BAREM DE EVALUARE
CONCURSUL ȘCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ - 19.01.2019
CLASA a XII-a
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (24 puncte)
a- Se acordă câte 1 punct pentru fiecare masiv montan identificat corect (1p x 8 = 8p);
b- 3 - Munții Pirinei (1p);
c- 2 -Sierra Nevada, Vf. Mulhacen- 3478m (1p);
d- 4 -Masivul Central Francez (1p), 5-Munții Jura (1p);
e- Se acordă câte 1 punct pentru fiecare câmpie identificată corect (1p x 4 = 4p);
f- A –Guadalquivir (1p), B –Pad / Po (1p);
g- C - Câmpia Panonică (1p);
h- Menorca (1p), Arhipelegul Baleare (1p);
i- b-Istria (0,5p), d-Calcidică (0,5p);
j- Marea Marmara (1p);
k- Messina (0,5p), Reggio Calabria (0,5p).
SUBIECTUL II (13puncte)
- se acordă 1 punct pentru
explicarea semnificaţiei
/definiţie
- se acordă 3 puncte astfel:

- se acordă 3 puncte astfel:

- se acordă 6 puncte astfel:

Ex: Plecarea persoanelor cu un grad ridicat de calificare (sau
inteligenţă) dinspre zonele inactive economic spre cele mai dinamice
economic
Pentru precizarea unei cauze din zona de plecare: ex: lipsa de
atractivitate a anumitor zone (1p);
Pentru precizarea unei cauze din zona de sosire (4 x 0,5p = 2 p):
ex: posibilităţi de afirmare profesională (0,5p);
-loc de muncă bine plătit (0,5p)
-atractivitatea oraşelor, dinamică economică, locuri de muncă, studii,
facilităţi sociale şi economice, accesul la resurse; oricare (2 x 0,5p =
1p)
Pentru precizarea unei consecințe în zona de plecare – (3 x 0,5p
= 1,5 p):
Ex: scade nivelul de pregătire al zonelor din care s-a plecat (0,5p)
-cresc decalajele sociale şi economice între zone (0,5p)
-recul economic şi social (0,5p)
Pentru precizarea unei consecințe în zona de sosire - (3 x 0,5p =
1,5 p):
Ex: -crește nivelul de pregătire al zonelor de sosire (0,5p)
- avans economic şi social (0,5p)
- creștere demografică; (0,5p)
Pentru precizarea unei traiectorii consacrate se acordă
următorul punctaj:
1-migrația spre centrele universitare :
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Ex: -în interiorul României: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara,
Sibiu; oricare (2 x 0,5p = 1p)
-în exteriorul ţării, universitaţi din: Marea Britanie, Franţa,
Germania; oricare (2 x 0,5p = 1p)
2-se pleacă din zonele mai puţin active economic: Moldova, Oltenia,
Bărăgan; oricare (2 x 0,5p = 1p)
3-migraţia spre zonele active economic şi înalt tehnologizate:
-în interiorul României: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara,
Sibiu;oricare (2 x 0,5p = 1p)
-în exterior: spre state precum: Marea Britanie, Germania, Franţa,
Italia, Spania, USA ; oricare (2 x 0,5p = 1p)
4-domeniul medical / IT (2 x 0,5p = 1p)
SUBIECTUL III ( 21 puncte)
a- Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare stat enunțat corect (0,5p x 8=4 puncte);
b- Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare capitală precizată corect (0,5p x 8=4 puncte);
c- 3-limba finlandeză (0,5p) este fino - ugrică (0,5p), 8-limba georgiană/ gruzină (0,5p) este o limbă
caucaziană (0,5p);
d- 1-Irlanda (1p);
e- Riga- Daugava/ Dvina de Vest (0,5p), Berna –Aare (0,5p), Skopje –Vardar (0,5p);
f- Se acordă cate 0,5 puncte pentru fiecare oraş precizat corect (4 x 0,5p=2 puncte);
g- Elveţia aprox. 8,5 mil. (1p);
h- Norvegia, Elveţia, Georgia/Gruzia, Macedonia de Nord (4 x 0,5p=2 puncte);
i- Irlanda (1 p);
j- Gruzia/ Georgia - 5200m (0,5p);
k- germană, franceză, italiană, reto-romană (4 x 0,5p=2 puncte).
SUBIECTUL IV ( 20 puncte)
1Se acordă câte 1 punct pentru tipul de vegetaţie / peisaj precizat (1p x 4=4 puncte):
1- maquis/garriga/vegetaţie mediteraneană; 2-pădure de foioase; 3- stepă; 4-pădure de conifere;
2-

Se acordă câte 1 punct pentru tipul de climă caracteristic fiecărei imagini (1p x 4=4 puncte):
1-climat mediteranean, 2-climat temperat oceanic, 3-climat temperat continental; 4-climă
temperat rece /subpolară;

3-

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare explicaţie si exemplificare corectă (4 x 1p =4puncte);

4-

Se acordă câte 1 punct pentru realizarea corespondenței corecte: 1-B; 2-D; 3-C; 4-A (4 x 1p =4
puncte);

5-

Se acordă câte 1 punct pentru realizarea corespondenței corecte: A-Ostersund, B-Messina, CDonețk, D-Liverpool (4 x 1p =4 puncte).

SUBIECTUL V ( 12 puncte)
a- Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare corespondenţă precizată corect (10 x 0,5p = 5 puncte);
b- Imaginea g (1p); Râpa Roşie (1p);
c- Imaginea g (0,5p);
d- Imaginea i (0,5p);
e- Imaginea b (0,5p);
f- Imaginea d (0,5p);
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g- a-Călimani (0,5p); d-Piatra Craiului (0,5p) ; e-Gutâi (0,5p) ;
h- c- Subcarpaţii de Curbură / Subcarpaţii Buzăului (0,5p); g-Pod. Transilvaniei /Pod Secaşelor (0,5p) ;
h-Munţii Dobrogei/ Munţii Măcin (0,5p).
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