
EXAMENUL DE TRANSFER 

ISTORIE – CLASA A X – A  

MODEL 

      

SUBIECTUL I (30 puncte) 

     Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre relaţiile internaţionale în secolul al XX – lea, având în 

vedere: 

- menţionarea a două caracteristici ale relaţiilor internaţionale, din primele trei decenii ale secolului al XX – lea 

şi numirea a două personalităţi implicate în politica internaţională din această perioadă; 

- prezentarea eveniment politico-militar desfăşurat în deceniile patru-cinci din secolul al XX – lea şi precizarea 

a două consecinţe economice ale acestuia ; 

- menţionarea a două acţiuni diplomatice din perioada postbelică și precizarea unei asemănări între aceste 

acţiuni diplomatice; 

- formularea unui punct de vedere referitor la consecinţele “războiului rece” asupra lumii contemporane şi 

susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-

efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care 

exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea 

eseului în limita de spaţiu precizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

Informaţia istorică – 72 de puncte distribuite astfel: 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale relaţiilor internaţionale, din primele trei 

decenii ale secolului al XX – lea (3px2=6 p) 

- câte 3 puncte pentru numirea oricăror două personalităţi implicate în politica internaţională din această 

perioadă (3px2=6 p) 

- 6 puncte pentru precizarea oricărui eveniment politico-militar desfăşurat în deceniile patru-cinci din secolul al 

XX – lea; 9 puncte pentru prezentarea oricărui eveniment politico-militar desfăşurat în deceniile patru-cinci din 

secolul al XX – lea - 3 puncte pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 

evenimentul politico-militar precizat 

- câte 6 puncte pentru precizarea oricăror două consecinţe economice ale acestui eveniment politico-militar                                                                                                                     

(6px2=12 p) 

- câte 6 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni diplomatice din perioada postbelică (6px2=12 p) 

- 6 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între acţiunile diplomatice menţionate  

- 3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecinţele “războiului rece” asupra lumii 

contemporane   

12 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea oricărui fapt 

istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 

(aşadar, ca urmare etc.) 

 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 18 puncte distribuite astfel: 

- 6 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

3 puncte pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 3 puncte pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 

- 6 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

3 puncte pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

- 3 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu 


