CONCURSUL ȘCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ- 19.01.2019
CLASA a-X-a
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I
(20 puncte)
Se acordă 20 puncte, astfel:
1. 1p pentru menționarea corectă a fiecărui stat: 1- Egipt; 3- Sudan; 5-Sudanul de Sud; 7-Yemen; 9Rep.Centrafricană; (total 5p)
2. 1p pentru menționarea corectă a fiecărei capitale: 2- N΄Djamena; 4- Riyadh; 6-Tripoli; 8Amman; 10- Addis Abeba/Addis Ababa(total 5p);
3. 1p pentru precizarea corectă a religiei: islamică/musulmană
4. 1p pentru precizarea corectă a fiecărei forme de guvernământ: 2- republică, 4- monarhie absolută,
8- monarhie constituțională(total 3p);
5. 1p pentru precizarea corectă a unei grupări regionale de state: Africa de Nord;
6. 1p pentru precizarea corectă a unei grupări regionale de state: Asia de SV
7. 1p pentru tipul de mediu de viață (deșertic/tropical arid) și 1p pentru menționarea corectă a unei
caracteristici a acestuia (total 2p);
8. 2p petru menționarea corectă a cauzei: divergențe religioase între musulmani și creștini.
Total: 5p+5p+1p+3p+1p+1p+2p+2p= 20p
SUBIECTUL II
(20 puncte)
Se acordă 20 de puncte pentru răspunsul corect şi complet astfel:
1. 4 p: 2p pentru calcularea sporului natural în Canada(3‰), 2p pentru calcularea sporului natural
în India(14‰);
2. 5 p: diferenţele dintre cele două state în raport de speranţa de viaţă sunt date de faptul că sunt
state cu nivel economic diferit(1p); În Canada dezvoltarea economică ridicată determină un nivel de
trai ridicat, corelat cu un sistem sanitar performant, grad ridicat de instruire a populaţiei cu privire la
sănătate şi alimentaţie(2p); În India speranţa de viaţă mai mică se explică prin faptul că este un stat
cu un nivel de dezvoltare economică mai redusă, care determină un nivel de trai mai scăzut,
alimentaţie neadecvată, calitate necorespunzătoare a serviciilor medicale, lipsa de instruire a
populaţiei, epidemii(2p). Se acceptă și alte formulări corecte.
3. 6 p: 1p-Canada(67%-populaţie adultă); 1p-India(65%-populaţie adultă); Ponderea populaţiei
tinere este mai mare în India datorită natalităţii ridicate şi mai redusă în Canada unde natalitatea este
mai mică. (2p). Ponderea populaţiei de peste 65 de ani mai mare în Canada se explică prin
tendinţele de îmbătrânire demografică, speranţa de viaţă ridicată. (2p).
4. 5 p: câte 2,5 p pentru fiecare reprezentare grafică realizată corect(0,5p-titlul reprezentării grafice;
2p realizarea corectă a reprezentării grafice)
Total: 4p+5p+6p+5p= 20p
SUBIECTUL III
(20 puncte)
Se acordă câte 20 puncte, după cum urmează:
1. 1p pentru fiecare tip de mediu de viață menționat corect: D-subtropical/musonic; E-temperat
arid; F-tropical arid; (total 3p)
2. 1p pentru fiecare corespodență realizată corect: A-4; B-5; C-2; (total 3p)
3. 1p pentru fiecare corespodență realizată corect: D-6, E-3, F-1; (total 3p)
4. 1p pentru fiecare factor precizat corect(ex. relieful, ieșirea la mare, clima etc.; (total 3p)
5. 1p pentru fiecare tip de sat precizat corect: B-sat liniar, D-sat adunat, F-sat adunat; (total 3p)
6. 1p pentru precizarea corectă a asemănării:aglomerația/concentrarea construcțiilor;
7.1p pentru precizarea corectă a fiecărei rase: 1- rasa neagră/africană; 3- rasa
galbenă/asiatică/mongoloidă; 1p pentru precizarea corectă a caracteristicilor fiecărei rase; (total 4p)
Total: 3p+3p+3p+3p+3p+1p+4p= 20p
SUBIECTUL IV
(20 puncte)
Se acordă 20 puncte, astfel:

1. 2p petru precizarea corectă a unei modalități de creștere a populației urbane: migraţiile rural
urbane, sporul natural al populaţiei urbane, înglobarea în cadrul oraşelor a unor aşezări rurale
limitrofe prin extinderea limitelor administrative, dezvoltarea orașelor existente, transformarea
așezărilor rurale în așezări urbane, crearea de noi orașe etc (total 6p)
2. 2p pentru explicarea diferențelor privind ponderea populației urbane dintre Argentina și Angola.
3. 2p pentru precizarea corectă a fiecărei consecințe ale exploziei urbane: creșterea orașelor
multimilionare, dezvoltare teritorială necontrolată, apariția cartierelor mărginașe sărace, accentuarea
diferențelor economice dintre anumite categorii de populație/sărăcie etc. (total 6p)
4. 2p petru fiecare factor menționat corect: progresul în transporturi, dezvoltarea comerțului,
revoluția industrială, explozia demografică, creșterea productivității în agriculutră, creșterea
nivelului de educație etc. (total 6p)
Total: 6p+2p+6p+6p= 20p
SUBIECTUL V
(10 puncte)
Se acordă 10 puncte, astfel:
1. 2p petru precizarea corectă a unui avantaj: exemple- fortificarea şi modernizarea căilor de
comunicaţie, medii rezidenţiale calitativ superioare şi un relativ proces de omogenizare socială.
(total 4p)
2. 2p petru precizarea corectă a unui dezavantaj: exemple-prelungirea artificială a zilei de lucru,
productivitate a muncii diminuată ca urmare a oboselii şi supraaglomerarea traficului, costuri
suplimentare pentru transport, afectarea relațiilor familiale etc. (total 4p)
3. 2p pentru menționarea corectă a unei diferențe(exemplu- distanțele mai mari parcurse în America
de Nord)
Total: 4p+4p+2p= 10p

