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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PRIN SUPLINIRE 
TESTAREA SUPLINITORILOR CALIFICAȚI 

1 septembrie 2020 
 

Probă scrisă 
ISTORIE 

VARIANTA 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I                                                (30 de puncte) 

A.        1.  1 punct pentru scrierea oricãrei relații istorice de cauzalitate stabilite între douã informații 

selectate din sursa datã, precizând rolul fiecãreia dintre aceste informații (cauzã, respectiv efect) 

2. - câte 1 punct pentru menționarea oricãrei cauze și a oricãror douã consecințe ale specificului 
relațiilor            1p x 3 = 3 puncte 
            3.  -câte 1 punct pentru menționarea oricãror douã evenimente istorice legate de mișcarea de reformă  
            1p x 2 = 2 puncte 

-câte 1 punct pentru prezentarea fiecãrui eveniment istoric menționat   1p x 2 = 2 puncte 

- 2 puncte pentru stabilirea oricãrei asemãnãri și a oricãrei deosebiri dintre faptele istorice 
prezentate  

-2 puncte pentru stabilirea oricãrei asemãnãri și a oricãrei deosebiri dintre faptele istorice 
prezentate  

                    
Total 12 puncte 

 
B. 
- câte 2 puncte pentru prezentarea a două evenimente care au contribuit la constituirea statului 
român modern                                                           2p. x 2 = 4puncte 
- 2 puncte pentru precizarea unui act constituțional din secolul al XIX-lea         2p. x 1= 2 puncte 
- 2 puncte pentru menționarea unei prevederi prin care este îndeplinit un obiectiv al proiectelor 
politice din secolele al XVIII-lea al XIX-lea.            2p. x 1= 2 puncte 
câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei două acțiuni diplomatice desfășurate de statul român 
în perioada 1877-1914.          
 
- 2 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect prin utilizarea conectorilor corespunzători 
- 2 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu     Total 18 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea                                    (30 de puncte) 
A.  1. 2 puncte pentru exprimarea opiniei faţă de afirmaţia dată 
2. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două fapte istorice relevante pentru susţinerea 
opiniei formulate               1p. x 2 = 2 puncte 
câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei caracteristici ale fiecăruia dintre faptele istorice 
precizate                1p. x 6 = 6 puncte 
- 1 punct pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, prin utilizarea conectorilor corespunzători 
1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 
1 punct pentru structurarea argumentării elaborate 
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu     Total 15 puncte 
 
B.  1. 2 puncte pentru exprimarea opiniei faţă de afirmaţia dată 
2. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două fapte istorice relevante pentru susţinerea 
opiniei formulate               1p. x 2 = 2 puncte 
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câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei caracteristici ale fiecăruia dintre faptele istorice 
precizate                1p. x 6 = 6 puncte 
- 1 punct pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, prin utilizarea conectorilor corespunzători 
1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 
1 punct pentru structurarea argumentării elaborate 
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu     Total 15 puncte 
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea              (30 de puncte) 
 
A. - câte 3 puncte pentru relaționarea/corelarea corectă a elementelor vizate în tabel 
(conținuturicompetențe specifice-activități de învățare-resurse-evaluare) pentru fiecare dintre 
cele 4 secvențe implicate de resursa timp        4x3p= 12 puncte 
- diversitatea și relevanța activităților de învățare, a resurselor, precum și a metodelor, 
instrumentelor sau modalităţilor de evaluare utilizate           3 puncte 
B. - câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat 
               3x2p=6 puncte 
- câte 1 punct pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea 
fiecărui item               3x1p=3 puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat  

       3x2p=6 puncte 


