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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. c) 

 
Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 3 
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 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 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

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

(prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Acest val de duritate are propriile sale explicaţii: pe de 

o parte, grija lui Gheorghiu-Dej ca revolta maghiară din 1956 să nu contagieze şi societatea 
românească, Gheorghiu-Dej este preocupat de pregătirea şi continuarea retragerii Armatei 
Roșii din România etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat 
din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: România, Moscova 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: În 1963, pentru prima oară, România votează la ONU altfel decât  Uniunea 
Sovietică [...] și, pe măsura acutizării conflictului chino-sovietic, pe care Gheorghiu-Dej se 
oferă să-l medieze, voturile independente ale României se înmulţesc. și efect: Drept urmare, 
regimul capătă respectabilitate în ochii Occidentului, interesat să slăbească coeziunea 
Pactului de la Varşovia. etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate în România, în perioada 
1951-1970, în afara celor la care se referă sursele A și B    (1px2=2p) 
Exemple: adoptarea Constituției din 1952, adoptarea Constituției din 1965 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între practicile politice utilizate în România, în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
Exemplu: au caracter democratic 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: Puterile Centrale Se punctează orice mod de redactare a 

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

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

3 puncte pentru menționarea acțiunii desfășurate de acesta, la care se referă sursa dată 
Exemplu: a semnat Tratatul de la București Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
Pacea de la Brest-Litovsk         (3px2=6p) 
Exemple: La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolșevic al Rusiei a semnat pacea de la 
Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, Rusia a ieșit din război etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
evenimentele desfășurate pe front în anul 1917 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Generalul Averescu coordonează acțiunile militare desfășurate pe front în anul 
1917. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Războiul s-a reluat cu înverșunare pe 
frontul din Moldova în iulie 1917, când generalul Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști şi 
Dar după câteva zile de succese și Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din Galiția se 
agravase, iar trupele ruse din Moldova se dezorganizau 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: aderarea la Antanta 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:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărui izvor istoric în care sunt atestate autonomiile locale din spațiul 
românesc intracarpatic în secolele al IX-lea – al XI-lea (de exemplu: Gesta Hungarorum etc.) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale acestora (de exemplu: sunt 
constituite pe teritoriul uniunilor de obști/obștilor, conducătorul lor are atribuții militar-administrative 
etc.)            (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două informații din Diploma Cavalerilor Ioaniți 
referitoare la autonomiile locale din spațiul sud-carpatic (de exemplu: menționează spațiul în care 
sunt localizate, precizează obligațiile economice și militare ale acestora etc. )  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurate în deceniul patru al secolului al XIV-lea, 
în procesul de constituire a statului medieval românesc din Sudul Carpaților (de exemplu: 
confruntări cu Ungaria pentru stăpânirea cetății Severinului etc.) 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la acțiune și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiune 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la acțiunile politice desfășurate în a 

doua jumătate a secolului al XIV-lea, în spațiul românesc dintre Carpați și Dunăre (de 
exemplu: Acțiunile politice desfășurate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, în spațiul 
românesc dintre Carpați și Dunăre, au ca scop consolidarea statului medieval. 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 parțială 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 

 


