
LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE 

CLASA A XII-A 

SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2018 - 2019 

Filiera teoretică – Profilul umanist 

 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 

♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I                                                                                                                   30 puncte 

I. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos (30 puncte): 

A. „Comentiolos s-a ascuns mai întâi în pădurile din Haemus, apoi a ieşit la iveală împreună cu 
Martinos. Şi luând pe han pe nepregătite, deoarece mulţimea se împrăştiase prin Thracia, a 
înaintat împotriva lui la primul schimb al gărzilor de noapte. Şi a avut în mâinile sale prilej de 
mare izbândă, dacă n-ar fi fost abătut de la această încercare din pricina unei întâmplări. Un 
animal de povară aruncase sarcina de pe el şi cineva a strigat pe stăpânul animalului să îndrepte 
povara zicându-i în limba maternă: «torna, torna, fratre!». Stăpânul catârului n-a auzit glasul, 
dar l-au auzit ostaşii şi, crezând că sunt înfrânţi de duşmani, au luat-o la fugă, strigând în gura 
mare: «torna, torna». Cuprins de spaimă grozavă, hanul a început să fugă şi el din răsputeri. Şi a 
fost lucru de văzut cum avarii şi romanii fugeau unii de alţii, fără să fie urmăriţi de nimeni.”  
(Teophanes Confesor, Cronografia) 

B. „Vă sfătuiesc deci pe voi şi pe urmaşii voştri următoarele, deoarece poporul blachilor este cu 
totul necredincios […], deoarece n-a păstrat niciodată credinţa faţă de cineva, nici faţă de 
împăraţii mai de mult ai romeilor. Loviţi cu război de către împăratul Traian şi înfrânţi deplin, au 
fost supuşi de acesta, iar regele lor, numit Decebal, a fost ucis şi capul i-a fost înfipt într-o suliţă 
în mijlocul oraşului romeilor. Căci aceştia sunt aşa-numiţi daci, [zişi] şi besi. Şi locuiau mai întâi 
lângă râul Dunărea şi Saos, râu pe care acum îl numim Sava, unde locuiesc mai de curând sârbii 
în locurile întărite [de natură] şi greu accesibile.” (Kekaumenos, Strategikon) 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

     1. Numiţi un popor migrator precizat în sursa A.                                   2 puncte 

2. Menţionaţi, din sursa A, expresia folosită de autohtoni, considerată a fi prima atestare a 
limbii române în formare.                                      2 puncte 
3. Numiţi două popoare precizate în sursa B.                                                         6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că motivul retragerii 
romanilor a fost o neînţelegere.                                                            3 puncte  
5.  Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din 
sursa B .                                                                                     7 puncte  
6. Prezentaţi cele două  teorii referitoare la etnogeneza românilor.                      6 puncte 
7. Susţineţi, printr-un argument istorico-lingvistic, afirmaţia conform căreia limba română 
face parte din familia limbilor neolatine.                                                4 puncte  

 

 

 

 

 



Subiectul II                                                                                                                     30 puncte 

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

„[În Rusia] măsurile dictatoriale impuse de politica <comunismului de război> au contribuit 
decisiv la victoria unui regim căruia Marile Puteri nu-i dădeau, în 1918, nici cea mai mică sansă 
de reusită. Graţie unei organizări riguros centralizate, militarizării integrale a economiei si terorii, 
bolsevicii au izbutit să pună pe picioare două arme redutabile: Armata Rosie si CEKA [poliţia 
politică]. În pofida unei rate încă foarte ridicate de dezertări, Armata Rosie, reorganizată pe baza 
recrutării generale (…) reprezenta o forţă considerabilă (…), care beneficia de (...) poziţia sa 
strategică în centrul ţării. (…) 
Bolşevicii au dovedit, de asemenea, o rară măiestrie în arta propagandei, care a îmbrăcat formele 
cele mai neasteptate: cursuri de alfabetizare politică, folosirea cinematografiei, trenuri de 
propagandă ce străbăteau întreaga ţară, editarea de afise propagandistice, manifeste, brosuri, ziare 
în milioane de exemplare, toate punând în lumină credinţa (...) [lui Lenin] în cuvânt. ” 

