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 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

CLASA a VIII - 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: …………………………………………………..………..………………..............20 puncte  

1. Se acordă 17 puncte, astfel: 
a. 4 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 1-Horodiștea (1p); 2-Sulina (1p); 3-Zimnicea 

(1p); 4-Beba Veche (1p); 
b. 7 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect cu respectarea ordinii de la vest spre est: 

Câmpia de Vest (1p); Dealurile de Vest (1p); Carpații Occidentali (1p); Depresiunea Colinară a 
Transilvaniei (1p);Carpații Orientali(1p); Subcarpații Curburii (1p); Podișul Moldovei (1p). 

c. 2 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: Câmpia Moldovei(Jijiei) (1p); Platforma Est-
Europeană (1p); 

d. 2 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 2 (1p); influenă climatică pontică(1p); 
e. 2 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: peste 11°C (1p); etajul  climatic de luncă(1p); 

Total 1 (a+b+c+d+e) = 17 puncte 
 
2. Se acordă în total 3 puncte/câte 1 punct pentru explicarea corectă a fiecărui aspect din 
afirmație pentru răspunsul corect.  
Exemple de răspunsuri: țară carpatică pentru că pe teritoriul ei se desfășoară mai mult de jumătate 
din întinderea Carpaților, țară dunăreană pentru că 38% (1075 km) din lungimea Dunării se află pe 
granițele și în interiorul României, țară pontică pentru că România se situează pe țărmul vestic al 
Mării Negre, țărmul românesc având o lungime de 245 km. etc. Se punctează orice altă formulare 
corectă a răspunsului.                                        Total 3 puncte 

TOTAL SUBIECT  I (1+2) = 20 puncte 
 
Subiectul II: …………………………………………………..………………….……....……… 20 puncte 
Se acordă 20 puncte, astfel: 
1. 3 puncte câte 1p pentru fiecare asociere corectă: a-3 (1p); b-1 (1p); c-2 (1p); 
2. 3 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: relief carstic de suprafață/exocarst (1p); 
lapiezuri (1p); calcar (1p); 
3. 3 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: alunecări de teren/ alunecări de teren masive 
dispuse în trepte / glimee (1p); un factor declanșator identificat corect (exemplu de răspuns: 
substratul argilos/condițiile de pante accentuate/regimul precipitațiilor/lipsa vegetației 
forestiere/cutremur de pământ,etc. (1p); o modalitate de prevenire formulată corect (exemplu de 
răspuns: stabilizarea terenului prin împădurire/drenarea apelor de suprafață și a celor subterane/ 
efectuarea de lucrări de rezistență etc. (1p);Se punctează orice altă formulare corectă a 
răspunsului 
4. 2 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: relief vulcanic (subvulcanic) (1p); coloanele de 
bazalt (1p); 
5. 3 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: : 1-Podișul Târnavelor (1p); 2-Carpații 
Curburii/grupa sudică a Carpațiilor Orientali (1p); 3-Podișul Mehedinți (1p); 
6. 3 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 1-prin sedimentare(1p); 2-prin cutarea și 
înălțarea/încrețirea scoarței (1p); 3- prin cutarea și înălțarea/încrețirea scoarței (1p); 
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7. 3 puncte câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 1-etajul climatic de podiș și dealuri(1p); 2- 
Inversiuni de temperatură (1p); 3- influențe climatice submediteraneene(1p); 
 

TOTAL SUBIECT  II (1+2+3+4+5+6+7) = 20 puncte 
 
Subiectul III: …………………………………………………..………………….……...……… 10 puncte 
 
1. Se acordă 6 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: A - Carpații Orientali (1p); B - 
Depresiunea Colinară a Transilvaniei (1p); C - Carpații Meridionali (1p); D - Subcarpații Geticii (1p); 
E – Podișul Getic (1p); F – Câmpia Română(1p). 
2. Se acordă 4 puncte, astfel: 

a. C (1p);  b. B (1p);  c. A (1p);  d. F (1p); 
TOTAL SUBIECT  III (1+2) = 10 puncte 

