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Barem de corectare si notare 

Subiectul I 

1.cate 3 puncte pentru precizarea ,pe baza textului A, a oricaror doua prevederi ale Tratatului de la 

Versaille referitoare la Societatea Natiunilor.                            (3px2=6p) 

2. cate 3 puncte pentru precizare,pe baza textului B,a oricaror doua informatii referitoare la statul 

francez.                                                                                              (3px2=6p)     

3.3 puncte pentru metionarea,pe baza textelor A si B , a unei asemanari referitoare la obiectivele 

actiunilor initiate de Societatea Natiunilor . 

Cate 2 puncte pentru selectarea din textele A si B a cate unei informatii prin care se suntine 

asemanarea mentionata.                                                                                     (2px2=4p) 

4.3 puncte pentru formularea oricarui punct de vedere referitor la atitudinea S.U.A. fata de 

Societatea Natiunilor. 

3 puncte pentru folosirea ca argument a oricarei informatii din textul A. 

5.2 puncte pentru mentionarea oricarui fapt istoric referitor la activitatea Societatii Natiunilor ,in 

afara celor mentionate in textele A si B. 

3 puncte pentru prezentarea faptului istoric mentionat. 

6.cate 2 puncte pentru mentionarea a oricaror doua fapte istorice referitoare la atitudinea Romaniei 

fata de conflictele regionale din prima jumatate a secolului al XX-lea. 

                                                                                                                      (2px2=4p) 

Cate 3 puncte pentru prezentarea fiecarui fapt istoric mentionat. (3px2=6p) 

                                                                                             Total 40 de puncte 

Subiectul II: 

Informatia istorica-40 de puncte distribuite astfel: 

 Cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror  doua cauze ale modificarilor intervenite in 

organizarea statala in Europa in perioada postbelica; (3px2=6p) 

 Cate  2 puncte pentru mentionarea oricaror doua  consecinte ale regimului politic in Europa 

Occidentala asupra societatii postbelice; (2px2=4p) 

Cate 3 puncte pentru prezentarea consecintelor mentionate prin evidentierea relatiei de 

cauzalitate si utilizarea unui exemplu a unei caracteristici; (3px2=6p) 

o Cate 1 punct pentru utilizarea doar a  unui exemplu a unei caracteristici referitoare la 

faptul istoric mentionat; 

 2 puncte pentru mentionarea oricarei caracteristici a regimului politic din Europa 

Rasariteana din perioada 1945-1989; 

Cate 3 puncte pentru prezentarea consecintei mentionate prin evidentierea relatiei de cauzalitate si 

utilizarea unui exemplu a unei caracteristici; 

o Cate 1 punct pentru utilizarea doar a  unui exemplu a unei caracteristici referitoare la 

regimul politic mentionat; 

 

 
 



 

 

 

 2 puncte pentru mentionarea oricarui fapt istoric referitor la integrarea europeana 

3 puncte pentru prezentarea faptului istoric mentionat prin evidentierea relatiei de cauzalitate si 

utilizarea unui exemplu a unei caracteristici; 

o Cate 1 punct pentru utilizarea doar a  unui exemplu a unei caracteristici referitoare la 

regimul politic mentionat; 

 cate 3 puncte pentru mentionarea a oricaror doua consecinte ale acestui proces asupra 

procesului migratiilor in perioada contemporana; (3px2=6p) 

 2 puncte pentru mentionarea rolului diversitatii in cadrul Europei contemporane. 

cate 3 puncte pentru prezentarea oricaror doua fapte istorice care sustin rolul mentionat. (3px2=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; 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 


