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OLIMPIADA DE ISTORIE 

Etapa județeană - 19 MARTIE 2022 - Iași 
CLASA a XII-a 

Varianta: 2 

BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 

 

 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: 

 

1. 2 puncte pentru numirea din sursa A a unui mare boier al Țării Românești partizan al eliberării țării prin 
austrieci; 

2. Câte 4 puncte pentru menționarea, pe baza surselor A și B, a oricărei informații referitoare la rolul 
Imperiului Habsburgic în spațiul românesc;          4 puncte X 2 = 8 puncte 

3. 1 punct pentru menționarea oricărei caracteristici a acțiunilor întreprinse de boieri comună surselor A, B și 
C. 

Câte 1 punct pentru fiecare informație din fiecare sursă                                               (1punct  x3= 3 puncte) 

4. 2 puncte pentru menționarea, pe baza surselor A și C, a unei asemănări între propunerile de tip constituțional 
ale boierimii. 

Câte 2 puncte pentru selectarea din sursele A și C a oricăror două informații care susțin asemănarea 
menționată.              2 puncte X 2 = 4 puncte  

5. 2 puncte pentru formularea, pe baza sursei C, a unui punct de vedere referitor la monarhia constituțională. 
Câte 3 puncte pentru selectarea din sursa C a oricăror două informații care susțin punctul de vedere formulat.
               3 puncte X 2 = 6 puncte 
6. 3 puncte pentru menționarea oricărui proiect politic inițiat de marea boierime în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea. 

3 puncte pentru prezentarea proiectului politic menționat prin evidențierea relației de cauzalitate și utilizarea 
unui exemplu / a unei caracteristici; 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu / a unei caracteristici referitoare la faptul istoric menționat. 
7. 6 puncte pentru argumentarea afirmației date – prezentarea oricărui fapt istoric relevant prin precizarea a 
două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 

pentru că etc.) și concluzia (așadar, astfel etc.).  

 

TOTAL 40 PUNCTE 

       

SUBIECTUL II: 

 

Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 

- 3 puncte pentru menționarea oricărui conflict de tip suzeran-vasal din a doua jumătate a secolului al 
XIII-lea; 

  3 puncte pentru prezentarea conflictului menționat prin evidențierea relației de cauzalitate și 
utilizarea unui exemplu / a unei caracteristici; 

  1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu / a unei caracteristici referitoare la conflictul menționat 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricărui stat românesc întemeiat în prima jumătate a secolului al 

XIV-lea și a unui regat catolic care a influențat spațiul sud-carpatic;       3 puncte X 2 = 6 puncte; 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări și deosebiri între formele de organizare 
instituțională din spațiul intracarpatic și extracarpatic în Evul Mediu;      3 puncte X 2 = 6 puncte; 

   câte 3 puncte pentru prezentarea oricărei asemănări și deosebiri între formele de organizare 
instituțională din spațiul intracarpatic și extracarpatic în Evul Mediu – o expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la o asemănare și o deosebire și se utilizează relația cauză-efect; 3 puncte X 2 = 6 puncte 
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   1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la o asemănare și o deosebire; 

  - 3 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni militare între Țările Române și statele vecine, cu 
excepția Imperiului Otoman, în Evul Mediu; 

   3 puncte pentru prezentarea oricărei prezentarea oricărei acțiuni militare între Țările Române și 
statele vecine, cu excepția Imperiului Otoman, în Evul Mediu – o expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la o asemănare și o deosebire și se utilizează relația cauză-efect;  

   1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la o acțiune militară. 
- 4 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica antiotomană a unei instituții 

centrale din spațiul românesc în secolul al XVI-lea; 

  6 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 și exprimarea ideilor menționate – 10 puncte distribuite astfel: 

1 punct pentru structurarea textului (introducere – cuprins – concluzie); 

 0 puncte pentru text nestructurat; 

3 puncte pentru argumentarea istorică (coerența și pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt 
istoric relevant); 

 1 punct pentru coerența și pertinența arugumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric istoric 
relevant; 

 0 puncte pentru lipsa argumentării istorice; 
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; 

3 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 SUBIECT II = 50 PUNCTE 

 

 

 

TOTAL SUBIECTE  (I + II) = 90 de puncte 

 

OFICIU: 10 PUNCTE 

TOTAL: 100 PUNCTE 

 

 


