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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 

ETAPA JUDEŢEANĂ 
05 Martie 2022 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 
CLASA a XII-a 

 

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  
 
Subiectul I: …………………………………………………..………..………………..............35 puncte  

Se acordă 35 puncte astfel: 

1. 

a. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 1– Marea Neagră, 2– Marea 
Marmara,  3– Marea Egee,  4– Marea Ionică,  5– Marea Adriatică,  6– Marea Tireniană,  7– 
Marea Ligurică,  8– Marea Nordului,  9– Marea Baltică; 

b.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 10– Str.Messina, 16– Str.Skagerrak, 
17– Str.Kattegat, Str. Bosfor și Str. Dardanele ; 

c. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 11– Insula Sicilia, 12– Insula Sardinia,  
13– Insula Corsica,  15– Peninsula Yutlanda/ Iutlanda ; 

d.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 18– Golful Botnic, 19– Golful Riga,  
20– Golful Finic,  15– Peninsula Yutlanda/ Iutlanda ; 

e.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: A– Câmpia Padului, B– M-ții Alpi, C– 
M-ții Carpați, D– Câmpia Panonică, E– Câmpia Română, F– M-ții Balcani/Stara Planina, G– 
M-ții Rodopi, H– M-ții Pindului, I– M-ții Dinarici, O– M-ții Apenini, K– Podișul Podolic, L– 
Câmpia Est-Europeană, M– M-ții Sudeți, N– Câmpia Nord-Europeană/ C. Germano-Polonă. 

f. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: steluța galbenă-vulc.Stromboli, 
steluța roșie-vulc.Etna. 

                                                                            Total 1 = 17,5 puncte 
2.  

a. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: câmpie de acumulare (fluvio-lacustră); 
b.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: poziția/așezarea geografică, 

circulația maselor de aer, relieful, influențe climatice, altitudinile etc,. se acceptă și alte 
răspunsuri corecte ;                                                                                            Total: 1p 

c. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: A- Pad (1p),  D– Dunărea, A– port 
maritim: Veneția, Chioggia, Rimini-se acceptă oricare dintre aceste răspunsuri(1p), B- port 
fluvial: Bratislava, Budapesta, Belgrad-se acceptă oricare dintre aceste răspunsuri(1p). se 
acceptă și alte răspunsuri corecte.   
                                                                                                                               Total: 4p 

d.  Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: A- Italia (1p),republică parlamentară 
(1p)  D– Lacul Balaton (1p), lac de origine tectonică (1p).                                  Total: 4p 

                                                                            Total 2  = 10 puncte 
 
3.  

a. Se acordă 0,5 p pentru răspunsul corect: orogeneza alpină; Total: 0,5p 
b.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: vf. Mont Blanc (0,5p), orice 

răspuns între 4807m - 4810m (0,5p) ; Total: 1p 
c. Se acordă 0,5p pentru răspunsul corect: România Total: 0,5p 
d.  Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: țărmul dalmațian (tip dalmatic) 

(0,5p), s-a format prin invadarea de către apele mării a unei zone formate din șiruri 
paralele de culmi ce alternează cu văi și depresiuni, prin urmare culmile au devenit insule, 
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iar  în lungul văilor și depresiunilor s-au dezvoltat canale și golfuri(0,5p). Total: 1p 
e. Se acordă 0,5p pentru răspunsul corect: influență climatică mediteraneană (0,5p) 

Total: 0,5p 
f. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: vf. Olimp (0,5p), 2911m (0,5p);  

Total: 1p 
 

                                                                            Total 3 = 4,5 puncte 
  4.  

a. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: câmpie de acumulare (fluvio-glaciară); 
b.  Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: Platforma  Est-Europeană-

fundament cristalin (1p), vârsta precambriană (prepaleozoică) (1p) ; Total: 2p 
                                                                                                                           Total 4 = 3 puncte 
 

TOTAL SUBIECT  I (1+2+3+4) = 35 puncte 
 
Subiectul II: …………………………………………………..………………….……....……… 21 puncte 
Se acordă 21 puncte, astfel: 
a. 3 puncte câte 1,5 p pentru fiecare asociere corectă: a-1-B (1,5p); b-2-A (1,5p); 
b. 6 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: a - Viena (1p); b – Moscova  (1p);  
A – Kremlin(complex fortificat)/ Palatul Prezidențial/ Turnurile Kremlinului/ catedralele Kremlinului-
se acceptă oricare răspuns corect (1p); funcția:politică /administrativă -se acceptă oricare răspuns 
corect (1p); B – Palatul Schönbrunn (1p); funcția:culturală/turistică -se acceptă oricare răspuns 
corect (1p); 
c. 4 puncte câte 2p pentru fiecare răspuns corect: graficul 1 – climat temperat de tranziție(2p); 
graficul 2 – climat temperat continental (2p). 
d. 4 puncte câte 1p pentru fiecare factor termic corect identificat: ex de răspunsuri: amplitudine 
termică ridicată (24-26 °C)-caractreul continental excesiv, temp.medie anuală:4-6 °C,  luna cea  
mai rece:ianuarie: -6°C --  -7°C, luna cea  mai caldă:iulie: 19°C --  20°C, temperaturi ridicate vara și 
scăzute iarna, temperaturile sunt influențate de așezarea longitudinală (distanța față de oceane și 
mări, centrele barice de presiune (anticiclonul siberian etc.). Se acceptă orice răspuns sau 
formulare corectă asupra regimului termic al orașului Moscova. 
e. 4 puncte câte 1p pentru fiecare factor/element al precipitațiilor corect identificat: ex. de 
răspunsuri: precipitațiile cad în tot timpul anului, cu valorile cele mai ridicate vara și cele mai 
scăzute în timpului iernii, precipitațiile medii anuale:600-700 mm/an, luna cu cele mai rdicate valori 
ale precipitațiilor: mai (79-80 mm/an), luna cu cele mai scăzute valori ale precipitațiilor: ianuarie 
(41-42 mm/an), precipitațiile sunt influențate de așezarea longitudinală (distanța față de oceane și 
mări, influența oceanică din vest etc. Se acceptă orice răspuns sau formulare corectă asupra 
regimului precipitațiilor pentru orașului Viena. 
 
