puncte pentru prezentarea unuia dintre aceste obiective 

 4. 2 puncte pentru menționarea unui alt moment al integrării europene în afara celui la care se referă 
sursa A; 

       4 puncte pentru prezentarea acestuia    

 5. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror  două evenimente care au accelerat procesul de integrare 

europeană.                                                                                                                                     (3px2=6p) 

 6. 4 puncte pentru formularea punctului de vedere argumentat, referitor la modul în care migrațiile 
contemporane influențează viitorul Uniunii Europene.                                                                                                     

                 

                                                                                                          

Subiectul II                                                                                                                        (50 de puncte  )     

Informația istorică - 40 puncte distribuite astfel:   

1. - câte 4 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale culturii române în perioada 
interbelică                                                                                                                                     (4px2=8p)                                                   

     - câte 1 punct pentru menționarea oricăror doi reprezentanți ai acesteia;                               (1px2=2p)       

2. - câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale economiei românești în secolul 
XX.                                                                                                                                               (2px2=4p)       

     - câte 3 puncte pentru prezentarea celor două caracteristici privind evoluția economiei românești în 
secolul XX                                                                                                                                    (3px2=6p)                          

3. - câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la necesitatea unificării 
Europei;                                                                                                                                        (3px2=6p)                           

4. - câte 3 puncte pentru precizarea a două valori comune care stau la baza constituirii Uniunii 

Europene;                                                                                                                                     (3px2=6p)                          

5.  - 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la integrarea României în construcția 

europeană;                                                                                                                                              
     - câte 3 puncte pentru susținerea acestuia cu două fapte istorice (prin evidențierea relației de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici);                                                          (3px2=6p)  

  

Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 10 puncte distribuite astfel:   

 1puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);   

      0 puncte pentru text nestructurat;  

 2 puncte pentru evidențierea relației cauză-efect, astfel încât compoziția să probeze înțelegerea 

procesului istoric; 

      1 punct pentru prezența parțială a relației cauză-efect;   



 

      0 puncte pentru lipsa relației cauză-efect;   

 2 puncte pentru argumentarea istorică; (coerența şi pertinența argumentării elaborate prin utilizarea 

unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia);   
      1 punct pentru coerența şi pertinența 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 parțială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;   

      0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;  

 2puncte pentru utilizarea limbajului istoric;  

      1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric;   

      0 puncte pentru lipsa limbajului istoric;   

 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu;  

      0 puncte pentru nerespectarea limitei de spațiu.    

                                                                                                                  

           

Se acordă 10 puncte din oficiu  

Total - 100 de puncte  

 

 


