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MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN VASLUI
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ – 16 FEBRUARIE 2014, CLASA a X-a
BAREM DE EVALUARE
Notă:
•
•
•
•

Se acordă 10 puncte din oficiu;
Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menŃionate;
Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă jumătate din punctaj;
Se acceptă orice alt răspuns corect.

I. Se acordă 45 puncte pentru răspunsul corect şi complet, astfel:
1. a. 1 - Astana, 2 - Taşkent, 3 - Kabul, 4 - Karachi, 5 – New Delhi, 6 – Mumbai (Bombay), 7
– Kolkata (Calcutta), 8 - Dhaka, 9 – Rangoon (Yangon), 10 – Bangkok, 11 - Ventiane, 12 Hanoi, 13 – Phnon Penh, 14 - Singapore, 15 – Jakarta, 16 – Manila, 17 – Hong Kong, 18 Shangai, 19 – Beijing, 20 - Tokyo (20×0,5p = 10p);
b. A – republică; stat unitar, B – republică; stat federal, C – republică; stat unitar, D –
monarhie; stat unitar, E – monarhie; stat federal (10×0,5p = 5p);
c. capitală introdusă (1p);
d. criteriul etnic (1p);
e. Coreea de Nord-Coreea de Sud; conflict politic/ideologic (3×1p = 3p).
2. a. Indonezia; a-Jawa, b-Kalimantan/Borneo (3×1p = 3p).
b. fragmentată; islamism (2×1p = 2p).
c. - ambele teritorii se dispun în zona intertropicală unde altitudinea devine un factor
favorizant faŃă de ariile joase (acesta fiind domeniul de acŃiune al unor agenŃi patogeni);
Insula Jawa are un relief predominant muntos comparativ cu partea indoneziană a Insulei
Kalimantan care are un relief mai jos (3×1p = 3p).
- regiunile muntoase sau colinare cu soluri vulcanice, foarte fertile, bogate în elemente
minerale esenŃiale pentru practicarea unei agriculturi productive, determină o densitate mare
a populaŃiei în I.Jawa (932 loc/km2) spre deosebire de I.Kalimantan unde astfel de soluri nu
se întâlnesc (21 loc/km2) (3×1p = 3p).
3. a. 1 - piramidă în formă de triunghi, baza extinsă, flancuri concave cu pondere mare a
tinere; populaŃie de tip progresiv/tânără; piramida grupelor de vârstă caracterizează populaŃia
Ńărilor slab dezvoltate (5p).
2 -piramidă în formă de amforă, baza îngustată, flancuri convexe cu pondere mare a
adulŃilor; populaŃie de tip regresiv/ cu grad avansat de îmbătrânire; piramida grupelor de
vârstă caracterizează populaŃia Ńărilor dezvoltate (5p).
b. 1 - tip demografic tradiŃional / creştere demografică rapidă (1p);
2 - tip demografic modern / creştere demografică redusă (1p).
c. 1 - Afghanistan (1p);
2 - Japonia (1p).
II. Se acordă 21 puncte pentru răspunsul corect şi complet, astfel:
1. sat adunat (1p), formă poligonală regulată (1p), textură regulată (1p), funcŃie agricolă
(cerealier-legumicolă) (1p).
2. sat răsfirat (1p), formă poligonală neregulată în devenire (1p), textură neregulată (1p),
funcŃie mixtă (1p);
3. sat risipit (1p), fără formă (contur) (1p), fără textură (1p), funcŃie agricolă (creşterea
animalelor) (1p);
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Forma satelor: este rezultatul evoluŃiei teritoriale, în raport cu condiŃiile naturale (relieful,
apele, vegetaŃia) şi al evoluŃiei social-economice (3p);
Structura satelor: – în satul adunat, gospodăriile sunt strânse în vatră, compacte şi fără
terenuri neacoperite, relieful permiŃând concentrarea curŃilor (2p);
– în satul răsfirat, gospodăriile sunt intercalate cu spaŃii pomicole şi
viticole, ca urmare a fondului funciar specific dealurilor (2p);
– satul risipit se reprezintă prin gospodării dispersate în vatră, la distanŃe
mari una de alta, ca urmare a reliefului fragmentat (2p).
III. Se acordă 24puncte pentru răspunsul corect şi complet, astfel:
1.a. megalopolis, Boswash (2×1p = 2p);
b. orientare NE-SV, în nord-estul S.U.A., de-a lungul Ńărmului Atlanticului (3×1p = 3p);
c. lungime de peste 1.000 km, lăŃime de 40-150 km, suprafaŃă de cca. 140.000 km2,
populaŃia totală depăşeşte 45 milioane locuitori (3×1p = 3p);
d. 1- Washington, 2- Baltimore, 3- Philadelphia, 4- New York, 5- Boston (4×1p = 4p);
e. Providence - funcŃie administrativ-politică, Princeton - funcŃie culturală/universitară,
Atlantic City – funcŃie turistică (3×1p = 3p);
f. 4 (New York) – funcŃie complexă (1p).
2. - s-a format prin extinderea pe orizontală a unor metropole (New York, Boston,..) sau
conurbaŃii (Washington-Baltimore), care au ajuns să se unească, funcŃionând ca un sistem
urban polinuclear (3p);
- creşterea rapidă a populaŃiei din cauza imigrărilor masive şi posibilitatea redusă de
dezvoltare a aşezărilor spre interior (datorită M.Appalachi) au determinat extinderea spaŃiilor
urbane în câmpia litorală (3p);
- factori favorabili: porturile prospere cu legături economice atât cu interiorul continentului cât
şi cu Europa, resursele minerale din MunŃii Appalachi,... (2p).
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