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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 15 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Severin Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: destinată să protejeze frontierele estice ale regatului 

de incursiunile tătare, blocarea trecătorilor din Carpaţii Răsăriteni Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Moldova, Țara Românească Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: Lipsit de mijloace de aprovizionare și efect: Carol Robert a fost silit în cele 
din urmă să ordone retragerea etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două fapte istorice desfășurate în contextul 
constituirii statelor medievale, în secolul al XIV-lea, în afara celor la care se referă sursele date
            (1px2=2p) 
Exemple: întemeierea Mitropoliei ortodoxe a Țării Românești în 1359, organizarea domniei ca 
instituție politică centrală etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între autonomiile locale din spaţiul 
intracarpatic, în Evul Mediu 
Exemplu: conducătorul are atribuții militar-administrative etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Constituție Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Carol 

 3 puncte pentru menționarea oricărei opinii a acestuia cu privire la legea fundamentală 
Exemplu: o Constituţie cvasirepublicană etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
organizarea militară a statului român       (3px2=6p) 
Exemple: Efectivele au fost sporite, s-a îmbunătăţit dotarea cu armament etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în 
enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la situația 
internațională a statului român 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemple: Situația internațională a statului român a fost influențată de acțiunile marilor puteri. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: În privinţa situaţiei internaţionale a Principatelor 
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Unite – căci denumirea România nu era încă acceptată de majoritatea puterilor garante – ea a fost 
consolidată atât prin sancţionarea de către puterile garante a preluării domniei de către principele 
Carol și Nu era încă un stat independent, dar ansamblul puterilor îi recunoscuse dreptul de a se 
afirma pe deplin ca o entitate statală europeană etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial 
(7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: unificarea instituțiilor politice în 1862 etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la 
acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menționarea a două ideologii totalitare din Europa Occidentală (de 
exemplu: : fascismul, național-socialismul/nazismul)      (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia, în prima jumătate a 
secolului al XX-lea (de exemplu: caracter naționalist, susține formarea Germaniei Mari etc.) 
            (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei practici politice totalitare utilizate în Europa de Est, în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea (de exemplu: cultul personalității etc.) 
3 puncte pentru prezentarea practicii politice menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la practica politică și se utilizează relația cauză-efect 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la practica politică 
2 puncte pentru precizarea oricărui stat care a utilizat această practică politică (de exemplu: 
România etc.) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din 
Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea (de exemplu: Practicile politice democratice 
din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, respectă drepturile și libertățile 
cetățenești. etc.) 
4 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.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 

 


