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BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
•  Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile precizate în barem. 
 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 
 
•  Câte 5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: a-5; b-3; c-2; d-6.        (5px4=20p) 
 

SUBIECTUL II (50 de puncte) 
 

1. 5 puncte pentru răspunsul: “<voievod al Moldovei>”. 
2. 5 puncte pentru precizarea, pe baza textului, a rolului mărcii de graniţă. 
3. 5 puncte pentru precizarea, pe baza textului, a evenimentului desfăşurat de localnici, în 

acelaşi timp cu <descălecatul> lui Bogdan.  
4. Câte 5 puncte pentru menţionarea, pe baza textului, a oricăror două motive pentru care, iniţial, 

căpeteniile locale l-au acceptat pe Dragoş.               (5px2=10p) 
5. Câte 5 puncte pentru menţionarea, pe baza textului, a oricăror două asemănări între acţiunile 

desfăşurate de către Dragoş, respectiv, de către Bogdan.            (5px2=10p) 
6. 5 puncte pentru menţionarea, pe baza textului, a oricărei deosebiri dintre faptele istorice 

desfăşurate de către Dragoş, respectiv, de către Bogdan.  
7. 5 puncte pentru precizarea statului medieval român, situat în sudul Carpaţilor, în care s-a 

desfăşurat un eveniment asemănător cu unul dintre cele menţionate în text.  
8. 5 puncte pentru numirea conducătorului românilor care a participat, în 1330, la o acţiune 

asemănătoare cu una dintre cele precizate în text.  
 

 
SUBIECTUL III (20 de puncte) 
 

•  Câte 5 puncte pentru oricare propoziţie/ frază referitoare la istoria românilor construită cu 
fiecare dintre termenii istorici din lista dată.                      (5px4=20p) 

  
Total test 90 de puncte.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
 
  


