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OLIMPIADA DE ISTORIE 

Etapa județeană 

19 MARTIE 2022 

Iași 
CLASA a VIII-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 

Se acordă 40 de puncte astfel: 

4 puncte puncte pentru menţionarea, pe baza textului A, a oricărei acțiuni militare care a 
condus la întărirea statului condus de Burebista. 

4 puncte pentru menționarea, pe baza textului B, a provinciei Moesia. 
2 puncte pentru menţionarea, pe baza textelor A şi B, oricărei asemănări legată de 
raporturile dintre regatului geto-dac și statul roman. 

2 punte pentru selectarea, pe baza textului A, a unei informații care susţine asemănarea 
menţionată.  
2 punte pentru selectarea, pe baza textului B, a unei informații care susţine asemănarea 
menţionată.         

2 puncte pentru menționarea oricărei deosebiri între consecințele războaielor daco-romane 
desfășurate în secolul I și cele ale războaielor daco-romane desfășurate în secolul al II-lea. 
6 puncte pentru prezentarea oricărei deosebiri între consecințele războaielor daco-romane 

desfășurate în secolul I și cele ale războaielor daco-romane desfășurate în secolul al II-lea. 

2 puncte pentru menționarea rolului creștinismului în etnogeneza românească. 
6 puncte pentru prezentarea rolului menționat. 
4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la caracterul romanic al poporului 
român. 
6 puncte pentru prezentarea unui fapt istoric relevant care să susțină opinia formulată. 

        
 

Subiectul II: …………………………………………………..………..……………………… 50 puncte 

 

Se acordă 40 de puncte pentru informația istorică astfel: 

 

2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între procesele de întemeiere ale statelor 
medievale românești extracarpatice,  identificate pe baza surselor date;  

2 puncte pentru utilizarea oricărei informații din sursele date cu privire la asemănarea 
menționată;  
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2 puncte pentru menționarea oricărei deosebiri între procesele de întemeiere ale statelor        
medievale românești extracarpatice,  identificate pe baza surselor date; 
2 puncte pentru utilizarea oricărei informații din sursele date cu privire la deosebirea 
menționată;  
 
3 puncte pentru precizarea oricărei acțiuni interne care a contribuit la consolidarea Țării 
Românești, în secolul al XIV-lea - al XV-lea;                          (3px1=3p) 
3 puncte pentru precizarea oricărei acțiuni interne care a contribuit la consolidarea Moldovei, 
în secolul al XIV-lea - al XV-lea;                          (3px1=3p) 

 

câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două cauze ale participării românilor la acțiunile 
antiotomane din secolele al XIV-lea - al XVI-lea;                                          (3px2=6p) 
 
câte 3 puncte pentru  menţionarea oricăror două acţiuni politico-militare antiotomane la care 
participă domnii români, în secolele al XIV- al XVI-lea;                    
(3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două acţiuni politico-militare antiotomane la care 
participă domnii români, în secolele al XIV-lea - al XVI-lea prin evidențierea relației de 
cauzalitate/a unei caracteristici și utilizarea unui exemplu;                           (3px2=6p) 
                   câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu referitor la faptele istorice 
menționate; 
4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la situația-problemă dată;     (4px1=4p) 
4 puncte pentru prezentarea unui fapt istoric relevant care să susțină opinia formulată.    

                                                                  (4px1=4p) 

Se acordă 10 de puncte pentru exprimarea ideilor menționate astfel: 

- 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) sau 1 punct pentru 

introducere/cuprins; cuprins/concluzii sau 0 puncte pentru text nestructurat; 

- 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să probeze 
înţelegerea procesului istoric sau 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect sau 

0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice sau 1 punct 

pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice sau 0 puncte 

pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice; 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric sau 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului 
istoric sau 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 

- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu sau 0 puncte pentru nerespectarea limitei de 

spaţiu. 

  
 
  
 
 
 
 

 