 
Subiectul IV: …………………………………………………..………………….……...……… 24 puncte 
A. Se acordă 10 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 1 - D (1p); 2 - A (1p); 3 - Padeș 
(1p); 4 - H (1p); 5 – D (1p); 6 – Câmpia Transilvaniei(1p;) 7 – Oltului de la Tușnad (1p); 8 – 
scandinavo-baltice  (1p); 9 – F (1p); 10 – Austrul (1p);  

Total A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 10 puncte 
B. Se acordă 8 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare deosebire/asemănare corectă a reliefului, 
între unitatea de relief notată cu D- Subcarapații Curburii respectiv unitatea de relief notată cu G- 
sectoarele Carpaților Meridionali între valea Prahovei și Oltului. 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 B = 8 puncte 
 
 
C. Se acordă 6 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corectă a climei, între unitatea de 
relief notată cu A- Câmpia Olteniei respectiv unitatea de relief notată cu C- Podișul Sucevei. Pentru 
răspunsuri parțial corecte se acordă câte 1 punct. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente climatice: temperaturi medii 
anuale/vara/iarna, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj de climă, influenţă climatică, aspecte 
climatice specifice. Punctajul complet se acordă numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ, nu separat . 

Total C = 6 puncte 
 

TOTAL SUBIECT  IV (A+B+C) = 24 puncte 
 

 
Subiectul V: …………………………………………………..………………….……...……… 16 puncte 
 
Se acordă 16 puncte, astfel: 
1.  2 puncte câte 1p pentru fiecare asociere corectă: graficul 1- F (1p); graficul 2-A (1p);  
2.  4  puncte astfel:  
- graficul 1: (-6°C) (sau orice valoare cuprinsă între (-5,5°C) și (-6,5°C)  (1p);  
- graficul 2: (-1°C) (sau orice valoare cuprinsă între (-0,5°C) și (-1,5°C)  (1p);  
- diferența de apr. 5°C dintre temperatura medie a lunii ianuarie a celor două orașe este 
determinată de mai multe aspecte cum ar fi: - graficul 1: se află mai la nord, etaj climatic montan, 
altitudini mai mari-temperatura scade spre nord și în altitudine etc,  
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                                                                         - graficul 2: se află mai la sud, etaj climatic de 
câmpie, altitudini mai reduse-temperatura crește spre sud și spre zonele cu altitudini mai reduse, 
influențe submediteraneene, vântul austrul etc.  (2p) ; 
Se punctează orice altă formulare corectă a răspunsului. 
3.  4  puncte astfel:  
- graficul 1: 125 mm/an (sau orice valoare cuprinsă între 123 mm/an și 128 mm/an (1p);  
- graficul 2: 69 mm/an (sau orice valoare cuprinsă între 68 mm/an și 69,8 mm/an (1p); 
- diferența de apr. 56 mm/an dintre valorile precipiațiilor medii în luna iunie a celor două orașe este 
determinată de mai multe aspecte cum ar fi: - graficul 1: se află în etajul climatic montan, altitudini 
mai mari-precipitațiile cresc în altitudine, așezarea geografică-influența meselor de aer oceanice 
(bogate în precipitații) dinpre vest etc,  
                                                                         - graficul 2: se află în etajul climatic de câmpie, 
influențe climatice submediteraneene și parțial de tranziție spre continentale, vântul uscat austrul 
etc.  (2p) ; 
Se punctează orice altă formulare corectă a răspunsului. 
4.   23°C (sau orice valoare cuprinsă între 22°C și 24°C) (2p) ; 
5.  februarie (2p) ; 
6.  martie: 60 mm/an (1p) ;  august: 100 mm/an (1p) ; 
 

TOTAL SUBIECT  V (1+2+3+4+5+6) = 16 puncte 
 

 
 
 
 

    OFICIU: 10 PUNCTE                        TOTAL : 100 PUNCTE 
 

realizat, 
prof. Karda Ádám 


