
   

 

Test inițial la disciplina Istorie, 2021-2022 – Barem de evaluare și de notare 

 

Test inițial la disciplia Istorie - clasa a XI-a 
Filiera teoretică, profil real, filiera tehnologică, vocațională, 1H/săprămână  

    Varianta1 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
 

SUBIECTUL I (40 puncte) 

 

1. Sursa B: Viena 

 

5p 

2. Secolul XIX 

 

5p 

3. 

 

-ne-a răsculat nerecunoașterea naționalității politice, tiraniile și barbariile...aristocraților 

transilvani maghiari, pe care poporul în această epocă nu le-a mai putut suferi 

10p 

4.  

 

Sursa B: muncitori, negustori, studenți, soldați 10p 

5. 

 

Formularea, pe baza sursei A, o oricărei opinii cu privire la consecințele revoluției de la 

1848-1849 pentru spațiul românesc. 

10p 

 

SUBIECTUL II (50 puncte) 

 

1. - câte 5 puncte pentru menționarea oricăror doi factori care au influențat evoluția 

economică a Europei, în perioada interbelică; 

5px2=10p 

2. - câte 5 puncte pentru precizarea a oricăror două caracteristici ale crizei economice din 

1929-1933, din România, și a oricărei consecințe a fiecăreia dintre aceste caracteristici; 

5px4=20p 

3. 

 

- câte 10 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la evoluția economică a 

Europei, în deceniul al patrulea al secolului al XX-lea; 

- câte 10 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin prezentarea oricărui fapt 

istoric care susține opinia și prin utilizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie; 

- doar 5 puncte pentru prezentarea oricărui fapt istoric corelat opiniei formulate, fără a 

se elabora o argumentare. 

10p+10p=20p 

sau 

10p+5p=15p 

 

Nr. item Competențe specifice 

S I.1. 2.4. 

S I.2. 5.2. 

S I.3. 2.4 

S I.4. 2.4. 

S I.5. 1.1., 2.5. 

S II Reper 1 2.3., 5.3. 

S II Reper 2 2.3., 2.4., 2.5. 

S II Reper 3 1.1., 1.2. 

 

1.1. Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei; 

1.2. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric; 

2.3. Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi; 

2.4. Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială; 

2.5. Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane; 

5.2. Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic; 

5.3. Plasarea evenimentelor și proceselor instorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal. 