 

TOTAL SUBIECT  II (a+b+c+d+e) = 21 puncte 
 
Subiectul III: …………………………………………………..………………….……...……… 24 puncte 
 
1. Se acordă 4 puncte, câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: A - Carpații Orientali (0,5p); B - 
Depresiunea Colinară a Transilvaniei (0,5p); C - Carpații Meridionali (0,5p); D - Subcarpații Geticii 
(0,5p); E – Podișul Getic (0,5p); F – Câmpia Română(0,5p); a - valea Mureșului(0,5p); b - valea 
Oltului(0,5p). 
2. Se acordă 2 puncte, astfel: 

a. C (0,5p);  b. B (0,5p);  c. A (0,5p);  d. F (0,5p). 
3. Se acordă 9 puncte, astfel: 
  pentru Depresiunea colinară a Transilvaniei:  
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a. structura petrografică (tipuri de roci) (0,5p), două resurse ale subsolului (0,5p)- câte 0,25 
ptr.o resursă-                                                                                                 Total: 1punct 
b. - două tipuri de relief (2p - câte 1p ptr. fiecare tip de relief); ex. de răspunsuri: relieful 
petrografic, relieful structural, relief gravitațional, relieful fluvial etc. 
      - două procese gemorfologice (2p - câte 1p ptr. fiecare proces); ex. de răspunsuri: 
eroziune-transport-acumulare, alunecare, prăbușire, torențialitate, pluviodenudație, 
eroziune(laterală, de adâncire, regresivă), dizolvare (în sare sau în calcar)etc. 
      - două forme de relief rezultate (2p - câte 1p ptr. fiecare proces); ex. de răspunsuri: 
alunecări de teren (tip glimee), badland-uri prăbușiri, văi-lunci-terase-versanți, torenți (rigole, 
ogașe, ravene), cute diapire (pe sare), domuri gazeifere, cueste (pe structuri monoclinale), chei 
(relief carstic  de suprafață)-etc.                                                                           Total: 6 puncte 

      c.  vântul local de tip foehn(0,5p), Vântul Mare (0,5p).                                         Total: 1 punct 
4. Se acordă 9 puncte, astfel: 
  pentru Câmpia Română:  

a. structura petrografică (tipuri de roci) (0,5p), două resurse ale subsolului (0,5p)- câte 0,25 
ptr.o resursă.                                                                                                Total: 1punct 
b.  - două tipuri de relief (2p - câte 1p ptr. fiecare tip de relief); ex. de răspunsuri: relieful 
petrografic, relieful structural, relieful fluvial etc. 
      - două procese gemorfologice (2p - câte 1p ptr. fiecare proces); ex. de răspunsuri: 
eroziune-transport-acumulare, torențialitate, pluviodenudație, eroziune (laterală, de adâncire, 
regresivă), sufoziune (în loes) etc. 
      - două forme de relief rezultate (2p - câte 1p ptr. fiecare proces); ex. de răspunsuri: văi-
lunci-terase-versanți, torenți (rigole, ogașe, ravene), crovuri, găvane, padine, hrobe, hornuri etc.                                                                                 
Total: 6 puncte 

      c.  Austrul-C. Olteniei (0,5p), Crivățul- Câmpa Bărăganului (0,5p).                    Total: 1 punct 
 
 
 

TOTAL SUBIECT  III (1+2+3+4) = 24 puncte 
 

Subiectul IV: …………………………………………………..………………….……...……… 10 puncte 
 
1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
          a. 10- Alba Iulia;   b. 1- Mureș;      
2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
        a. F;   b. Bega;      
3. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Carpaților de  
Curbură și relieful sectorului central al Câmpiei Române. Pentru răspunsuri parțial corecte se 
acordă câte 1 punct. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale, tipuri genetice de 
relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru 
tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj. 

TOTAL SUBIECT  IV (1+2+3+4) = 10 puncte 
 

    OFICIU: 10 PUNCTE                        TOTAL : 100 PUNCTE 
 

realizat, 
      prof. Karda Ádám 
 


