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Barem de evaluare și de notare 

Test de evaluare inițială la istorie 

Clasa a IX-a 
 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă  
fracțiuni de punct.  
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului 

total acordat pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (14 puncte)  
1. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al II-lea  

2. 2 puncte pentru răspunsul: Sarmizegetusa  
3. 10 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la rolul relațiile daco-romane, în perioada 

101-106, susținută cu o informație selectată din sursa dată.  
 

SUBIECTUL al II– lea                                                                                                         (18 puncte)  
1. 2 puncte pentru răspunsul: secolul al XIX-lea  

2. câte 4 puncte pentru menționarea oricăror trei asemănări și a oricărei deosebiri dintre informațiile 
oferite de cele două hărți                                                                                                     (4 p x 4 = 16 p)  

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                    (20 de puncte)  
1. 4 puncte pentru răspunsul: Uniunea Sovietică  
2. 3 puncte pentru răspunsul: ”scopul urmărit a fost acela de a distruge structurile existente”. Se 

punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț)  
3. 13 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din România,  

utilizând și două informații selectate din sursă  
10 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din România, 
utilizând o informație selectată din sursă  
5 puncte pentru prezentarea, în 10-12 rânduri, a oricărei trăsături a regimului comunist din România, 
fără a utiliza informații selectat2 din sursă13  

 

SUBIECTUL al IV-lea                                                                                                    (38 de puncte)  

1.  
2 puncte pentru Cetatea Târgoviște, 3 puncte: Țara Românească  
2 puncte pentru Cetatea Neamțului; 3 puncte: Moldova  

câte 5 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între cele trei cetăți (5p x 2= 10 p)                              

e                                                                                                                                        20 de puncte 

 
2. 18 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând 
cunoștințe dobândite anterior, cele două informații solicitate din sursă și respectând limita de spațiu;  

15 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând  
cunoștințe dobândite anterior, doar una dintre informațiile solicitate din sursă și respectând limita de 
spațiu;  

8 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând 
numai informații din sursă;  

3 puncte pentru realizarea prezentării personalității domnitorului Mihai Viteazul, utilizând 
numai cunoștințe dobândite anterior. 

10 puncte din oficiu 
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