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Probă scris ă 

Istorie 
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

I. ТÉTEL (30 pont) 
A. 1. Említsenek meg két kulcsproblémát, amelyek a két világháború közötti romániai politikai 
rendszer elemzésekor felmerülnek.               4 pont  
 2. Mutassanak be körülbelül egy oldalnyi terjedelemben egy releváns történelmi eseményt, 
amely a két világháború közötti romániai politikai rendszer elemzésekor beazonosított egyik 
kulcsproblémával kapcsolatos.                                                6 pont 
 

B.  Készítsenek körülbelül három–négy oldal terjedelemben összehasonlító elemzést két, a 
középkori nemzetközi kapcsolatokra releváns történelmi jelenségről, figyelembe véve a következő 
szempontokat: 

� említsenek meg egy történelmi jelenséget Nyugat-Európa térségéből és egyet a román 
térségből, amelyekben ezen térségek képviselői a középkori nemzetközi kapcsolatok során 
részt vettek; 
� mutassanak be két hasonlóságot a két választott történelmi jelenség között; 
� mutassanak be két különbséget a  két választott történelmi jelenség között. 

Figyelem!  Pontozódik a megfelel ő történelmi nyelvezet  használata, az ok-okozati 
összefüggések  kiemelése, a történelmi folyamatok időrendi/logikai sorrend jének betartása, 
valamint az elemzés struktúrája  és a terjedelmi követelmények  betartása is.                   20 pont  
 

II. TÉTEL (30 pont) 
A következő részletet a IX. osztályos történelem programból vettük: 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul 
unei prezentări orale sau scrise 
 

3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi 
diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre 
persoane, dintre grupuri 

POPOARE ŞI SPATII ISTORICE 
Popoare şi spaţii în antichitate 
 
• Probleme de atins: sumerienii, evrei, egiptenii, 
tracii, grecii, romanii 

 (Programa școlară pentru clasa a IX-a – Istorie, OMECT nr. 3458/09.03.2004 ) 
  Mutassák be két-három oldal terjedelemben a megadott részletben szereplő egyik 

specifikus kompetencia kialakítására/fejlesztésére és értékelésére kifejtett didaktikai 
tevékenységet történelemből, figyelembe véve a következő szempontokat: 

� említsenek meg egy olyan módszert, amely az együttműködésen alapuló tanulást ösztönzi 
és mutassák be példákon keresztül, ahogyan az említett módszert alkalmazzák az egyik 
megadott specifikus kompetencia kialakítására/fejlesztésére; 
� dolgozzanak ki egy szubjektív itemet a részletben szereplő egyik specifikus kompetencia 
értékelésére;  
� határozzanak meg egy olyan kiegészítő/alternatív értékelési módszert, amely 
felhasználható a részletben szereplő specifikus kompetenciák értékelésére és említsék meg 
ezen módszer egyik jellemzőjét.  

Figyelem!  Pontozódik a megfelel ő történelmi nyelvezet  használata, az itemek kidolgozásánál és 
válaszaiknál felhasznált történelmi információ helyessége , valamint a bemutatás struktúrája  és 
a terjedelmi követelmények  betartása is.   
 
III.TÉTEL           (30 pont) 
Az oktatási folyamat- fogalmi elemzés és összefüggés tanulás-tanítás-értékelés között. 
 
 


