
  

 

 

 
 

OLIMPIADA DE ISTORIE FAZA JUDEȚEANĂ 

 19 MARTIE 2022  

Clasa a IX-a     Varianta 1 

 BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  
 

 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct.  
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 

pentru lucrare la 10. 

 

Subiectul I - 40 puncte 

 

1. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni de politică externă a faraonilor 
egipteni din sursa A.                                                                    (2p x2=4 p) 

 

2. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două consecințe ale exercitării puterii Senatului în 
Roma antică din sursa C.                                                        (2p x2=4 p) 

 

3. 7 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei B, a oricăror două informații aflate în relație 
cauză-efect. 

 

4. 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric referitor la monarhia egipteană în afara celor 

menționate în sursa A. 

  3 puncte pentru prezentarea faptului istoric susținut cu cel puțin  două informații. 
1 punct pentru utilizarea doar a unei caracteristici a faptului istoric menționat. 

5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni de politică externă ale Atenei din 
secolul al V-lea î.Hr.                                                                               (2p x2=4 p) 

Câte 3 puncte pentru prezentarea celor două acțiuni de politică externă ale Atenei din secolul 

al V-lea î.Hr. susținute cu cel puțin două informații.                        (3p x2=6 p) 

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unei caracteristici a acțiunilor politice 

menționate. 

6. 4 puncte pentru formularea oricărui  punct de vedere referitor la evoluția creștinismului în 

Imperiul Roman.  

6 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.) 
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Subiectul al II-lea - 50 de puncte. 

 

- 3 puncte pentru precizarea oricărei forme de organizare politică specifică Romei antice între sec. 
III - IV   

  Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale acesteia    (2px2=4p) 

  Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei caracteristici menţionate prin evidenţierea relaţiei de   

cauzalitate şi utilizarea unui exemplu                                               (3px2=6p) 

            Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la fiecare caracteristică 
menţionată;  
- 2 puncte pentru menționarea oricărei personalități politice din Roma secolelor III-IV. 

3 puncte pentru prezentarea rolului personalității menționate în cadrul evenimentelor desfășurate 

la Roma între secolele III-IV d. Hr. prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui 
exemplu/a unei caracteristici;  

  1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la rolul personalității 
menționate. 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecințe a crizei statului roman din secolul a III-lea 

asupra Daciei romane; 

3 puncte pentru prezentarea  consecinței crizei statului roman din secolul a III-lea asupra  Daciei 

romane prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;  
3 puncte pentru menționarea oricărui element de continuitate daco-romană din sec. al IV-lea. 

- Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze care au dus la decăderea statului roman 
din secolul al V-lea                                                                       (2px2=4p) 

- 4 puncte pentru formularea unei opinii referitoare la influențele civilizației romane asupra 
popoarelor medievale occidentale.  

6 puncte pentru susținerea opiniei formulate 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 – 10 puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);  

1 punct pentru (introducere - cuprins - concluzii);  

0 puncte pentru text nestructurat;  

- 2 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;  

- 2 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu;  

0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu. 


