BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
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ETAPA LOCALĂ – 19.01.2019
CLASA a VIII-a, Varianta 1



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: …………………………………………………..………..………………………… 30 puncte
Se acordă 30 puncte, astfel:
1. a. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă:
1 - D; 2 – A; 3 – B; 4 - C.
b. 2p, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 1 – relief vulcanic; 4 – relief litoral.
c. 1p, roci sedimentare (argile).
d. 2p, pentru răspunsul corect: vulcanii noroioși sunt pseudovulcani care s-au format din noroiul
expulzat de emanațiile de gaze din structurile petrolifere.
2. a. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare deal și pentru fiecare depresiune din
Subcarpații Curburii menționată corect.
b. 1p, pentru răspunsul corect: Măgura Odobești (996 m).
3. a. 2p, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: șisturile verzi, Pod. Casimcei.
b. 1p, pentru răspunsul corect: Vf. Greci (Țuțuiatul) (467 m).
c. 2p, pentru răspunsul corect: influențe continentale (de ariditate) și influențe pontice.
d. 2p, pentru răspunsul corect: crivățul și brizele litorale.
4. a. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare depresiune și pentru fiecare pas din Grupa
Nordică a Carpaților Orientali menționată corect.
b. 1p, pentru răspunsul corect: Vf. Pietrosul Rodnei (2303 m).
c. 2p, pentru răspunsul corect: influențe scandinavo - baltice și influențe oceanice (în vest).
d. 2p, pentru răspunsul corect: se întâlnesc toate tipurile de roci (sedimentare, metamorfice și
vulcanice) dispuse în trei șiruri paralele.
TOTAL SUBIECT I (1+2+3+4) = 30 puncte
Subiectul II: …………………………………………………..………..…………..…………… 24 puncte
1. Se acordă 2 puncte, astfel: Horodiştea (1p); numărul 5 (1p);
2. 4038ˈ (2p);
3. 9026ˈ (2p);
4. a-meridianul de 250 long.E (1p); b- paralela de 460 lat.N (1p);
5. paralela de 450 lat.N se află la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi explică de ce
clima din ţara noastră este una temperată (2p);
6. Se acordă 3 puncte, astfel: 1-Vama Veche (1p); 3-Pristol (1p); Bulgaria (1p);
7. luna iunie (1p); cca. 75mm (se acceptă şi valori cuprinse între 73 şi 77mm) (1p);
8. 4p, câte 2p pentru precizarea corectă a două argumente:
- diferenţa de altitudine între cele două localităţi (2p);
- localitatea marcată cu numărul 4 se află în vest, în calea maselor oceanice, față de localitatea
marcată cu numărul 6, aflată în extremitatea estică a țării, unde se resimt influențe climatice de
ariditate (2p);
9. Se acordă 3 puncte, astfel: - 6- Sulina (1p);
- influenţele pontice, altitudini mici etc. (2p);

10. Se acordă 2 puncte pentru explicarea modului de calcul al t. medii anuale (ex. media aritmetică
a temperaturilor medii lunare; se acceptă orice altă explicație corectă a modului de calcul).
TOTAL SUBIECT II (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 24 puncte
Subiectul III: …………………………………………………..………..………………...………12 puncte
Se acordă 12 puncte, astfel:
– relief carstic (2p);
– calcare (2p);
Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare factor menţionat corect:
prezenţa rocilor calcaroase;
cantitatea mare de apă care favorizează procesul de carstificare etc.;
Se acordă 4 puncte - câte 1p pentru un exemplu și câte 1 p pentru subunitatea de relief în
care se află peştera menţionată ;
5. Se acordă 2 puncte, câte 1 p pentru fiecare formă menţionată corect:
1 – stalagmite;
2 – stalactite.
1.
2.
3.
4.

TOTAL SUBIECT III (1+2+3+4+5) = 12 puncte
Subiectul IV: …………………………………………………..………..…………..…………… 10 puncte
1. – alunecări de teren (2 p);
2. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare cauză menţionată corect:
pante mari;
prezenţa argilelor;
ploi torenţiale etc.;
3. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare consecinţă menţionată corect:
modificări ale reliefului ;
pagube materiale etc.
4. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare măsură de prevenire sau combatere
menţionată corect: - plantarea de arbori (salcâmi, pomi fructiferi);
lucrări de drenaj;
limitarea traficului rutier sau feroviar din zonă etc.;
5. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare unitate/subunitate de relief în care se produc
frecvent alunecări de teren.
TOTAL SUBIECT IV (1+2+3+4+5) = 10 puncte
Subiectul V: …………………………………………………..………..…………..…………… 14 puncte
1. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: litera a
2. Se acordă 2 puncte astfel: platforma continentală a Mării Negre se desfășoară între 0 m
(1 punct) și - 200m (1 punct);
3. Se acordă 4 puncte pentru explicarea modului de formare al platformei continentale a
Mării Negre (ex. de răspuns posibil: are aspect de câmpie invadată de apele mării, la
finalul cuaternarului, în urma topirii ghețarilor etc. se acceptă corectă orice altă explicație
corectă);
4. Se acordă 2 puncte astfel: platforma continentală a Mării Negre are o înclinare foarte
redusă (se acceptă orice altă explicație corectă).
5. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: Pod. Dobrogei/ de Nord/ de Sud.
6. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: litoral
TOTAL SUBIECT V (1+2+3+4+5+6) = 14 puncte
TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE

