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Clasa a VIII-a





Timpul de lucru este de trei ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I.
Ambele subiecte sunt obligatorii.
Subiectele se tratează pe foi separate.

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „În Sfatul domnesc al Țării Românești erau, de regulă, 10-15 boieri, iar în cel al Moldovei
erau între 20 și 30. […] În Sfatul domnesc intrau în mod obișnuit vornicul, logofătul, vistierul,
paharnicul, postelnicul, stolnicul, comisul, banul (în Țara Românească), pârcălabii (în Moldova),
portarul Sucevei (în Moldova), precum și marii boieri fără dregătorii. În vreme ce aceștia din urmă
erau foarte importanți la început, cu timpul (după 1450) vor fi treptat eliminați în favoarea marilor
boieri cu dregătorii. Accentuarea dependenței Țărilor Române față de Poartă, după 1550, a produs
anumite schimbări și în Sfatul domnesc, numit tot mai frecvent Divan. […]
În Țara Românească și Moldova, Adunările Țării erau formate din «reprezentanții»
privilegiaților, adică din boieri, clerul înalt și curteni, și se întruneau când se luau decizii importante
pentru țară […]. La 1456, […] s-a convocat Adunarea pentru a decide plata primului tribut către
Poartă, pretins de otomani ca răscumpărare a păcii.”
(I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova)
B. „Statele feudale românești de la est și sud de Carpați aveau vecini creștini puternici. […]
Încă de la început ele sunt supuse presiunilor Ungariei și Poloniei. Amestecul acestor regate
catolice în treburile interne ale românilor […] determină […] multă instabilitate politică […]. Pentru a
îngrădi expansiunea celor două state vecine, reprezentanții Moldovei și ai Țării Românești
exploatează rivalitatea dintre ele și recunosc suzeranitatea când a unuia, când a altuia […]. Cele
două state românești izbutesc astfel să reziste presiunilor Ungariei și Poloniei, perioadelor de
accentuat amestec, urmându-le altele de slăbire a acestuia. Din când în când, românii, dintr-o țară
sau alta, se împotriveau cu armele și chiar cu mare succes, așa cum au făcut-o […] la Baia (1467)
și […] la Codrii Cosminului (1497).“
(I. Bulei, O istorie a românilor)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe:
Menționați, din sursa A, două caracteristici ale Adunării Țării.
4 puncte
Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând
rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).
5 puncte
Formulați, pe baza sursei A, o opinie referitoare la Sfatul domnesc, susținând-o cu două
informații selectate din această sursă.
9 puncte
Prezentați o altă instituție din statele medievale românești extracarpatice, în afara celor
precizate în sursa A.
5 puncte
Prezentați alte două lupte la care participă românii în a doua jumătate a secolului al XV-lea,
în afara celor precizate în sursa B.
10 puncte
Formulați o opinie referitoare la importanța acțiunilor militare din secolul al XIV-lea pentru
întemeierea statelor medievale românești extracarpatice, susținând-o cu menționarea a
două fapte istorice.
7 puncte

Probă scrisă la istorie

Clasa a VIII-a
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Citiţi cu atenţie sursele istorice de mai jos:
A. „În iunie 1848 muntenii adresaseră un memoriu Porții în care vorbeau despre tendințele
firești ale românilor <de a se reuni într-un singur stat>. Moldovenii exilaţi făcuseră şi ei din unire,
într-un text programatic intitulat Prințipiile noastre pentru reformarea patriei (mai 1848), scopul
mărturisit al mișcării naționale; între 1848 şi 1859, problema unirii apare în sute de cărți, memorii şi
proiecte de reformă, în petiții adresate marilor puteri, în articole de ziar. A fost, fără îndoială,
subiectul care a dominat viața politică a Principatelor.“
(V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)
B. „Domnitorul începe imediat opera de centralizare administrativă a celor două Principate,
sunt unificate armata, administrația telegrafului, cursul monedei. Erau pași importanți spre unirea
deplină. Utilizând o gama variată de mijloace diplomatice […] domnul obține acordul puterilor
garante și al sultanului pentru unificarea Principatelor. În Proclamația adresată țării la 11/23
decembrie 1861, […] declara: «Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată
[…]». Capitala s-a stabilit la București, unde funcționau un singur guvern și un singur parlament
[…]. În actele oficiale s-a înscris numele România, chiar dacă puterea suzerană a refuzat să
recunoască noua denumire oficială a statului român.”
(I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova)
Pornind de la aceste surse, rezolvați, în aproximativ trei-patru pagini, următoarea situație - problemă:
Acțiunile politice desfășurate de români în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au
contribuit la constituirea României moderne?
În elaborarea răspunsului aveți în vedere:
- utilizarea unei informații istorice din sursa A și a două informații istorice din sursa B, cu
privire la unirea Principatelor;
- prezentarea unui fapt istoric care a favorizat unirea Principatelor Române, desfășurat în
plan extern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
- prezentarea altor două fapte istorice desfășurate de români pentru unirea Principatelor
Române, în perioada 1848-1859, în afara celor la care se referă sursa A;
- numirea domnitorului care adoptă măsurile la care se referă sursa B;
- formularea unei opinii referitoare la situația - problemă dată și susținerea acesteia prin
prezentarea a două fapte istorice: unul desfășurat în perioada 1863-1865, iar celălalt în
anul 1866.
Notă!
Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea
relației cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi
încadrarea în limita de spațiu precizată.

Probă scrisă la istorie
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a IX-a
•
•
•
•

Timpul de lucru este de trei ore.
Ambele subiecte sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I.
Subiectele se tratează pe foi separate.

SUBIECTUL I
(40 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „Hegemonia trece în curând la dinastia regală întemeiată de Ur-Namu la Ur. Epoca
acestor regi a fost calificată drept «renaștere sumeriană» - după perioada Akkad, care
impusese dialectul său semitic, limba sumeriană redevine limba folosită în administrație. […]
De asemenea, limba sumeriană fusese adoptată de semiții din Mesopotamia ca limbă folosită
în domeniul religiei [...]. Dar acesta nu este decât triumful momentan al unei aristocrații. Întrucât
în cursul acestei perioade Ur III nu sunt prejudecăți rasiale, poporul sumerian își încheie
dispariția, înecat de afluxul de semiți, care-l asimilează. Nu se cunoaște bine istoria acestei
dinastii și întinderea stăpânirii sale […]. Regii ei poartă războaie în special în est, pentru a
controla drumurile comerciale și a preveni incursiunile muntenilor, și reușesc să stăpânească
peste Susa și o parte dintre elamiții din munți. [...] Ca și regele din Akkad, suveranul din Ur se
intitulează rege al celor Patru Regiuni [...]. Ca și zeii, el întruchipează justiția; și Ur-Namu
publică cel mai vechi cod cunoscut în Mesopotamia.“
(Larousse, Istorie universală)
B. „Căderea dinastiei a III-a din Ur (2025 î.Hr.) este urmată de o fărâmițare politică, în
creștere timp de două secole, fiecare nou trib amorit venit din deșert ocupând o parte a țării,
fiecare oraș formând curând un mic regat pentru aventurierii de orice neam (sumerieni,
akkadieni, elamiți și mai ales amoriți). Nemulțumindu-se să se afirme ca rege și chiar ca zeu,
războinicul ajuns rege face cuceriri în toată Mesopotamia; astfel iau naștere stăpâniri pe cât de
fragile, pe atât de întinse, care nu merită să intre în istorie. Trebuie reținută doar noua
importanță a diplomației; fiecare rege întreține în toate capitalele mesopotamiene, până și în
Siria, ambasadori, care profită de imunitatea lor pentru a spiona fără rușine. [...] Faptul cel mai
important îl constituie deci declinul vechii țări a Sumerului; în această regiune, excesul de
irigare a provocat, pe termen lung, creșterea nivelului pânzei freatice, iar sarea conținută în
aceasta începe să invadeze solurile al căror randament scade. Sumerul suferă și de pe urma
reculului activității comerciale: cauză sau efect al declinului vechii regiuni mesopotamiene,
începând cu secolul al XIX-lea î.Hr. se constată dispariția lentă a comerțului internațional din
Golful Persic.“
(Larousse, Istorie universală)
Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați, din sursa A, două caracteristici ale limbii sumeriene.
4 puncte
2. Menționați, din sursa B, două cauze ale decăderii civilizației sumerienilor.
4 puncte
3. Scrieți o relaţie cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând
rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).
7 puncte
4. Prezentaţi o consecință a faptelor istorice la care se referă sursele A și B pentru arhitectura
orientală antică.
5 puncte
5. Prezentaţi două fapte istorice desfășurate în plan politic, în cadrul monarhiei egiptene din
Antichitate.
10 puncte
6. Prezentați două asemănări între două mari religii apărute în Orientul Antic.
10 puncte

Probă scrisă la istorie
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SUBIECTUL al II-lea

(50 de puncte)

Elaboraţi, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză despre organizarea politică a statelor din
Europa în Antichitate, având în vedere:
− prezentarea a două asemănări între organizarea politică a Romei și a Atenei, în secolul al V-lea î. Hr.;
− precizarea a două fapte istorice din viața politică a Romei, desfășurate în secolele al III-lea - I î.Hr și
prezentarea câte unei consecințe a fiecăruia dintre acestea;
− menţionarea unui fapt istoric desfășurat în Europa în secolul I d.Hr. și a două consecințe ale
acestuia;
− explicarea rolului a două personalități politice în cadrul evenimentelor desfășurate în Europa, în
secolele al III-lea – al IV-lea.
Notă!
Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză – efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi
încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a X-a
• Timpul de lucru este de trei ore.
• Ambele subiecte sunt obligatorii.
• Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I.
• Subiectele se tratează pe foi separate.
SUBIECTUL I____________________________________________________(40 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „În cadrul Epocii moderne, Revoluția franceză reprezintă un autentic moment de cotitură. [...]
falimentul monarhiei absolute va impune convocarea Stărilor Generale, ignorate aproape 175 de
ani. Însă, în noile condiții sociale și politice, acestea nu au mai acceptat să fie folosite ca simplu
instrument în slujba intereselor Coroanei. Printr-un act revoluționar, reprezentanții celei de a treia
stări se vor constitui într-o Adunare Națională, (17. VI. 1789), afirmându-și suveranitatea în fața
Coroanei. Prin amenințarea cu lovitura de stat împotriva Adunării Naționale, Ludovic al XVI-lea va
provoca lupte de stradă în Paris, fondarea unei gărzi publice, retragerea trupelor din Parisul
cuprins de revoltă, căderea Bastiliei, în contextul vidului de putere, răscoale ale țăranilor în
provincie și emigrarea nobilimii. Pas cu pas, vor urma demontarea vechiului sistem și reconstruirea
sa pe baze revoluționare, la început în cadrul unei monarhii constituționale, instituționalizate prin
Constituția din 3 IX.1791.“
(I. Geiss, Istoria lumii)
B. „Chiar în ziua victoriei de la Valmy, 20 septembrie 1792, are loc reunirea Convenției
Naționale. Cei 749 de deputați care o compun au fost aleși prin sufragiu universal, dar cetățenii
‹moderați›, înspăimântați de masacrele din septembrie, s-au abținut de la vot în proporție de 90 %,
astfel încât nu au fost aleși decât deputații revoluționari. [...]
Deputații sunt deci, cu toții, patrioți hotărâți, dar divizați: o treime sunt girondini și o pătrime
montagnarzi. La dreapta se află girondinii, burghezi liberali, apărători ai ordinii sociale, ai
proprietății, ai libertății economice, în consecință ostili față de rechiziții și care, [...] condamnă toate
măsurile de excepție și doresc menținerea și chiar întărirea autonomiei locale [...].
La stânga se află montagnarzii, tot atât de burghezi ca și cei dintâi. Ei sunt atașați la ordine, la
proprietate și la libertatea economică și se opun, aproape la fel de mult ca și girondinii, presiunilor
exercitate de Paris asupra Adunării. Dar, patrioți înainte de toate, ei vor să salveze revoluția și
patria amenințate. [...]
În afara granițelor, armata franceză își continuă ofensiva. Dumouriez îi învinge pe austrieci la
Jemmapes (6 noiembrie 1792) și se instalează în Belgia, în timp ce Custine pătrunde în Renania și
pune stăpânire pe Mainz, la sfârșitul lunii octombrie 1792. [...] Convenția decide cruciada libertății,
introducerea sistemului francez în noile teritorii și proclamă politica granițelor naturale, ceea ce
conduce la anexarea Savoiei, a Nisei și a Belgiei. Numai că în Belgia și în Renania partizanii
anexării la Franța nu reprezintă decât o mică minoritate de intelectuali. În copleșitoare majoritate,
opiniile publice renană și belgiană sunt ostile anexării. De altfel puterile europene se indignează
față de o astfel de politică.“
(F.G. Dreyfus, Istoria universală)
C. „Directoratul (Constituția Anului III,1794) aduce la putere pe partizanii îndârjiți ai expansiunii
revoluționare. [...] Victoriile armatei franceze extind granițele republicii. Din 1795, Belgia este din
nou anexată. Continuându-și victoriile, trupele franceze îi obligă pe majoritatea celor din coaliție
[alcătuită din statele europene adversare Franței revoluționare] să semneze, conform procedurilor
diplomatice tradiționale, niște tratate care să consfințească destrămarea coaliției. Merlin de Douai,
Sieyès și mai ales alsacianul Reubell sunt principalii negociatori ai acestor tratate din 1795, care
fac ca Toscana, Prusia, Olanda și Spania să recunoască victoria Franței.
Faptul însuși că a căzut la înțelegere cu regii Europei arată că Franța revoluționară a
abandonat partea de ideologie plină de noblețe care a stat la baza decretelor din 1792. Acceptând
să trateze cu ‹tiranii›, Convenția încalcă dreptul popoarelor, pe care ea însăși îl proclamase. Apare
clară realitatea cuceririi și a raportului de forță: Franța obține frontiera Rhinului, în timp ce ‹patrioții›
olandezi, [...], constituie o ‹Republică-soră›. Dar Republica batavă nu este decât un satelit, căruia
Franța îi impune o despăgubire de război de 10 milioane de florini și cedarea teritoriilor de pe malul
stâng al Rhinului.‟
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
Probă scrisă la istorie
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Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Precizați, pe baza sursei A, două informații referitoare la Adunarea Stărilor Generale.
4 puncte
2. Menționați, pe baza sursei A, două consecințe ale acțiunilor lui Ludovic al XVI-lea.
4 puncte
3. Menționați, pe baza sursei B, două asemănări între obiectivele celor două grupări politice.
4 puncte
4. Formulați, pe baza surselor B și C, o opinie referitoare la politica externă a Franței
revoluționare, susținând-o cu câte o informație selectată din fiecare dintre aceste surse.
8 puncte
5. Prezentați alte două fapte istorice referitoare la organizarea politică a Franței, în perioada
1789-1800, în afara celor la care se referă sursele A, B și C.
10 puncte
6. Argumentați, prin două fapte istorice relevante, afirmația conform căreia constituirea
S.U.A. a fost influențată de evenimentele istorice desfășurate în Europa în secolele al
XVII-lea - al XVIII-lea.
10 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Analizați comparativ, în aproximativ trei-patru pagini, evoluția politică a statelor din Europa
în secolul al XIX-lea, având în vedere:
- prezentarea a două fapte istorice referitoare la Franța napoleoniană din perioada 1801-1814;
- menționarea a două consecințe ale Congresului de la Viena pentru organizarea statelor
europene;
- prezentarea unei asemănări între consecințele războaielor ruso-austro-turce desfășurate în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, asupra organizării politice a Țărilor Române;
- menționarea a două asemănări și a două deosebiri dintre evenimentele desfășurate în Europa
Occidentală în anul 1848;
- formularea unei opinii referitoare la constituirea unui stat național în Europa Răsăriteană, în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea și susținerea acesteia cu două argumente istorice.
Notă !
Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea sintezei, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, susţinerea opiniei cu argumente istorice (prezentarea unui fapt istoric
relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea sintezei în limita de spaţiu precizată.
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a XI-a
• Timpul de lucru este de trei ore.
• Ambele subiecte sunt obligatorii.
• Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I.
• Subiectele se tratează pe foi separate.
SUBIECTUL I
(40 de puncte)
Citiți, cu atenție, sursele de mai jos:
A. „Greutățile Primului Război Mondial marchează profund culturile europene din perioada
interbelică, în mod direct prin evocarea acestuia și indirect prin perceperea unei profunde crize de
civilizație care repune în discuție valorile umane. Rezultatul este refugierea în vis, irațional sau
estetism și definirea caracterului absurd al lumii care dau naștere [...] căutărilor suprarealiste ce
explorează inconștientul sau afirmării expresioniste a personalității artistului detașat de lumea
exterioară. [Suprarealismul și expresionismul], deschizătoare de drumuri, nu pot totuși să eclipseze
importanța mișcării neo-clasice a «reîntoarcerii la ordine» care marchează toate domeniile vieții
intelectuale și artistice [...].
Începând din anii treizeci, tendința către căutările estetice favorizează angajarea intelectualilor
în luptele politice marcate de atracția pe care o exercită asupra lor totalitarismul comunist și fascist.
Ori tocmai aceste regimuri au încercat să pună sub control viața intelectuală [...].
În sfârșit, între cele două războaie, apare și se dezvoltă o cultură de masă în care presa,
magazinele, benzile desenate, varietățile ocupă un loc important, activitățile principale ale epocii
rămânând totuși sportul și cinematograful.”
(Berstein, S., Milza,P. Istoria Europei)
B. „Începând cu anul 1914, Europa a parcurs o lungă perioadă de crize militare și socioeconomice. Șocul acestor evenimente a determinat căderea unui număr de guverne democratice,
altele fiind supuse la grele încercări. Această perioadă de criză, și în special groaznicul măcel din
timpul Marelui Război, au afectat profund arta și gândirea europeană [...].
Artele din această perioadă au fost influențate de starea generală de disperare, precum și de
evenimentele speciale care au marcat-o. În 1918, un grup de autori și artiști a inițiat o campanie de
exprimare a absurdului sub semnul căruia se desfășura existența umană. Pentru a-și reliefa
punctul de vedere, ei au mers până acolo, încât au dat curentului un nume fără sens, Dada.
Dadaiștii țineau discursuri și creau opere artistice și literare intenționat neinteligibile. În mod
paradoxal, dadaismul conținea un mesaj extrem de clar, și anume că membrii acestei elite
protestau împotriva lipsei de umanism a epocii în care trăiau [...].
Condițiile tragice ale războiului și grava criză economică au distrus state europene, dar în
același timp au favorizat crearea unor opere capitale, atât în artă cât și în literatură. O mare parte a
celor mai reprezentative creații literare ale secolului XX au apărut în anii ’20 și ’30, ca reacție a
scriitorilor la gravele probleme ale epocii.”
(Barber, J. Istoria Europei moderne)
C. „În atmosfera de după război și de după revoluția din Octombrie, sau, încă și mai mult, în
epoca antifascistă din anii ’30 și ’40, stânga și adesea stânga revoluționară a fost cea care a atras
avangarda. Într-adevăr, războiul și revoluția au politizat mai multe mișcări nepolitice de avangardă
foarte cunoscute în Franța și Rusia [...]. După cum influența lui Lenin a adus înapoi marxismul în
lumea occidentală ca unica teorie și ideologie importantă a ideologiei sociale, tot așa a asigurat
transformarea avangardelor în ceea ce național-socialiștii au numit, fără să greșească, bolșevism
cultural [...]. Dadaismul era în favoarea revoluției. Succesorul lui, suprarealismul, a întâmpinat
dificultăți numai când a trebuit să decidă pentru ce tip de revoluție era, majoritatea sectei
alegându-l pe Troțki în defavoarea lui Stalin. [...] Gropius, Bruno Taut, Le Corbusier, Hannes
Meyer și întreaga brigadă Bauhaus i-au acceptat pe sovietici - e drept, într-o perioadă în care
marea recesiune [economică din Europa] făcea Uniunea Sovietică să fie atrăgătoare nu numai din
punct de vedere strict ideologic, ci și profesional pentru arhitecții occidentali. "
(Hobsbawm, E. Secolul extremelor)
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Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați, din sursa A, un eveniment politico-militar și o consecință a acestuia în plan
politic din sursa B.
4 puncte
2. Menționați câte un curent cultural din sursa A, respectiv din sursa B.
4 puncte
3. Menționați o asemănare referitoare la situația economică a Europei din perioada
interbelică, pe baza surselor B şi C.
3 puncte
4. Formulați, pe baza surselor A, B și C, un punct de vedere referitor la influența
evenimentelor politice asupra vieții culturale, susținându-l cu câte o informație din fiecare
dintre aceste surse.
9 puncte
5. Prezentați două fapte istorice referitoare la cultura românească, desfășurate în primele
patru decenii ale secolului al XX-lea.
10 puncte
6. Prezentați alte două fapte istorice referitoare la un regim politic din Europa Occidentală,
desfășurate în perioada interbelică, în afara celor la care se referă sursele date. 10 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Realizați o sinteză, de aproximativ cinci pagini, referitoare la România și Europa
Occidentală, în perioada postbelică, având în vedere următoarele aspecte:
- prezentarea a două fapte istorice referitoare la economia rurală din România, în perioada
1945-1965;
- prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri dintre regimurile politice din România, în
perioada 1965-1995;
- menționarea a două cauze și a două consecințe ale migrațiilor din Europa Occidentală, în
perioada 1945-1960;
- formularea unui punct de vedere referitor la diversitatea politică din Europa Occidentală, în
ultimele patru decenii ale secolului al XX-lea și susținerea acestuia prin două argumente
istorice.
Notă !
Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea sintezei, evidențierea relației
cauză – efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (prezentarea unui fapt
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea
succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea sintezei în limita de spațiu
precizată
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE

Clasa a XII-a
•
•
•
•

Timpul de lucru este de trei ore.

Ambele subiecte sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I.
Subiectele se tratează pe foi separate.

SUBIECTUL I
(40 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „Deși programul politic nu se fixează în Principate într-un act fundamental, în totalitatea lor
memoriile și proiectele de reformă îl formulează coerent și îl articulează în raport cu principala
problemă: recâștigarea independenței prin abolirea dominației turco-fanariote. Memoriile politice îi
învinuiesc pe fanarioți și dominația otomană pentru decadența Principatelor și efectuează o analiză
amplă și critică a sistemului fanariot. Soluțiile pe care le oferă sunt în marea lor majoritate
reformiste. Memoriile manifestă o preocupare, în creștere pentru problemele economice […],
afirmând, totodată, necesitatea abolirii monopolului turcesc; […] dar datorită apartenenței autorilor
lor la starea boierească, interesul acestor memorii pentru fenomenul social este foarte redus. În
schimb, ele accentuează preocuparea, pentru guvernământ, în ordine legislativă, judiciară și
executivă, aducând în discuție problemele puterii principelui și originii sale etnice, alegerea, durata
și limitarea atribuțiilor domniei […]. Indiferent de opțiunile formei de guvernământ la care se fixează
autorii programului politic, monarhie, republică, monarhie constituțională și reprezentativă,
absolutism luminat sau de esență nobiliară, dezbaterile prilejuite au contribuit la familiarizarea
opiniei publice elitare cu alternativele posibile și cu ideea necesității schimbării vechilor forme. Cu
atât mai mult, referințele la statutul internațional al Principatelor exprimau o stare de spirit
generală, favorabilă recâștigării independenței sau menținerii și consolidării autonomiei.“
(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, Istoria Românilor)
B. „Cu prilejul tratativelor de pace purtate la Focșani între ruși și turci, cu medierea Imperiului
habsburgic și a Prusiei, în 1772, o serie de boieri munteni [...] s-au adresat la 24 iulie/4 august,
delegațiilor puterilor creștine, prin memorii identice. În cuprinsul celui înaintat Curții din Viena, se
făcea un istoric al relațiilor Principatelor cu Poarta otomană, stipulate prin capitulațiile încheiate în
secolele XV-XVI și pe care turcii le încălcaseră, instalând la cârma lor domni venetici, ce
contribuiseră la spolierea […] Moldovei și Țării Românești; petenții reclamau, la încheierea păcii,
unirea și independența Țărilor Române sub un principe pământean […] și funcționarea noului stat
ca o zonă-tampon între Poartă și adversarii ei, întrucât doreau să fie sub protecția colectivă a
Rusiei, Imperiului habsburgic și Prusiei. […] Alături de teoria capitulațiilor își face apariția în
această perioadă ideea unirii Țării Românești și Moldovei. [...] Încheierea păcii de la KuciukKainargi a spulberat speranțele clasei politice din Țara Românească și Moldova de a ieși de sub
dominația Porții. "
(Istoria românilor )
C. „În memoriul adresat la 1791 delegaților la negocierile de pace la Șistov […] se exprima, pe
un ton ferm, voința națiunii române de a dobândi statutul de autonomie în raporturile cu Poarta
otomană, sub protectoratul Rusiei și Austriei, neutralitatea țării, forțe militare proprii, alegerea
domnului de către toate stările sociale. Autorii memoriului declarau că refuză orice reîntoarcere la
situația creată de regimul fanariot […]. În mișcarea revendicativă au fost antrenați, încă de mai
înainte, alături de unii boieri cu idei înaintate […] și figuri de clerici luminați, ca episcopul Chesarie
al Râmnicului sau mitropoliții Moldovei, Leon Gheucă și Iacov Stamati, iar începând din secolul la
XIX-lea și exponenți ai boierimii mici și mijlocii sau chiar intelectuali recrutați din burghezia
incipientă, exprimând, sub raport teoretic, pătrunderea gândirii politice europene în cadrul mișcării
naționale.“
(Istoria românilor)
Pornind de la aceste surse istorice, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Precizaţi câte un eveniment din sursa B, respectiv din sursa C, menționând o cauză comună a
acestora, selectată din sursa A.
6 puncte
2. Prezentaţi un fapt istoric prin care un obiectiv referitor la organizarea politică internă, precizat
în sursa A, este reluat în deceniul cinci al secolului al XIX-lea, utilizând și două informații din
această sursă.
7 puncte
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3. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
3 puncte
4. Formulați, pe baza surselor B și C, un punct de vedere referitor la proiectele politice din secolul
al XVIII-lea, susținându-l cu câte o informație selectată din fiecare sursă.
7 puncte
5. Prezentaţi alte două proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea – primele trei decenii din secolul al XIX-lea, în afara celor la
care se referă sursele date.
10 puncte
6. Argumentați, prin prezentarea a două fapte istorice, un punct de vedere cu privire la
consecințele proiectelor politice referitoare la statul român modern, elaborate în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
7 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Elaboraţi, în aproximativ cinci pagini, un eseu despre Spațiul românesc între diplomație și
conflict, în secolele al XIII-lea – al XVI-lea, având în vedere:
- prezentarea unei asemănări între acțiunile militare la care participă românii în a doua
jumătate a secolului al XIII-lea – prima jumătate a secolului al XIV-lea;
- prezentarea unei asemănări între două fapte istorice desfășurate într-un stat din spațiul
românesc extracarpatic, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea;
- prezentarea a două acțiuni militare la care participă românii din spațiul intracarpatic, în prima
jumătate a secolului al XV-lea;
- menționarea unei cauze și a unei consecințe ale acțiunilor diplomatice la care participă
românii, în prima jumătate a secolului al XV-lea;
- prezentarea unei constante în desfășurarea acțiunilor diplomatice la care participă românii
din spațiul extracarpatic în a doua jumătate a secolului al XV-lea;
- argumentarea, prin două fapte istorice, a unui punct de vedere cu privire la organizarea
instituțiilor centrale din perspectiva acțiunilor diplomatice desfășurate de români în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea.
Notă!
Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, argumentarea unui punct de vedere (prezentarea faptelor istorice relevante și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.
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Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a VIII-a




BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât
cele precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se
calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(40 de puncte)
1. câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa A, a oricăror două caracteristici ale Adunării
Țării
(2px2=4p)
2. 5 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect, stabilită între două informații selectate
din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv, efect).
3. 3 puncte pentru formularea, pe baza sursei A, a oricărei opinii referitoare la Sfatul
domnesc.
Câte 3 puncte pentru selectarea oricăror două informații din sursa A care susțin opinia
formulată
(3px2=6p)
4. 2 puncte pentru menționarea oricărei alte instituții din statele medievale românești
extracarpatice, în afara celor precizate în sursa A
3 puncte pentru prezentarea instituției menționate, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate
şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
instituția menţionată
5. Câte 2 puncte pentru menționarea altor două lupte la care participă românii în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, în afara celor precizate în sursa B
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei lupte menționate, prin evidențierea relaţiei de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/a câte unei caracteristici
referitoare la luptele menţionate
6. 3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la importanța acțiunilor militare din
secolul al XIV-lea pentru întemeierea statelor medievale românești extracarpatice
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice care susțin opinia formulată
(2px2=4p)
SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel:
- Câte 3 puncte pentru utilizarea unei informații istorice din sursa A și a două informații
istorice din sursa B, cu privire la unirea Principatelor
(3px3=9p)
- 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric care a favorizat unirea Principatelor
Române, desfășurat în plan extern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat, prin evidențierea relației de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror alte două fapte istorice desfășurate de români
pentru unirea Principatelor Române, în perioada 1848-1859, în afara celor la care se referă
sursa A
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea celor două fapte istorice menționate, prin evidențierea
relaţiei de cauzalitate/a unei caracteristici şi utilizarea unui exemplu;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu referitor la faptele istorice
menţionate.
- 2 puncte pentru numirea domnitorului care adoptă măsurile la care se referă sursa B;
Probă scrisă la istorie
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4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la situaţia–problemă dată;
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice: unul desfășurat în perioada
1863-1865, iar celălalt în anul 1866, care susțin opinia formulată
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două fapte istorice menționate, prin
evidențierea relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/ a câte unei caracteristici
referitoare la faptele istorice menţionate.

