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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 20 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Tratatul de la Paris Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: îi era recunoscută independenţa, Rusia preia sudul 

Basarabiei etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: România, București Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).   (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: întrucât puterile continuau să le considere țara un teritoriu dependent de 
Imperiul Otoman și efect: Nimeni nu i-a invitat pe români etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc, în 
perioada 1848-1857, care au contribuit la formarea statului român   (1px2=2p) 
Exemple: elaborarea Proclamației de la Islaz din 1848, elaborarea Rezoluțiilor în Adunările 
ad-hoc din 1857 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri adoptate în plan intern, în 
timpul domniei lui Al. I. Cuza (1859-1866) 
Exemplu: au contribuit la modernizarea societății românești etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Ştefan cel Mare Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: lupta de la Războieni/Războieni 

3 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurată de otomani în contextul acestei acțiuni militare 
Exemplu: Mehmet II însuşi pătrunde în Moldova şi-l înfrânge pe Ştefan [cel Mare] etc. Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau 
în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
tătari           (3px2=6p) 
Exemple: În iulie 1475, flota otomană cucereşte Caffa şi aduce hanatul tătar al Crimeii sub 
directa subordonare a Imperiului Otoman, transformându-l, timp de trei secole, în cel mai eficient 
instrument de intervenţie militară în Europa răsăriteană., tătarii pun pericol granița Moldovei  etc. 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
evenimentele din perioada 1484-1487 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
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Exemplu: Evenimentele din perioada 1484-1487 reflectă relațiile politice dintre Moldova și 
Imperiul Otoman. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: O nouă invazie a turcilor în 
Moldova, în 1484, se încheie cu ocuparea cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă, de la Marea Neagră, 
două dintre bastioanele de rezistenţă ale Moldovei și Din 1487, Moldova reîncepe să plătească 
tribut Porţii Otomane, aşteptând timpuri mai bune pentru reluarea ostilităţilor. etc. Punctajul total 
(10 puncte) sau cel parțial (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul 
de vedere, cât și informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau 
doar informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: întemeierea Mitropoliei Moldovei de către Petru I Mușat etc. ) prin precizarea a două 
informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru menționarea oricărui principiu politic consacrat prin Constituția din 1923 (de 
exemplu: separarea puterilor în stat etc.) 
3 puncte pentru prezentarea principiului menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la principiu și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la principiu  
- 2 puncte pentru precizarea Constituției din 1938 

câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două prevederi ale acesteia (de exemplu: regele 
este „capul statului”, inițiativa legilor aparține regelui etc.)     (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între prevederile Constituției din 
1948 și cele ale Constituției din 1952 (de exemplu: Marea Adunare Națională era recunoscută 
drept instituție supremă în stat, prevăd drepturile și îndatoririle cetățenilor etc.)  (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în 
deceniul șapte al secolului al XX-lea (de exemplu: Evoluția politică a României în deceniul 
șapte al secolului al XX-lea se caracterizează prin consolidarea regimului totalitar. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 

 
 


