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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE, 
ETAPA JUDEŢEANĂ,  

05 Martie 2022 

 
 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
CLASA a XI - 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  …………………………………….………………..………..………………….......… 10 puncte  
 
Se acordă 10 p pentru răspunsuri corecte, după cum urmează:  
1. Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect;   Total 2p 

Exemple de răspuns: 

Mediul geografic este un termen utilizat în geografie pentru a desemna mediul natural transformat 

de om, cuprinzând elemente naturale și antropice (1p), iar mediul înconjurător este o parte a 

mediului geografic care se raportează la prezența omului/ omul este principala componentă a 

acestui spațiu geografic(1p),  

2. Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect;   Total 2p 

Exemple de răspuns: 

Biotopul este mediul de viață( locul) cu caracteristici relativ omogene, care asigură existența 

viețuitoarelor(plante și animale (1p), iar Biocenoza este totalitatea viețuitoarelor (plante și 

animale) și a relațiilor dintre ele care trăiesc într-un biotop.  (1p),                

3. Se acordă 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect;   Total 2p 

Exemple de răspuns: 

Relația  de comensualism este când sau sau mai multe specii trăiesc pe pe același teritoriu, 

împart aceeași hrană și oferă adăpost celeilalte (0,5p), iar Relația  de simbioză este o relație de 

colaborare, cu avanataje reciproce (0,5p),  

Comensualism: bivoulul și egretele,etc(0,5p) 

Simbioză: antilopul și ciocănitoarea africană ,etc(0,5p) 

4.  Se acordă 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect;   Total 3p 

Exemple de răspuns: 

Mediul antropic este un mediu natural puternic sau în totalitate schimbat de om, în raport cu 

necesitățile umane(0,5p), iar mediul antropizat este un spațiu geografic natural care suferă unele 

modificări în urma activitățiilor antropice, fără a se modifica structura mediului natural(0,5p),  

Mediu antropic:mediul urban, mediul industrial,etc, câte (0,5p), pentru fiecare răspuns corect 

formulat 

Mediu antropizat: sat montan, cătun, așezări sezoniere,etc. câte (0,5p), pentru fiecare răspuns 

corect formulat 

5. 5.   Se acordă 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect;   Total 1p 

Exemple de răspuns: 

Mediul biotic este mediul care asigură existența viețuitoarelor, format din sol, aer, apă și rocă 

(0,5p), iar mediul abiotic este mediul care include elemente fizice, fără viață. (0,5p). 

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
Total Subiectul I (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
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Subiectul II  …………………………………….………………..………..…....………………..… 15 puncte  
 

1. Se acordă 2 puncte câte 1 p pentru următoarele două răspunsuri corecte: selvas, tropical 
umed; 

2. Se acordă 3 puncte, câte 1 p pentru următoarele trei răspunsuri corecte: temperat continental, 
pampas, preerie.; 

3. Se acordă 3 puncte, câte 1 p pentru următoarele trei răspunsuri corecte: -71,2 , Oimeakon, 
Federația Rusă; 

4. Se acordă 4 puncte, câte 1 p pentru următoarele patru răspunsuri corecte: macquis, gariga, 
terra rosa, mediul subtropical(mediteraneean); 

5. Se acordă 3 puncte, câte 1 p pentru următoarele trei răspunsuri corecte: montan, etajate , 
temperatura; 

 
                                                                Total Subiectul II (1+2+3+4+5)= 15 puncte 

 
Subiectul III ………………………………..………………....................….....………….....… 14 puncte 

 
1. Se acordă 1 punct pentru precizarea:  peisaj litoral. 
2. Se acordă 5 puncte, câte 1 punct pentru fiecare element natural favorabil sau dezavantaj; 

3 elemente naturale favorabile: calitatea apei mării, calitatea mediului ambiant (vegetație, aer 
umed, plajă, briză marină), ușor accesibil etc;  
2 dezavantaje: spațiu limitat cu o evoluție continuă și dinamică, zonă cu risc de 
inundare(valuri/maree), zonă expusă unor hazarde-cicloni tropicali, tsunami,uragane etc. 