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:
 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie)
1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii
 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât textul să probeze
înţelegerea procesului istoric
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect
 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor
istorice
 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric
 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
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Clasa a IX-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se calculează
prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I

(40 de puncte)

1. Câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa A, a oricăror două caracteristici ale limbii
sumeriene
(2px2=4p)
2. Câte 2 puncte pentru menţionarea, din sursa B, a oricăror două cauze ale decăderii
civilizației sumerienilor.
(2px2=4p)
3. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect);
4. 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a faptelor istorice la care se referă sursele A
și B pentru arhitectura orientală antică
3 puncte pentru prezentarea consecinței menționate prin evidențierea relației de cauzalitate şi
utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
consecinţa menționată;
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în plan politic, în
cadrul monarhiei egiptene din Antichitate
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat prin evidențierea relației de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
faptele istorice menționate
6. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între două mari religii apărute în
Orientul Antic.
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări menționate prin evidențierea relației de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
asemănările menționate

SUBIECTUL al II-lea

(50 de puncte)

Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel:
-

-

Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări între organizarea politică a
Romei și a Atenei, în secolul al V-lea î. Hr.
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei asemănări menționate prin evidențierea relației
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
fiecare asemănare menţionată
Câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două fapte istorice din viața politică a Romei,
desfășurate în secolele al III-lea - I î. Hr
(2px2=4p)
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecințe a fiecărui fapt istoric precizat;
(2px2=4p)

Probă scrisă la istorie
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Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei consecințe menționate, prin evidenţierea relaţiei
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
(3px2=6p)
Câte1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
consecințele menţionate
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfășurat în Europa în secolul I
d.Hr. și a oricăror două consecințe ale acestuia
(2px3=6p)
Câte 2 puncte pentru menționarea rolului fiecărei personalități politice în cadrul
evenimentelor desfășurate în Europa, în secolele al III-lea – al IV-lea
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru explicarea rolului menționat prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate
(3px2=6p)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:
o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie);
1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzie
o 2 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât sinteza să probeze
înțelegerea procesului istoric;
1 punct pentru prezența parțială a relaţiei cauză-efect;
o 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor
istorice;
o 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric;
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric;
o 2 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu.
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a X-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se calculează
prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(40 de puncte)
1. Câte 2 puncte pentru precizarea pe baza sursei A, a oricăror două informații referitoare la
Adunarea Stărilor Generale
(2px2=4p)
2. Câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei A, a oricăror două consecințe ale
acțiunilor lui Ludovic al XVI-lea.
(2px2=4p)
3. Câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei B, a oricăror două asemănări între
obiectivele celor două grupări politice
(2px2=4p)
4. 2 puncte pentru formularea, pe baza surselor B și C, a oricărei opinii referitoare la politica
externă a Franței revoluționare;
câte 3 puncte pentru fiecare informație selectată din sursele B și C care susține opinia
formulată.
(3px2=6p)
5. Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror alte două fapte istorice referitoare la
organizarea politică a Franței, în perioada 1789-1800, în afara celor la care se referă
sursele A, B și C;
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat prin evidenţierea relaţiei
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare
la faptul istoric menţionat
6. 10 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricăror două fapte
istorice relevante și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru
că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
5 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea unui fapt istoric
relevant și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru
că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel:
- Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la Franța
napoleoniană din perioada 1801-1814;
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat prin evidenţierea relaţiei
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
fiecare fapt istoric menţionat;
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două consecințe ale Congresului de la Viena
pentru organizarea statelor europene;
(2px2=4p)
- 3 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între consecințele războaielor ruso-austroturce desfășurate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, asupra organizării politice a Țărilor
Române;
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate, prin evidenţierea relaţiei de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
asemănarea menţionată.
- Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări și a oricăror două deosebiri dintre
evenimentele desfășurate în Europa Occidentală în anul 1848;
(3px4=12p)
Probă scrisă la Istorie
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8 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la constituirea unui stat național în
Europa Răsăriteană, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și susținerea acesteia cu
două argumente istorice - prezentarea a două fapte istorice relevante și utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca
urmare etc.)
4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la constituirea unui stat
național în Europa Răsăriteană, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și
susținerea acesteia cu un argument istoric - prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi
concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:
o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);
1 punct pentru (introducere – cuprins/ cuprins - concluzii);
o 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât analiza să probeze
înţelegerea procesului istoric;
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect;
o 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor
istorice;
o 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric;
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric;
o 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu.
-
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE

Clasa a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât
cele precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se
calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

1. Câte 2 puncte pentru menționarea, din sursa A, a evenimentului politico-militar și a oricărei
consecințe a acestuia în plan politic din sursa B;
(2px2=4p)
2. Câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui curent cultural din sursa A, respectiv din sursa
B;
(2px2=4p)
3. 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări referitoare la situația economică a Europei
din perioada interbelică, pe baza surselor B şi C;
4. 9 puncte pentru formularea, pe baza surselor A, B și C, a oricărui punct de vedere referitor
la influența evenimentelor politice asupra vieții culturale, susținut cu câte o informație
selectată din fiecare sursă;
5 puncte pentru formularea, pe baza surselor A, B și C, a oricărui punct de vedere
referitor la influența evenimentelor politice asupra vieții culturale, susținut cu câte o
informație selectată din două dintre surse;
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la cultura
românească, desfășurate în primele patru decenii ale secolului al XX-lea
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat prin evidențierea relației
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare
la faptul istoric menţionat;
6. Câte 2 puncte pentru menționarea altor două fapte istorice referitoare la un regim politic
din Europa Occidentală, desfășurate în perioada interbelică, în afara celor la care se referă
sursele date
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat prin evidențierea relației
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare
la faptele istorice menționate.
SUBIECTUL al II-lea

