
Barem de evaluare 

Clasa a XI-a 

Item Răspuns corect/posibil Modul de acordare a punctelor Puncte 

1 Descrieți Contextul Istoric În Care Au Fost Adoptate 

Actele Prezentate În Sursele A Și B, După Algoritmul 

Propus: 

 

Sursa A: Anglia, 1651, Oliver Cromwel, revoluția 

engleză, instaurarea republicii, lupta pentru colonii, 

afirmarea Angliei în plan international etc. 

Sursa B: Imperiul Francez/Confederația Rinului, 

1806, Napoleon Bonaparte, fărâmițarea statelor 

germane în peste 300 de state după pacea de la 

Westfalia, politica de expansiune a Franței, 

promovarea Declarației Drepturilor Cetățeanului și 

Omului în Europa etc. 

Câte 1 punct pentru plasarea corectă în 

timp (1 p. x 2); 

Câte 1 punct pentru plasarea corectă în 

spațiu (1 p. x 2): 

Câte 1 punct pentru identificarea 

personalității (1 p. x 2); 

Câte 3 puncte pentru descrierea 

contextului intern (3 p. x 2) 

Câte 3 puncte pentru descrierea 

contextului extern (3 p. x 2) 

-2 puncte pentru răspunsul 

incomplet; 

-3 puncte răspuns complet;   

18 

puncte 

2. Explicați, prin 2 raționamente, că Actul Navigației 

adoptat în 1651 a contribuit la transformarea Angliei 

în „cărăușul lumii”.  

Câte 3 puncte pentru fiecare 

raționament formulat corect (3 p. x 2)  

6 p. 

3. Demonstrați, în baza sursei B și a cunoștințelor 

acumulate anterior, că Napoleon I în procesul de 

formare a Imperiului Francez a susținut statele 

fărâmițate. 

  

Răspuns posibil: Confederația Rinului (1806); 

Ducatul Varșoviei (1808) 

  

2 puncte pentru formularea completă a 

raționamentului; 

Câte 2 puncte pentru fiecare exemplu 

(2 x 2 p.); 

    

6 p. 

4. Enumerați 3 schimbări teritoriale după Congresul de la 

Viena, referindu-vă la state diferite. 

Câte 2 puncte pentru fiecare 

schimbarea teritorială după Congresul 

de la Viena (2 p. x 3) 

6 p. 

5. Demonstrați, prin 2 argumente, că după Congresul de 

la Viena, Imperiul Rus a devenit „jandarmul Europei”.  

Câte 3 puncte pentru fiecare argument 

(3 p. x 2); 

Câte 1 puncte  pentru fiecare 

raționament identificat corect (2 x 

1 p.) 

Câte 2 puncte pentru exemple 

corecte (2 x 2 p.)  

6 p. 

II. Rolul personalității istorice în baza analizei și utilizării surselor istorice. 

6. Identificați personalitatea la care face referință Sursa 

B. 

Argumentați rolul acesteia în domeniile: politic, 

militar, diplomatic 

 

Răspuns posibil: Tudor Vladimirescu 

Politic – domn (declarat) al Țării Românești (martie-

mai 1821); lichidarea regimului fanariot; revenirea la 

domniile pământene; 

Militar – conducător al pandurilor; 

Diplomatic – stabilirea relațiilor cu mișcarea 

„Eteria”; 

1 punct pentru identificarea 

personalității; 

3 puncte pentru fiecare argument 

corect; 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 p 

III. Relația de cauza-efect 

7. 7.1 Identificați în sursele E și F câte un 

eveniment/fenomen/proces, aflat în relații de 

cauzalitate:    

7.2. Formulează relația de 

cauzalitate/interdependență dintre evenimentele/ 

fenomenele/procesele identificate  

 

7.3. Demonstrează relația de 

cauzalitate/interdependența, respectând algoritmul  

2 puncte pentru  identificarea 

evenimentului cauza; 

2 puncte pentru identificarea 

evenimentului consecință; 

2 puncte pentru stabilirea relației de 

cauzalitate/ interdependenței ; 

2 puncte expunerea subiectului în 

relevanţă tematică şi abordare logică  

2 puncte explicarea relaţiei de 

18 p. 



cauzalitate/ cauză-efect dintre 

evenimentele/fenomenele/ procesele 

identificate  

2 puncte - utilizarea noţiunilor istorice 

specifice/ adecvate proceselor descrise. 

2 puncte plasarea corectă a 

evenimentelor/fenomenelor/ proceselor 

expuse în timpul istoric (cel puţin 2 date 

cronologice utilizate corect şi adecvat) 

2 puncte încadrarea personalităţilor 

istorice, care şi-au adus aportul la 

evenimentele/ procesele descrise (2 

personalităţi istorice) 

2 puncte prezentarea spaţiului istoric al 

relaţiei de cauzalitate/ cauză-efect dintre 

evenimentele/fenomenele/ procesele 

identificată/ stabilită.  
IV. Manifestarea atitudinii prin eseu  

Elaborați un eseu la tema:   

 

Problema orientală - perspectivă a eliberării 

popoarelor de sub suzeranitatea otomană 

 

Notă: La elaborarea eseului se va ţine cont de: 

utilizarea limbajului istoric; prezentarea 

argumentelor referitoare la manifestările 

identitare/procesul de eliberare a popoarelor de sub 

suzeranitatea otomană (3 popoare asuprite de 

otomani); abordarea subiectului în relevanţă tematică 

şi expunere logică (introducere, cuprins și concluzie); 

evidenţierea relaţiilor de cauzalitate (cel puțin două); 

abordarea de la național la universal; plasarea 

corectă în timp (minim 2 date cronologice) şi spaţiu a 

evenimentelor (4 state) şi personalităţilor istorice 

(minim 2); formularea şi argumentarea concluziei.  

   

1 punct - Utilizarea limbajului istoric; 

 

Câte 4 puncte (4 p. x 3) – pentru 

prezentarea argumentelor referitoare la 

manifestările identitare/procesul de 

eliberare a popoarelor de sub 

suzeranitatea otomană (3 popoare 

asuprite de otomani);  

1 punct x 3 – pentru fiecare parte a 

textului (introducere, cuprins, 

concluzie), clar organizată ca 

mesaj/structură (prin alineat). 

Câte 3 puncte pentru fiecare relaţie de 

cauzalitate (cel puțin două) 3 p. x 2) ;  

2 puncte – abordarea de la național la 

universal;  

1 punct pentru fiecare data cronologică 

(1 p. x 2) ; 

1 punct pentru fiecare personalitate 

istorică identificată corect (1 p. x 2 ) 

1 punct pentru fiecare spaţiu a 

evenimentelor (1 p. x 4 ); 

3 puncte  formularea şi argumentarea 

concluziei 

 35 p. 

  
Total test: 105 p. 

 


