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•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total acordat pentru lucrare.

•

SUBIECTUL I

(60 de puncte)

A.

1. 3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica internă a României
în perioada 1970-1988
2. 7 puncte pentru argumentarea punctului de vedere formulat prin prezentarea oricăror
două fapte istorice (precizarea acestora şi menționarea a câte unei caracteristici a fiecărui
fapt), prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi
concluzia (aşadar, ca urmare etc.), prin utilizarea limbajului istoric adecvat și prin respectarea
structurii specifice unei argumentări
Se poate acorda punctaj parțial, astfel:
• 4 puncte pentru argumentarea punctului de vedere formulat prin
prezentarea doar a unui fapt istoric (precizarea acestuia și menționarea
oricărei caracteristici a faptului), prin utilizarea conectorilor care exprimă
cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.),
prin utilizarea limbajului istoric adecvat și prin respectarea structurii specifice
unei argumentări
Total 10 puncte

B.

câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două cauze și a oricăror două consecințe ale
Revoluției franceze declanșate în 1789
(2p.x4=8 puncte)
câte 3 puncte pentru explicarea fiecărei cauze și a fiecărei consecințe menționate
(3p.x4=12 puncte)
Total 20 de puncte

C. -

câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări și a oricărei deosebiri dintre
acțiunile de politică externă desfășurate de România în perioada 1875-1913
(2p.x3=6 puncte)
câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări și a deosebirii menţionate, prin
evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
(3p.x3=9 puncte)
câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale Primului Război Mondial,
în perioada 1914-1915
(2p.x2=4 puncte)

-

câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în
1916-1918, în cadrul Primului Război Mondial
(2p.x2=4 puncte)
2 puncte pentru precizarea oricărei deosebiri dintre faptele istorice menționate
1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie)
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
Total 30 de puncte
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SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
− câte 1 punct pentru precizarea oricăror două metode de predare-învățare adecvate pentru
formarea/dezvoltarea competențelor specifice din secvențele date
(1p.x2=2 puncte)
câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale fiecărei metode precizate
(2p.x4=8 puncte)
− câte 4 puncte pentru exemplificarea utilizării uneia dintre metodele precizate pentru secvența
A și a celeilalte metode pentru secvența B, distribuite astfel:
1 punct pentru precizarea modului de organizare a clasei
2 puncte pentru precizarea oricărei sarcini de lucru date elevilor, corelate
formării/dezvoltării competenței specifice, utilizând informație istorică din
Conţinuturi
1 punct pentru corectitudinea informației istorice utilizate
(4p.x2=8 puncte)
− câte 5 puncte pentru proiectare fiecăruia dintre cei doi itemi, unul semiobiectiv pentru secvența
A și unul subiectiv pentru secvența B, utilizând informație istorică din Conţinuturi, distribuite
astfel:
1 punct pentru respectarea tipului de item
1 punct pentru respectarea regulilor de proiectare
1 punct pentru adecvarea cerinței/cerințelor la abilitățile/deprinderile
corespunzătoare competenței specifice și la conținutul/conținuturile din secvența
dată
1 punct pentru elaborarea răspunsului așteptat pentru fiecare item, respectând
cerința/cerințele
1 punct pentru corectitudinea științifică a informației istorice folosite pentru
elaborarea itemului și a răspunsului așteptat
(5p.x2=10 puncte)
− 1 punct pentru utilizarea limbajului de specialitate adecvat
− 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu
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