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SUBIECTUL I              (30 de puncte) 
1. Pentru numirea oricărei lupte precizate în sursa A                                                                       2 puncte 
2. Pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la acțiunile militare                     2 puncte 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui conducător militar , la care se referă sursa A, respectiv 
sursa B                                                  (3px2=6p) 
4. Pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine că domnul român 
aderă la o alianță formată din state europene       3 puncte 
5. Pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând 
rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)      7 puncte 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni militare la care au participat românii în secolele 
al XIV-lea – al XVI-lea                          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate                (2px2=4p) 
7. Pentru menţionarea oricărei caracteristici a politicii promovate de Țările Române  în relațiile  
internaționale din periada secolelor al XIV- XVI-lea       4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II – lea                                                                                                            (30 de puncte) 
1. Pentru numirea cneazului „înnobilatˮ precizat în sursa data      2 p 
2. Pentru precizarea secolului la care se referă sursa data      2 p 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două spații istorice la care se referă sursa dată    (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 
instituția feudalilor români                                                                                                               (3px2=6p) 
5. Pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la acțiunile lui Bogdan     4 p 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctual de vedere 
formulat                                  (3px2=6p) 
6. pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)   4 p 
 
SUBIECTUL al III – lea             (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- câte 1 punct pentru precizarea etapelor romanizării                                                          (1px 3 = 3 p) 
- câte 2 puncte pentru prezentarea etapelor romanizării               (2px3=6p) 
- Pentru menţionarea unui motiv al preocupării istoricilor pentru studierea romanității românilor   3p  
- Pentru menţionarea teoriilor istoricilor care susțin/ combat  romanitatea românilor   2 p 
- Pentru prezentarea teoriei care susține/ combate romanitate românilor     4 p 
- Pentru formularea oricărui punct de vedere referitor semnificația influenței contextului politic în abordarea 
problematicii romanității de către istorici            2 p 
- Pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt/ context istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)      4 p 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială 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 


