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CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

CLASA a V-a 

 
 

• Se punctează orice alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

 

Subiectul I ...................................................................................................................... 22 puncte 

Se acordă 22 puncte, astfel: 
1. 4 puncte pentru răspunsurile corecte: definiția unei stele(2 p) și câte 1p pentru fiecare caracteristică 

(ex: emană lumină și energie proprie, temperaturi foarte ridicate, pot avea culoare galbenă, portocalie 
roșie și albastră, fuziune nucleară etc) 

2. 4 puncte: galaxie (1 p), spirală (1p) și câte 1p pentru fiecare exemplu de galaxie (ex: Calea Lactee, 
Andromeda etc.) 

3. 5 puncte: meteoriți - 1 p, ele se încălzesc și se aprind din cauza frecării cu atmosfera corpului  
cosmic de care a fost atras- 2p , adâncitură numită crater - 2p. 

4. 5 puncte: satelit artificial  - 1p  și câte 2 puncte pentru fiecare utilizare precizată corect (ex. 
navigație-GPS/comunicație-media; meteorologie-prognoze meteo etc.). 

5. 4 puncte: ateroizi/planetoizi -1 p, Marte -1p, Jupiter-1p, Ceres – 1p  
                                                                                         Total Subiectul I (1+2+3+4+5) = 22 puncte 

 
 
Subiectul II ..................................................................................................................... 24 puncte 

Se acordă 24 puncte, astfel: 
1.     4 puncte: I – mișcarea de rotație – 2 puncte; 

   II – mișcarea de revoluție – 2 puncte; 
 

  2.    7  puncte astfel:  
                    a.  A-noapte – 1 punct; B-zi – 1 punct 
                  b. – de la vest spre est – 1 punct; 1- axa Pâmântului– 1 punct 

                    c. 3 puncte - câte 1 punct pentru fiecare consecință corect identificată (ex. turtirea   
                    Pâmântului la cei doi poli, succesiunea zi-noapte; variația orei pe glob etc.). 
 

 3.      13  puncte astfel:  
                    a.  23°30’ – 1 punct 
                  b. 22 iunie – 1 punct; iarnă– 1 punct 
                  c. 23 septembrie – 1 punct; echinocțiul de toamnă– 1 punct 
                  d. razele solare cad perpendicular(90°) pe Tropicul Capricornului – 1 punct; iarnă– 1   
                        punct 
                  e. primăvara– 1 punct; razele solare cad perpendicular(90°) pe Ecuator – 1 punct 

                    f. 4 puncte - câte 1 punct pentru fiecare consecință corect identificată (ex.   
                         inegalitatea zilelor și nopților, succesiunea anotimpurilor; încălzirea inegală a   
                         suprafeței terestre în cursul unui an, formarea zonelor de căldură: caldă, temperată   
                         și rece etc.). 
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Total Subiectul II (1+2+3+4) = 18 puncte 

 
Subiectul III ..................................................................................................................... 21 puncte 

Se acordă 21 puncte, câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 
1. harta topografică – 3 puncte; 
2. capul - 3 puncte 
3. subducție - 3 puncte; 
4. stratosferă – 3 puncte; 
5. vulcanică – 3 puncte; Pacific– 3 puncte; 

6. polei – 3 puncte. 
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6) = 21 puncte 

 

Subiectul IV .................................................................................................................... 23 puncte 

Se acordă 23 puncte astfel: 
1. A- Placa Americii de Nord – 1 punct; B- Placa Pacifică – 1 punct; C- Placa Africană – 2 puncte; D- 
Placa Nazca – 1 punct; E- Placa Eurasiatică – 1 punct; F- Placa Indo-australiană – 1 punct; G- Placa 
Antartctică – 1 punct;                                                                                                       total -7 puncte 
2. 1- Peninsula Indiei- 1 punct; 2- Insula Madagascar- 1 punct;  3- Arhipelagul Japonez- 1 punct;  
4- Capul Acelor/Agulhas- 1 punct;  5- Golful Guineei- 1 punct;  6- Strâmtoarea Gibraltar- 1 punct;                                                                                                  
                                                                                                                                total -6 puncte 
3. Total 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare vulcan activ corect identificat(ex: Kilauea, Mauna Loa 
etc); Groapa Marianelor -1 punct  
4. Munții Cordiliera Americii de Nord (M.Stâncoși, M Alaska, M.Coastelor etc.)-se acceptă orice 
răspuns corect  – 1 punct; 
5. Total 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare unitate de relief corect identificată din Africa și Asia 
6. 60° – 2 puncte;  

 
Total Subiectul IV (1+2+3+4+5+6) = 23 puncte 

 

 
 
 
 

 TOTAL: 90 puncte 
OFICIU: 10 puncte 

 
 

realizat, 
prof.Karda Ádám 


