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OLIMPIADA DE ISTORIE 
Etapa județeană/municipiului București 

19 MARTIE 2022 
CLASA a  XI - a 

BAREM DE EVALUARE 
Varianta 1 

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
 Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

prin barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu care se adaugă la Subiectul I. 

 Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
Subiectul I: …………………………………………………..…………………………… 40 puncte 

1. 2 puncte pentru menționarea oricărei  acțiuni desfășurată de statele europene,                                              
2 puncte pentru    menționarea  oricărei consecințe a acestuia în plan socio-economic din 
sursa B,              2p. + 2p =  4 puncte                       

2. Câte 2 puncte pentru precizarea unui stat european la care face referire sursa A, respectiv 
sursa B,                2p. X 2 = 4 puncte 

3. 5 puncte pentru scrierea unei relații cauză – efect stabilită între două informații selectate 
din sursele A și B,                              5 puncte 

4. 4 puncte pentru formularea unui punct de vedere cu privire la consecințele situației politice 
din Europa asupra spațiului extraeuropean, pe baza surselor A, B și C 
câte 3 puncte pentru selectarea câte unei informații - argument din fiecare sursă  

        4p.+ (2p. X 3) = 10 puncte 
 

5. Câte 2 puncte pentru menționarea a două fapte istorice referitoare la viața publică și viața 
privată din Europa de Est din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 
Câte 3 puncte pentru prezentarea a două fapte istorice referitoare la viața publică și viața 
privată din Europa secolului al XX-lea - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la acest aspect și se utilizează relația cauză-efect; (3p. X 2) = 10 puncte 
 

6. 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric relevant prin care se argumentează 
afirmația conform căreia cultura română este parte a culturii europene în perioada interbelică. 
5 puncte pentru argumentarea afirmației date prin prezentarea oricărui faptului istoric, prin 
precizarea a două informații referitoare a acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea și concluzia 

SUBIECTUL II: ……………………………………...………..……………………… 50 puncte 
Informația istorică: 
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice care au condus la modificarea 
regimurilor politice în Europa în secolul al XX-lea;                       (2p. X 2 = 4 puncte) 
Câte 2 puncte pentru indicarea oricărei personalități politice implicată în evenimentele menționate 
anterior;                                         (2p. X 2 = 4 puncte) 
 
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două ideologii politice din Europa interbelică; 
                                                  (2p. X 2 = 4 puncte) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea ideologiilor menționate anterior - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acest aspect și se utilizează relația cauză-efect;  

                                           (3p. X 2 = 6 puncte) 
 1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la aspectul menționat; 
 
2 puncte pentru menționarea oricărei practici politice prezentă în perioada postbelică; 
2 puncte pentru precizarea statului în care aceasta a fost aplicată;  
                                                                                                   
Câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două forme de organizare statală specifice statelor  
europene în a doua jumătate a secolului al XX-lea;                              (2p. X 2 = 4 puncte) 
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3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a uneia dintre cele două forme de organizare 
statală; 
4 puncte pentru prezentarea caracteristici menționate anterior - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acest aspect și se utilizează relația cauză-efect;  
 
3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor evoluţia României în perioada 1938-
1989;   
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea 
oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru 
că, etc) și concluzia (așadar, ca urmare etc.); 
Ordonarea şi 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 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.     
      

OFICIU: 10 PUNCTE 
TOTAL : 100 PUNCTE 


