MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 16 FEBRUARIE 2013, CLASA a X -a
BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
Notă:
• Se acordă 10 puncte din oficiu;
• Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate;
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă jumătate
1. Se acordă 30 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
a. 1 – Oslo – 0,5p;
2 – Stockholm - 0,5p;
3 – Helsinki - 0,5p;
4 – Tallin - 0,5p;
5 – Riga - 0,5p;
6 – Vilnius - 0,5p;
7 – Minsk - 0,5p;
8 – Varşovia - 0,5p;
9 – Berlin - 0,5p;
10 – Copenhaga - 0,5p;
11 – Bremen - 0,5p;
12 – Hamburg - 0,5p;
13 – Malmö - 0,5p;
14 - Göteborg - 0,5p;
15 – Sczeczecin - 0,5p;
16 – Gdansk - 0,5p;
17 – Sankt Petersburg - 0,5p;
18 – Alborg - 0,5p;
19 – Bergen - 0,5p;
20 – Turku - 0,5p;
b. 1 – Norvegia – 1p;
2 – Suedia - 1p;
3 – Finlanda - 1p;
4 – Estonia - 1p;
5 – Letonia - 1p;
6 – Lituania - 1p;
7 – Minsk - 1p;
8 – Polonia - 1p;
9 – Germania - 1p;
10 – Danemarca - 1p;
c. 1 – monarhie - 1p;
3 – republică - 1p;
6 – republică - 1p;
9 – republică - 1p;
10 – monarhie - 1p;
d. două cauze care determină valoarea scăzută a densităţii medii a populaţiei în Finlanda (ex.: climat predominant rece, suprafaţa mare
ocupată de păduri şi lacuri, suprafeţe mari cu soluri slab fertile, etc.) – 2p;
e. 1 – germanică - 1p;
4 – fino-ugrică - 1p;
7 – slavă - 1p;
2. Se acordă 14 puncte pentru răspunsul corect şi complet :
- este un stat întins pe o suprafaţă considerabilă, locul 6 în lume / peste 7.69 milioane km2 (1 p);
– densitatea medie a populaţiei este de 2, 8 loc./km 2 (1 p); – sub 1 loc./km2 în partea central vestică (1 p) iar cele mai mari
densităţi se înregistrează în sud-est(1 p);
Explicaţia:
– atractivitatea redusă a condiţiilor de mediu, cu două treimi din suprafaţă acoperită de deşert (3 p); – migraţiile şi concentrarea
populaţiei imigrante în părţile periferice(S- SE) (3 p), unde mediul, resursele naturale oferă condiţii optime şi posibilităţi
de locuit şi de desfăşurare a activităţilor umane (4 p);
Notă: Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în barem.
Pentru răspunsuri incomplete se acordă fracţiuni de punct.
3. Se acordă 18 puncte pentru răspunsul corect şi complet :
a. Structura profesională a populaţiei este expresia ponderii populaţiei active pe sectoare de activitate (2p). Cauzele ce privesc
ponderea diferită a populaţiei ocupate în sectorul primar sunt: gradul de dezvoltare economică a ţării, calificarea populaţiei, ponderea
populaţiei urbane, etc. (2p)
În ţările dezvoltate, populaţia ocupată în agricultură (sectorul primar) înregistrează o pondere de sub 3% din totalul populaţiei (1p). etc.
Reprezentative, în acest sens, sunt Belgia şi Marea Britanie (1p).
În ţările dezvoltate, ponderea populaţiei active ocupate în sectorul terţiar depăşeşte 70% (1p) în ţări ca S.U.A şi Canada (1p).
b. Analiza piramidelor grupelor de vârstă arată următoarele deosebiri:
Statul/Piramida
grupelor de
vârstă ale
populaţiei
Guineea

Vârful
piramidei
Vârf ascuţit
(0,5p)

Caracteristici generale
Flancurile şi trunchiul
Baza
piramidei
piramidei
Flancuri convexe
(0,5p), pondere mare a
vârstei 0-4 ani (0,5p),
flancurile sunt în

Bază foarte
extinsă
(0,5p)

Forma piramidei
Clopot (1p)

Caracteristici ale populaţiei
tinere şi ale populaţiei vârstnice
Populaţie tânără în echilibru
numeric (0,5p), populaţie
vârstnică puţin numeroasă (0,5p)
şi în echilibru (0,5p)

Finlanda

TOTAL
PUNCTAJ

Vârf uşor
aplatizat
(0,5p)

1p

descreştere de la 0 la
100 ani (0,5p)
Flancuri convexe
(0,5p), trunchi
fracturat la vârsta de
35-45 ani (0,5p)

2,5p

Bază cu
tendinţă de
îngustare
(0,5p)

1p

Amforă până la
65 de ani (0,5p),
cu flancuri
aproximativ
simetrice (0,5p),
triunghi după 65
de ani (0,5p)
2,5p

Populaţie tânără în echilibru
(0,5p), populaţie vârstnică
numeroasă şi în creştere
numerică (0,5p), populaţie
feminină mai numeroasă la peste
70 de ani (0,5p)
3p

4. Se acordă 15 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
a. Chipitts – 2 puncte;
S.U.A. – 2 puncte;
b. 1 – Chicago - 1 punct;
2 – Detroit - 1 punct;
3 – Cleveland - 1 punct;
4 – Pittsburg - 1 punct;
5 – Buffalo - 1 punct;
c. câte 2 puncte pentru indicarea unui factor favorizant pentru dezvoltarea urbană a regiunii (6 puncte)
exemplu: densitatea ridicată a populaţiei, grad ridicat de urbanizare, economie dezvoltată, numeroase materii prime, sisteme de
transport diversificate şi moderne, etc.
5.

Se acordă 12 puncte pentru răspunsul corect şi complet :

Denumirea oficială: Nigeria (1 p), Noua Zeelandă (1 p)
Caracteristici:
Poziţia geografică
Forma
Vecinii
Tipul de frontieră
Forma de guvernământ
Oraşul cu funcţie de capitală de
stat
Forma de relief dominantă /
formele de relief dominante
Structura de stat

Din oficiu: 10 puncte
Total general : 100 puncte

NIGERIA
Africa de Vest (1 p)
poligonală (0,5 p)
Oceanul Atlantic (Golful Guineea), Camerun,
Ciad, Niger, Benin (2 p)
Terestră şi maritimă (0,5 p)
Republică (0,5 p)
Abuja (0,5 p)

NOUA ZEELANDĂ
Oceania (1 p)
insulară (0,5 p)
Oceanul Pacific (1 p)

Munte, câmpie (0,5 p)

Munte (0,5 p)

Federală (0,5 p)

Unitară (0,5 p)

Maritimă (0,5 p)
Republică (0,5 p)
Wellington (0,5 p)

