OLIMPIADA LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
etapa raională/municipală, 08 februarie 2020, Clasa a XI-a
Barem de evaluare
Item
Răspuns corect/posibil
1
Identificați, drepturile omului reflectate în
sursele A și B.
2.

Modul de acordare a punctelor
Puncte
2 puncte pentru identificarea corectă a a 4
drepturilor pentru fiecare sursă (2 p. x 2) puncte

Determinați contextul istoric, în cel puțin 2 1 punct pentru descrierea parțială a 4 p.
enunțuri, în care a fost adoptate Declarațiile contextului istoric (1 p. x 2)
din surse.
2 puncte pentru descrierea completă a
contextului istoric (2 p. x 2)
Sursa A: Războiul de independență a celor
13 colonii engleze; Al doilea Congres
Continental de la Philadelphia;
Sursa B: Revoluția franceză, 1789;

3.

Formulează
două
argumente
care
demonstrează implementarea conceptului de
libertate individuală în statele moderne, în
baza surselor A și B și a cunoștințelor
acumulate anterior.

4.

Identifică o personalitate istorică care ar avea 2
puncte
pentru
identificarea 8 p.
tangențe cu sursele citate. Argumentați rolul personalității (1 x 2 p.)
acestei personalități, prin trei argumente:
Câte 2 puncte pentru fiecare argument
formulat. (3 x 2 p.)
Sursa A: George Washington; Thomas
Jefferson, Benjamin Franklin etc.;

5.

1.

2 puncte pentru fiecare raționament 8 p.
alcătuit corect; (2 p. x 2)
2 puncte pentru prezentarea exemplelor;
(2 p. x 2)

Sursa B: Robespierre, Marat, Danton,
Napoleon I etc.;
Argumentați
interdependența
dintre 2
puncte
pentru
stabilirea 15 p.
prevederile Declarațiilor și mișcările social- interdependenței dintre prevederile
politice din Europa.
Declarațiilor și mișcările sociale;
2 puncte pentru stabilirea contextului
Răspuns posibil: Se acceptă oricare istoric;
interdependență stabilită corect.
2 puncte pentru consecințele de
De exemplu: Declarația de Independență a perspectivă (2 p.);
insiprat Revoluția Franceză, revoluțiile de la Câte 2 puncte pentru referința la unele
1848-1849, mișcările naționale din America evenimente/ procese/ fenomene istorice
Latină etc. (Consecințe de perspectivă)
relevante (2 p.x 2)
Declarația Drepturilor omului și cetățeanului 1 punct pentru numirea personalității;
a influențat/ inspirat Revoluția din iulie 1830 Câte un 1 punct pentru 2 date
Franța; Revoluția de la 1848-1849; cronologice; (1p. x 2)
Revoluția lui Tudor Vladimirescu etc.
2 puncte pentru formularea concluziei și
opiniei proprii;

SUBIECTUL II
Hașurați pe hartă 2 teritorii anexate de
2 puncte pentru fiecare
Imperiul Rus care demonstrează
identificat corect (2 x 2 p.)

teritoriu 8 p.

expansiunea acestuia în Europa de SudEst

2.

3.

1 punct pentru hașurarea corectă a
teritoriului/ marcarea hotarului (1 x 2 p.)
2 puncte pentru completarea legendei

Răspuns posibil:
1792 – teritoriul dintre Bugul de Sud și
Nistru;
1812 – teritoriul dintre Nistru și Prut;
Exprimați-vă opinia față de scopul real și 2 puncte pentru formularea opiniei 6 p.
scopul declarat al Imperiului Rus în procesul proprie;
de extindere al acestuia.
4 puncte pentru argumentarea opiniei (2
puncte pentru raționament și 2 puncte
pentru exemple)
Formulați o concluzie privind consecințele
2 puncte pentru formularea concluziei;
6 p.
procesului de extindere a Imperiului Rus.
4 puncte pentru argumentarea opiniei (2
Argumentați răspunsul cu trimitere la un
puncte pentru raționament și 2 puncte
eveniment/proces.
pentru exemple)
Subiectul III
Utilizează sursele şi cunoştinţele obţinute Redactează
un
text
coerent:
anterior pentru a redacta un eseu la tema: introducere, cuprins, concluzie:
5 p.
0 p. – pentru un răspuns lipsă;
COLONIZAREA ÎN BASARABIA – 1 p. x 3 – pentru fiecare parte a textului
CONSECINȚE IMEDIATE ȘI DE
(introducere, cuprins, concluzie), clar
DURATĂ
organizată ca mesaj/structură (prin
alineat).
La elaborarea eseului se va ţine cont de: 2 puncte – pentru argumentarea
utilizarea limbajului istoric; prezentarea concluziei;
argumentelor; abordarea subiectului în Formularea argumentelor:
10 p.
relevanţă tematică şi expunere logică; Formulează trei argumente (6p.)
încadrarea critică a informațiilor din sursele 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
istorice;
evidenţierea
relaţiilor
de 1 p.X3 – argument parţial/ declarativ;
cauzalitate; plasarea corectă în timp şi spaţiu 2 p.X3 – argument construit corect
a evenimentelor şi personalităţilor istorice; (raţionament şi exemplu), corect
reflectarea subiectului abordat prin prisma ştiinţific.
de la universal la naţional; formularea şi Concordanţa argumentelor cu
argumentarea
concluziei;
respectarea opinia(2p.) 0 p. – pentru un răspuns
volumului indicat.
lipsă;
1 p. – argumentele susţin parţial/
insuficient opinia exprimată în
introducere; 2 p. – argumentele susţin
opinia exprimată în introducere, sînt
relevante şi suficiente.
Relevanţa tematică a argumentelor
(2p.) 0 p. – pentru un răspuns lipsă;
1 p. – argumentele abordează parţial/
unilateral tema propusă;
2 p. – argumentele abordează
multilateral tema.
Integrează critic informaţiile din
sursele propuse – 3 p.
3 p.
0 p. – pentru un răspuns lipsă sau fără a
face trimitere la surse;
1 p. – se fac unele încercări de
valorificare a surselor; textul surselor

este preluat fără a fi integrat în text;
2 p. – sursele sunt valorificate corect dar
parţial;
3 p. – toate sursele propuse sunt
valorificate corect.
Explică relaţii de cauză-efect (cel
5 p.
puţin două
Explică (4p.)
0 p. – pentru un răspuns lipsă;
1 p.X2 – cauza-consecinţa este
exprimată simplist, fără conectori;
2 p.X2 – răspuns corect, deplin.
Relevanţa tematică (1p.)
1p. – relaţiile de cauză-efect propuse
reflectă esenţa temei abordate.
Plasarea corectă în timp şi spaţiu a
evenimentelor
şi
personalităţilor 4 p.
istorice
1 p. pentru fiecare data cronologică (1
p. x 2)
1 p. pentru fiecare personalitate
istorică identificată corect (1 p. x 2 )
Total eseu
Total test:

27 p
86 p.