3. Se acordă 4 puncte, 2 puncte pentru o oportunitate: valorificarea turistică a peisajului prin 
amenajarea unei plaje turistice, a unei stațiuni turistice litorale-hotel, pensiune, stațiuni de 
agrement și recreere, activități economice, port și transport maritim etc. și 2 puncte pentru o 
amenințare: reducerea biodiversității, posibilitatea manifestării unor hazarduri etc. 

4. Se acordă 2 puncte pentru: afectarea habitatelor naturale, poluarea apei,degradarea calității 
aerului/apei, etc. 

5. Se acordă 2 puncte pentru: sisteme de gestionare și management a peisajului prin: 
colectarea/evacuarea/reciclarea deșeurilor, epurarea apelor uzate, elaborarea planurilor de 
urbanism,  încadrarea construcțiilor în arhitectura regiunii. 

Total Subiectul II (1+2+3+4+5) = 14 puncte 
 

Subiectul IV ……………………….………………..………..……………….....………….....… 22 puncte  

1. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: mediul forestier rece (boreal)/ mediul de taiga 
(2p); 

2. Se acordă 3 puncte, câte 1p pentru corelațiile corecte: A - Calgary, B - Sankt Petersburg și C 
- Ekaterinburg; 

3. Se acordă 4 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează: 
- climat temperat continental rece (taigaua) (2p); 
- Climat cu sezon de iarnă foarte rece (temperaturi sub -30 grade Celsius, zăpadă, vânturi 

intense) si unul de vară (temperaturile se pot ridica la +10 grade Celsius, producându-se 
topirea partială a zăpezii); precipitații reduse (400-500 mm), cad frecvent la schimbarea 
anotimpurilor. Iarna este anotimpul dominant si se înregistrează geruri puternice cu 
temperaturi de -71,1 grade Celsius – în Siberia. Vara este scurtă si temperatura medie a 
luniilor de vară  este sub 10 grade Celsius; Amplitudini termice foarte ridicate  (2p); 

4. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru răspunsurile corecte: 
- Ekaterinburg(1p) - ianuarie(1p); 

5. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru răspunsurile corecte: 
- Ekaterinburg(1p) - iulie(1p); 

6. Se acordă 2 puncte câte 1p pentru răspunsurile corecte: 
Exemple de răspuns: Motivul pentru care temperaturile medii anuale din Sankt Petersburg 
sunt mai ridicate decăt în Ekaterinburg: așezarea geografică în longitudine (orașul 
Ekaterinburg se află mai la est) relieful (orașul Sankt Petersburg-zonă de câmpie și orașul 
Ekaterinburg se află la poalele Munților Urali), distanța față de mări și oceane(mai mare în 



MINISTERUL EDUCAŢIEI  

Proba teoretică scrisă – clasa a XI-a                                                                                                            3 

cazul orașului Ekaterinburg-caracterul continental excesiv), inluența Curentului Golfului și 
maselor de aer oceanice dinspre vest(orașul Sankt Petersburg),etc. 

7. Se acordă 3 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează: 
- păduri de conifere(taigaua) (1p); 
- molid, pin, brad,etc. (1p); 
- lupul, ursul, cerbul, râsul, elanul,etc. (1p) 

8. Se acordă 4 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează: 
- petrol, gaze naturale, minereuri feroase, minereuri neferoase, cărbune, lignit, etc(3p) 
- creșterea animalelor, pescuit, vânătoare,etc (1p) 

                                                        Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7+8) = 22 puncte 
 

Subiectul V  …………………………………….………………..………..……………...……..… 24 puncte  
    Se acordă  p pentru răspunsuri corecte, după cum urmează:  

1. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: retragerea/micșorea/topirea parțială a ghețarilor 
montani (2p); 

2. Se acordă 4 puncte după cum urmează: 
Exemple de răspuns: 
Cauze: încălzirea globală, schimbările climatice, veri mai calde, precipitații mai scăzute în 
perioada iernii și de de multe ori sub formă de ploi, scăderea/micșorarea  suprafețelor și a 
perioadelor acoperite cu zăpadă /albedo mai scăzut, poluarea aerului-aerosoli, strat de ozon 
rarefiat/ cantitatea de energie termică mai mare din cauza radiaților solare UV, activitatea 
antroprică/turism etc câte(2p),pentru fiecare răspuns corect formulat  -Total – 4p 

3.  Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: topirea totală / dispariția ghețarilor   montani 
(2p); 

4. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: ultimi 15 ani/ perioada anilor  2000-2015/ 
2000,2011,2015 (2p); 

5. Se acordă 4 puncte după cum urmează: 
Exemple de răspuns: 
Consecințe: terenul/solul de permafrost dezghețat devine instabil, curgeri/rostogoliri de noroi și 
rocă, alunecări de teren, prăbușiri, surpări, eroziunea de suprafață (denudație) devine intensă, 
risc de inundații pentru zonele mai joase, consecințe negative asupra turismului/dispariția 
domeniului schiabil, modificarea/schimbarea ecosistemului etc. câte(2p) pentru fiecare 
răspuns corect formulat  -Total – 4p 

6. Se acordă 6 puncte, câte(2p) pentru fiecare răspuns corect formulat, după cum urmează: 
Exemple de răspunsuri: Asia: M-ții Himalaya, M-ții Tian-Șan, M-ții Hindukuș, M-ții Kunlun, M-ții 
Pamir, etc                    America de Nord: M-ții Stâncoși, M-ții Alaska, M-ții Brooks etc 
                                    America de Sud: M-ții Anzi 
                                    Australia: M-ții Alpii Australieni, M-ții Alpii Sudici (Noua Zeelandă) etc. 

7. Se acordă 4 puncte după cum urmează  
Posibile măsuri: includerea zonelor sub protecție normativă (zonă protejată de lege, 
rezervație), acorduri transnaționale/globale privind reducerea emisiilor  de gaze cu efect de 
seră (CO2, CH4, F), reducerea poluării, implementarea tehnologiilor „verzi“, utilizarea pe o 
scară cât mai largă în domeniul energetic a resurelor de energie regenerabilă în dauna celor 
fosile, educația responsabilă față de mediu a tinerilor etc, câte(2p),pentru fiecare răspuns 
corect formulat  -Total – 4p 
 

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

Total Subiectul IV (1+2+3+4+5+6+7) = 24 puncte 
 
Subiectul VI  …………………………………….………………..………..……...……………..… 5 puncte  
 

1. Se acordă 2 puncte, pentru descrierea corectă a mesajului dat 

Exemplu de răspuns:  

Textul se referă la impactul negativ al acțiunii omului asupra mediului de viață de pe Terra, asupra 

ecosistemelor de pe planetă, prin exploatarea/utilizarea excesivă/epuizarea resurselor Pământului 
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în scopuri economice/personale orientate pe profit, fără să-și acorde importanță asupra  

consecințelor ireversibile și  catastrofale pe care le generează, prin acțiunea lui. 

Se pot acorda și puncte intermediare în funcție de complexitatea și corectitudinea răspunsului. 

2. Se acordă 3 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează: 

- despăduririle (1p); 
- poluarea apelor (1p); 
- pescuitul intensiv/excesiv,etc. (1p) 

                                                               Total Subiectul VI  = 5 puncte 

 
 

Total Subiectul I+II+III+IV+V+VI = 90 puncte 
Din oficiu: 10 puncte 

TOTAL GENERAL: 100 puncte 
 

realizat, 

            prof. Karda Ádám 

 

 

 


