
 

 

 

 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a XII-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 puncte)          

Citiți, cu atenție, sursele de mai jos: 

A.  

Art. 1. - Principatele-Unite-Române constituie un singur Stat indivisibil, sub denumirea de 

România.  
Art. 2. - Teritoriul României este nealienabil. Limitele Statutului nu pot fi schimbate sau rectificate, 

decât în virtutea unei legi.  

Art. 5. - Românii se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea învățământului, de libertatea 

presei, de libertatea întrunirilor.  
Art. 10. - Nu există în Stat nicio deosebire de clasă. Toți românii sunt egali înaintea legii și datori a 

contribui fără osebire la dările și sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcțiunile publice, 

civile și militare. Legi speciale vor determina condițiunile de admisibilitate și de înaintare în 

funcțiunile Statului. Streinii, nu pot fi admiși în funcțiuni publice, decât în cazuri excepționale și 
anume statornicite de legi.  

Art. 13. - Libertatea individuală este garantată. Nimeni nu poate fi urmărit decât în cazurile 

prevăzute de legi și după formele prevăzute de ea. Nimeni nu poate fi oprit sau arestat afară de 

cazul de vină veghiată, decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat și care trebuie să-i fie 

comunicat la momentul arestării sau cel mult în 24 ore după arestațiune.  
Art. 82. - Puterile constituționale ale Domnului sunt ereditare, în linie coborâtore directă și legitimă 

a Măriei Sale Principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de 

primogenitură și cu esclusiunea perpetuă a femeilor și coborâtorilor lor. Coborâtorii Măriei Sale vor 

fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. 
(Fragmente din Constituția din 1866) 

   B. 

Art. 1 

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. 

(2) Forma de guvernământ a statului este republica. 

Art.3 

(1) Teritoriul României este inalienabil.  

(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte 

norme general admise ale dreptului internaţional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 16 

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.  
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.  

(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai 

cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 
Art. 80 

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al 

unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.  
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor 
publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi 
între stat şi societate.                                                                  (Fragmente din Constituția din 1991) 

 

Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți, pe baza sursei A, două drepturi ale românilor.                    4 puncte 

2. Menţionaţi câte o cauză a adoptării celor două constituții la care fac referire sursele citate și 
precizați o consecință a adoptării Constituției din 1991.         6 puncte                    

3. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).         6 puncte 

4. Prezentați  două asemănări între două Constituții ale României în afara constituţiilor menționate 

în sursele date.            12 puncte     

5. Formulați un punct de vedere referitor la necesitatea adoptării actelor constituționale de la 

jumătatea secolului XX susținându-l printr-un argument istoric.        8 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, rolul sistemului constituțional  din România. 
                4 puncte 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                  (50 puncte)      

 Realizați o sinteză, de aproximativ  3-4 pagini, referitoare la Evoluția spațiului românesc în 

Evul Mediu, având în vedere: 

1. menționarea a două autonomii locale din sec.IX-XI și precizarea unui izvor istoric în care sunt 

amintite;  

2. precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între întemeierea statelor medievale extracarpatice; 

3. menționarea unei cauze a înființării instituțiilor medievale și precizarea a două instituții centrale 

din spațiul românesc;   
4. prezentarea unei asemănări între două acțiuni militare în care este implicat spațiul românesc din 

secolul al XV-lea și menționarea unei consecințe a uneia dintre aceste acțiuni;  
5. formularea unui punct de vedere conform căruia diplomația promovată de un conducător politic 

din spațiul românesc se încadrează în relațiile internaționale din secolele XIV- XVI și susținerea 

acestuia printr-un argument istoric;  

 

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

relaţiei cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea 

sintezei în limita de spaţiu precizată. 



 

 

 

 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

FAZA LOCALĂ- IANUARIE 2018 

Clasa a XII-a  

BAREM DE EVALUARE ȘI 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 PUNCTE 

1.  Câte 2 puncte pentru numirea, pe baza sursei A, a două drepturi ale românilor.   (2px2=4p)                     

2. Câte 2 puncte pentru menţionarea a câte unei cauze a adoptării constituţiilor din 1866 şi 
1991;                                                                                                                          (2px2=4p) 

2 puncte pentru precizarea  unei consecințe a adoptării constituţiei  din 1991.                                           

3. 6 puncte pentru scrierea oricăror două informații aflate într-o relație cauză-efect, selectate 

din sursa B.                                                                                                                  6 puncte 

4. Câte 3 puncte pentru precizarea a două asemănări între două constituții ale României în 

afara constituţiilor menționate în sursele date;                                                         (3px2=6p)  

câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări precizate.                               (3px2=6p)                     

5. 4 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptării actelor 

constituționale de la jumătatea secolului XX;  

 4 puncte pentru  susținerea punctului de vedere formulat  printr-un argument istoric.                                 

6.  2 puncte pentru construirea unui argument referitor la rolul sistemului constituțional  din 

România;  
 2 puncte pentru susţinerea argumentului printr-un fapt istoric relevant.                     4puncte   
                                                                                                                                                                       

  

SUBIECTUL II                                                                                                               50 PUNCTE 

Informația istorică – 40 de puncte, distribuite astfel: 

1. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două autonomii locale din sec.IX-XI; (2px2=4p) 

2 puncte pentru precizarea unui izvor istoric în care sunt amintite autonomiile locale 

menţionate;                                                  

2. Câte 3 puncte pentru  precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între întemeierea 

statelor medievale extracarpatice;(3px2=6p)                                                                                                 

3. 4 puncte pentru menționarea unei cauze a înființării instituțiilor medievale;  

câte 2 puncte  pentru precizarea a două instituții centrale din spațiul românesc; (2px2 = 4 p)                    

4. 4 puncte pentru identificarea unei asemănări între două acțiuni militare în care este implicat 

spațiul românesc din secolul al XV-lea; 

4 puncte pentru prezentarea asemănării identificate între două acțiuni militare în care este 

implicat spațiul românesc din secolul al XV-lea;  

4 puncte pentru menționarea unei consecințe a uneia dintre acțiunile militare precizate;  

                                                                                                                                   12 puncte 
      5.  4 puncte pentru formularea unui punct de vedere conform căruia diplomația promovată de 

 un conducător politic din spațiul românesc se încadrează în relațiile internaționale din  

 secolele XIV- XVI;   

 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric;   

                8 puncte 



 

 
       

 

Ordonarea și exprimarea ideilor menționate – 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 evidențierea relației cauză-efect care să probeze înțelegerea procesului istoric; 
    1 punct pentru prezentarea parțială a relațieicauză-efect; 

    0 puncte pentru lipsa relației cauză-efect. 

•  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. 

•  2 puncte 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. 

 

Total  90 de puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu 