(50 de puncte)

Informația istorică – 40 puncte distribuite astfel:
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la economia rurală
din România, în perioada 1945-1965
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, prin evidențierea relației de
cauzalitate și utilizarea unui exemplu;
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la faptele istorice
menționate;
- Câte 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări și a oricărei deosebiri dintre regimurile
politice din România, în perioada 1965-1995;
(3px2=6p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii menționate, prin evidențierea
relației de cauzalitate și utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;
(3px2=6p)
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-

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
asemănarea și deosebirea menționate;
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două cauze și a oricăror două consecințe ale
migrațiilor din Europa Occidentală, în perioada 1945-1960;
(2px4=8p)
10 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la diversitatea politică din
Europa Occidentală, în ultimele patru decenii ale secolului al XX-lea susținut cu două
argumente istorice - prezentarea a două fapte istorice relevante și utilizarea conectorilor
care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.);
5 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la diversitatea politică
din Europa Occidentală, în ultimele patru decenii ale secolului al XX-lea susținut cu
un argument istoric - prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor
care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare
etc.).

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:
o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);
1 punct pentru (introducere – cuprins/ cuprins - concluzii);
o 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât analiza să probeze
înţelegerea procesului istoric;
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect;
o 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor
istorice;
o 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric;
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric;
o 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu.

Probă scrisă la istorie
Barem de evaluare și de notare
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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare
2020
Probă scrisă
ISTORIE
Clasa a XII-a
•
•
•

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se calculează
prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

1. Câte 2 puncte pentru precizarea fiecărui eveniment din sursa B, respectiv din sursa C,
menționând și oricare cauză comună a acestora, selectată din sursa A
(2px3=6p)
2. 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric prin care un obiectiv referitor la organizarea
politică internă, precizat în sursa A, este reluat în deceniul cinci al secolului al XIX-lea, utilizând și
două informații din această sursă
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate
şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la faptul
istoric menționat;
Câte 1 punct pentru utilizarea oricăror două informații din sursă în cadrul prezentării
(1px2=2p)
3. 3 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
4. 7 puncte pentru formularea, pe baza surselor B și C, a oricărui punct de vedere referitor la
proiectele politice din secolul al XVIII-lea, susținut cu câte o informație selectată din fiecare
sursă
3 puncte pentru formularea, pe baza surselor B și C, a oricărui punct de vedere referitor
la proiectele politice din secolul al XVIII-lea, susținut cu o informație selectată din una
dintre surse
5. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror alte două proiecte politice referitoare la statul
român modern, elaborate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – primele trei decenii din
secolul al XIX-lea, în afara celor la care se referă sursele date
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui proiect politic menţionat prin evidenţierea relaţiei de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
proiectele politice menţionate
6. 7 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la consecințele proiectelor
politice referitoare la statul român modern, elaborate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin
prezentarea a două fapte istorice relevante și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, în concluzie etc.)
3 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la consecințele
proiectelor politice referitoare la statul român modern, elaborate în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, prin prezentarea doar a unui fapt istoric relevant și utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar,
în concluzie etc.)

Probă scrisă la istorie
Barem de evaluare și de notare

Clasa a XII-a
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(50 de puncte)
Informaţia istorică – 40 puncte distribuite astfel:
- 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între acțiunile militare la care participă
românii în a doua jumătate a secolului al XIII-lea – prima jumătate a secolului al XIV-lea;
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate
şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la
asemănarea menţionată
- 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între două fapte istorice desfășurate într-un
stat din spațiul românesc extracarpatic, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea;
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate
şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la
asemănarea menţionată
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni militare la care participă românii din
spațiul intracarpatic, în prima jumătate a secolului al XV-lea
(2px2=4p)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate, prin evidențierea relaţiei de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
(3px2=6p)
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare
la acțiunile menţionate
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei cauze și a oricărei consecințe ale acțiunilor
diplomatice la care participă românii, în prima jumătate a secolului al XV-lea
(2px2=4p)
- 3 puncte pentru menționarea oricărei constante în desfășurarea acțiunilor diplomatice la
care participă românii din spațiul extracarpatic în a doua jumătate a secolului al XV-lea;
3 puncte pentru prezentarea constantei menționate, prin evidențierea relaţiei de cauzalitate
şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
constanta menţionată
- 8 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la organizarea instituțiilor
centrale din perspectiva acțiunilor diplomatice desfășurate de români în a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, prin prezentarea a două fapte istorice relevante și utilizarea conectorilor
care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, în concluzie etc.)
4 puncte pentru argumentarea oricărui punct de vedere cu privire la organizarea
instituțiilor centrale din perspectiva acțiunilor diplomatice desfășurate de români în a
doua jumătate a secolului al XVI-lea, prin prezentarea doar a unui fapt istoric relevant
și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi
concluzia (aşadar, în concluzie etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:
o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii);
1 punct pentru (introducere – cuprins/ cuprins - concluzii);
o 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât eseul să probeze
înţelegerea procesului istoric;
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect;
o 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor
istorice;
o 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric;
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric;
o 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu.
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