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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare  
2023 

 
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 dată, a oricăror două caracteristici ale domniei 

lui Mircea cel Bătrân         (2px2=4p) 
2. 2 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărei opinii referitoare la pacea 

propusă de Basarab  
Câte 3 puncte pentru selectarea oricăror două informații din sursă care susțin opinia 
formulată          (3px2=6p) 

3. Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice din secolul al XIV-lea 
referitoare la constituirea statului medieval Moldova, unul precizat în sursa dată și un altul 
diferit de acesta         (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, 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 fiecare dintre faptele istorice menţionate 

4. 3 puncte pentru precizarea rolului românilor în cruciadele târzii 
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în deceniile 
cinci-opt ale secolului al XV-lea       (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, prin evidențierea 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 
fiecare fapt istoric menţionat 

Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două informații din sursa dată referitoare la 
această perioadă          (2px2=4p) 
1 punct pentru respectarea limitei de spațiu 

 
SUBIECTUL al II-lea              (50 de puncte) 

 
Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 
- Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două cauze și a oricărei consecințe ale 

acțiunilor politice desfășurate de Constantin Brâncoveanu     (3px3=9p) 
- Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în spațiul 

românesc, unul în cadrul regimului politic instaurat de otomani la începutul secolului al 
XVIII-lea și altul care a favorizat înlăturarea acestui regim     (2px2=4p) 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, 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 fiecare fapt 
istoric menționat 

- 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric desfășurat în perioada 1825-1840, 
referitor la Țările Române 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat, 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 
faptul istoric menţionat 
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- 4 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la generația pașoptistă 
12 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin menționarea a câte trei informații 
referitoare la fiecare dintre cele două fapte istorice: unul desfășurat în Transilvania, iar 
celălalt în Țara Românească și a conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru 
că etc.) şi concluzia  (aşadar, astfel etc.)  

7 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin menționarea a câte două 
informații referitoare la fiecare dintre cele două fapte istorice: unul desfășurat în 
Transilvania, iar celălalt în Țara Românească și a conectorilor care exprimă 
cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia  (aşadar, astfel etc.)   
4 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin menționarea a câte unei 
informații referitoare la fiecare dintre cele două fapte istorice: unul desfășurat în 
Transilvania, iar celălalt în Țara Românească și a conectorilor care exprimă 
cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia  (aşadar, astfel etc.) 
2 puncte pentru argumentarea opiniei formulate prin menționarea câte unui fapt 
istoric din Transilvania, respectiv din Țara Românească și a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia  (aşadar, astfel etc.) 

 
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 