(N. Wert, Istoria Uniunii Sovietice de la Lenin la Stalin) 

Pornind de la această sursă, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Numiţi poliţia politică precizată în sursa dată.                                                               2 puncte 

2. Precizaţi, pe baza sursei date, politica definită prin măsuri „dictatoriale”.                    2 puncte 

3. Menţionaţi spaţiul istoric si liderul politic la care se referă sursa dată.                         6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Armata Rosie.                      6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la propagandă, susţinându-l cu  
două informaţii selectate din sursă.                                                                                   10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia secolul al XX-lea se 
caracterizează în Europa prin democraţie. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)                                          4 puncte 

 

Subiectul III                                                                                                                                30 puncte 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statele medievale în spaţiul românesc, având în 
vedere: 

·  menţionarea unui izvor istoric care face referire la autonomiile locale româneşti; 

·  menţionarea a doi factori favorizatori ai constituirii statelor medievale româneşti; 

·  prezentarea constituirii unui stat medieval românesc; 

·  menţionarea a două fapte istorice care au contribuit la consolidarea unui stat medieval românesc; 

·  formularea unui punct de vedere cu privire la evoluţia uneia dintre instituţiile centrale româneşti din 
perioada medievală şi susţinerea acesteia printr-un argument istoric. 

Notă: Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei 

cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării 
elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de 
spaţiu precizată. 

 

 



 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE 

CLASA A XII-A 

SEMESTRUL I 

Filiera teoretică – Profilul umanist 

 
●Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

●Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
●Se acordă 10 puncte din oficiu. 

●Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I                                                                                             (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru numirea poporului migrator precizat în sursa A. 

2. 2 puncte pentru mentionarea expresiei folosite de autohtoni precizata în sursa A. 

3. 6 puncte pentru  numirea celor doua popoare precizate în sursa B (3px2 = 6 p). 
4. 2 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine că 
motivul retragerii retragerii romanilor a fost o neintelegere. 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 
6. câte 1 punct pentru menţionarea celor doua teorii  (1px2=2p). 
    câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei teorii mentionate (2px2=4p). 

7. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui argument istorico - 
lingvistic relevant și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că 

etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.). 
 

SUBIECTUL al II – lea                                                                               (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru numirea politiei politice precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a politicii definite prin masuri “dictatoriale”.  
3. 6 puncte pentru pentru mentionarea spatiului si liderului politic la care se refera sursa data 
(3px2 = 6 p) 
4. 6 puncte pentru mentionarea, din sursa data, a doua informatii referitoare la Armata Rosie  
(3p x2 = 6 p). 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a unui punct de vedere referitor la propaganda. 
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de 
vedere formulat.                                                                            (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) și concluzia 
(așadar, ca urmare etc.) 

SUBIECTUL al III – lea                                                                              (30 de puncte) 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
1. - 2 puncte pentru   mentionarea unui izvor istoric care face referire la autonomiile locale 
romanesti;     
2. – cate 2 puncte pentru menţionarea oricăror doi factori favorizatori ai constituirii statelor 
medieval romanesti;                                                                                                    2p x 2 = 4p 

3. - 8 puncte pentru prezentarea constituirii unui stat medieval romanesc. 
4. - câte 2 puncte pentru fiecare fapta istorica menţionată care a contribuit la consolidarea unui 
stat medieval romanesc.                                                                                                 2p x 2 = 4p 

5. - 2 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evolutia uneia dintre institutiile 
centrale romanesti din perioada medieval. 



     - 1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat; 
     - 2 puncte pentru selectarea oricărui argument istoric relevant care susţine punctul de vedere 
formulat; 
     - 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.). 
 
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 
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric 
• 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) 
0 puncte pentru text nestructurat 
• 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
• 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu. 
 


