INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE,
ETAPA LOCALĂ, 12 FEBRUARIE 2014
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA A X-A



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTELE:
I. Analizaţi tipurile de evoluţie demografică. Exemplificaţi cu câte un stat ce se încadrează la fiecare tip în
parte.
(20 puncte)
II. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte:

1.
2.

4.
5.

State cu
configuraţia
teritoriului
alungită pe
direcţia N-S
7.
8.

3.

6.

9.

Teritorii de
stat ale căror
graniţe sunt
naturale

Teritorii de
stat insulare

Teritorii de stat
cu forma de
guvernământ de
tip monarhie
constituţională
10.
11.

Teritorii de stat
State al căror
cu forma de
teritoriu este
guvernământ
repartizat în cele
de tip republică
două emisfere
parlamentară
13.
16.
14.
17.

12.

15.

18.
(18 puncte)

III. Pe harta de mai jos sunt marcate state şi oraşe. Scrieţi pe foaia de concurs:
a) denumirile corespunzătoare oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10;
b) denumirile statelor marcate, pe hartă, cu numere 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18;
c) oraşele cu funcţie de capitală de stat ce aparţin statelor marcate, pe hartă, cu numere de 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 şi 18;
d) limba oficială vorbită în statele marcate, pe hartă, cu numerele 15, 16 şi 18.
(29 puncte)
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IV. Fotografia de mai jos redă o aşezare rurală. Precizaţi:
1. tipul aşezării după structură;
2. două caracteristici morfologice ale aşezării din imagine.

(9 puncte)
V. Europa este apreciată ca spaţiu al unui dramatism demografic, iar Africa un spaţiu al excedentului
demografic. Explicaţi discrepanţa demografică dintre cele două continente.
(14 puncte)
Din oficiu: 10 puncte
Total general: 100 puncte
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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE,
ETAPA LOCALĂ, 12 FEBRUARIE 2014
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
CLASA A X-A



Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracțiuni de punct.

I. - tipul demografic tradiţional / perioada tradiţională (1p) – se evidenţiază prin rate ridicate ale natalităţii şi
mortalităţii (2p); creşterea naturală este aproape nulă sau foarte scăzută (1p); acest tip de evolutie
caracterizează statele cu o economie bazată pe agricultură, însă nu mai este întâlnit astazi pe Glob (2p),
exemplu de stat - (2p);
- perioada de tranziţie (1p) – mortalitatea se află în scădere, natalitatea menţinându-se ridicată (2p); se
produce explozia demografică (1p); caracterizează statele în care a început procesul de industrializare / un
exemplu de stat (2p).
- perioada modernă / tipul demografic modern (1p) –atât rata natalităţii cât şi rata mortalităţii sunt reduse
(2p); creşterea populaţiei este foarte redusă, nulă sau se înregistrează declinul natural (1p);
caracterizează statele avansate, unde procesul de industrializare a luat sfârşit / un exemplu (2p).
(20 puncte)
II. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.
1p x 18 = (18 puncte)
III.
a.
1. New York;
2. Melbourne;
3. Londra;
4. Varşovia
5. Portland
6. Djakarta
7. Madrid
8. Teheran
9. Moscova
10. Shanghai

b.
11. Franţa
12. Kazahstan
13. India
14. Mongolia
15. Africa de Sud
16. Arabia Saudită
17. Japonia
18. Mexic

c.
d.
11. Paris
15. engleza
12. Astana
16. araba
13. New Delhi
18. spaniola
14. Ulan Bator
15.Cape Town, Pretoria, Bloemfontein(la alegere)
16. Riyadh
17. Tokyo
18. Ciudad de Mexico

.(29 puncte)
IV. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. aşezare risipită (3p)
2. formă neregulată (3p), lipsa străzilor (3p)
Orice altă variantă corectă se punctează.
(9 puncte)
V. Se acordă câte 2 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
- în Europa rata natalităţii a coborât la sub 12‰ (2p);
în mai multe ţări africane variază între 30‰ şi 50‰ (2p) şi peste 50‰ în alte ţări africane (2p)
- declinul pronunţat al natalităţii în Europa se exprimă printr-o scădere a sporului natural (2p) şi trecerea la
reproducerea 0 şi regresivă (2p)
- valorile foarte mari ale natalităţii în Africa susţin un bilanţ natural ridicat (2p), cu valori de 20‰-40‰
(2p).
(14 puncte)
Din oficiu: 10 puncte
Total general: 100 puncte

