MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA NAȚIONALĂ
4 - 10 aprilie 2015, Cluj Napoca

CLASA a X-a
SUBIECTELE PENTRU PROBA TEORETICĂ SCRISĂ



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

Subiectul I (29 puncte)
Cu privire la harta alăturată,
precizaţi:
1. numele oraşelor marcate, pe hartă,
cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi
10;
2. pentru fiecare dintre
statele
marcate, pe hartă, cu literele A, B, C şi
D:
a.forma de guvernământ ;
b.forma de organizare politică
internă(structura de stat);
3. criteriul comun care stă la baza
conflictelor marcate, pe hartă, cu cifrele
romane I şi II;
4. statele aflate în conflict, precum şi
tipul
de
conflict
pentru
regiunilemarcate, pe hartă, cu cifrele
romane III şi IV;
5. numele statului care are în
componenţa sa insulele marcate, pe
hartă, cu literele a şi b, precum şi
numele acestor insule.
29 puncte

Subiectul II (11 puncte)
Imaginea alăturată prezintă o instalaţie de
extragere a unui anumit tip de resursă
energetică,ce deține o pondere de peste
45% în balanţa energetică mondială actuală.
Precizaţi:
1.numele resursei care se extrage cu acest
tip deinstalaţii;
2. două regiuni marine europene cu rezerve
importante
din
resursa
energetică
identificatăla punctul 1;
3. două regiuni geografice de pe Glob în care
prezența resursei identificate la punctul 1 a
generat conflicte, precum şi câte două state implicate în conflict;
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4.două modalităţi de reducere a consumului resursei identificate la punctul 1.
11 puncte
Subiectul III (20 puncte)
Imaginile de mai jos, marcate cu numere de la 1 la 8, prezintă diferite peisaje rurale.
1. Realizați asocierile corecte dintre imagini și regiunile geografice marcate, pe harta de mai jos,
cu litere de la a la j.
2. Precizați denumirile specifice locuințelor din imaginile marcate cu numerele 2 și 4.
3. Precizați tipurile de sate, după fizionomie, prezentate în imaginile marcate cu numerele 1 și 8.
4. Precizați două caracteristici specifice mediului de viaţă prezentat în imaginea marcată cu
numărul 8.
5. Precizați doi factori naturali care determină valori diferite ale densității populației în regiunile
geografice marcate, pe harta de mai jos, cu literele b și f.
6. Precizaţi cum se numesc locuitorii din regiunile geografice marcate, pe hartă, cu literele i și f.

20 puncte
Subiectul IV (16 puncte)
„În anul 2001, circa 930 milioane de persoane, adică 20% din totalul populației urbane
mondiale, locuiau în cartierele periferice ale marilor metropole situate, în majoritate, în statele în
curs de dezvoltare. Conform previziunilor specialiștilor în demografie, populația Terrei va fi în anul
2030 de aproximativ 8,3 miliarde de persoane, din care circa 2 miliarde de persoane ar putea trăi
în aceste cartiere.”
1. Precizaţi:
a. câte o denumire specifică cartierelorsărace situate la periferia marilor metropole pentru fiecare
dintre următoarele continente: Africa, America Latină şi Asia;
b. douăcauze care au determinat apariţia acestui tip de cartiere;
c. trei caracteristici ale acestor cartiere din punct de vedere al aspectului, infrastructurii, condiţiilor
de viaţă;
d. patru fenomene de natură socialăspecifice acestor spaţii;
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2. Calculați ponderea (%) populației care ar putea trăi în astfel de cartiere în anul 2030.
16 puncte
Subiectul V (14 puncte)
Pe harta alăturată este
reprezentată o formă de
aglomerare urbană situată pe
continentul nord american.
Precizaţi:
1. tipul de concentrare urbană
şi denumirea acesteia;
2. poziţia şi orientarea sa
geografică;
3. numele oraşelor marcate, pe
hartă, cu numere de la 1 la 5;
4. câte o funcție specifică
fiecăruia
dintre
orașele
Hartford, Princeton şi Atlantic
City;
5. doi factori care au favorizat
apariţia şi dezvoltarea acestei
concentrări urbane.
14 puncte
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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA NAȚIONALĂ
4-10 aprilie 2015, Cluj Napoca

CLASA a X-a
BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ



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

Subiectul I ……………………………………………………………………………...…....…. 29 puncte
Se acordă 29 puncteastfel:
1. Se acordăcâte 1 ppentru fiecare oraş menționat corect (total 10 p):
1 - Astana, 2 - Taşkent, 3 - Kabul, 4 - Dhaka, 5 – Rangoon (Yangon), 6 – Bangkok, 7 - Vientiane, 8
- Hanoi, 9 – Phnom Penh, 10 – Tokyo;
2. Se acordă 8 ppentru răspunsul corect astfel:
a.A - republică (1p), B - republică (1p),C-monarhie(1p),D - monarhie (1p);
b. A - stat unitar (1p),B - stat federal (1p),C-stat federal(1p),D - stat unitar (1p);
3. Se acordă 2 ppentru răspunsul corect: criteriul etnic;
4. Se acordă 6 ppentru răspunsul corect astfel:
zona III: India și Pakistan (2 p); conflict teritorial (1 p);
zona IV: Coreea de Nord și Coreea de Sud (2 p); conflict politic/ideologic(1 p).
5. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 3 p):
statul Indonezia (1p); a – I. Java (1 p);
b – I.Kalimantan / Borneo (1p),
Total Subiect I (1+2+3+4+5) = 29 puncte
Subiectul II …………………………………………………..………………………...…....…. 11 puncte
Se acordă 11 puncteastfel:
1.petrol (1 p);
2.M.Nordului, M.Neagră (2 p);
3.Exemplu de răspuns: - Zona Golfului Persic (1 p), Irak – Kuwait (2 p);
- Africa de Nord (1 p); Algeria – Mauritania (2 p);
4.utilizarea resurselor alternative (1 p), utilizarea tehnologiilor cu consum redus de produse
petroliere (1 p).
Total Subiectul II (1+2+3+4) = 11 puncte
Subiectul III ……………………………………………………………………….…...…....…. 20 puncte
Se acordă 20 puncteastfel:
1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare asociere corectă (total 8 p):
1-e; 2-i; 3-b; 4-a; 5-d; 6-g;7-f; 8-c
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 2 p):
2 –iglu 4 –iurtă
3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 2 p):
1 –kraal
8 – sat stup
4. Se acordă 2p pentru precizarea a două caracteristici ale mediului mediteranean (exemplu de
răspuns: favorabilitate climatică, vegetaţie caracteristică, culturi agricole specifice etc.)
5. Se acordă câte 2 p pentru fiecare factor natural corect precizat(total4 p):
Exemplu de răspuns: - clima: subpolară în nordul regiunii f și tropical musonică în regiunea b;
- relieful: montan în regiunea f și colinar și de câmpie în regiunea b;
- solurile: nefertile (spodosoluri) în regiunea f și cu fertilitate mai ridicată în
regiunea b.
6. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 2 p):
i - inuiți / eschimoşi
f - saami/laponi
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6) =20 puncte
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Subiectul IV ……………………………………………………………………….…...…....…. 16 puncte
1. Se acordă 14 puncte astfel:
a. se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 3 p):
Africa: bidonville/bidonvilles; America Latină: barriadas/barrios; favelhas/favellas, villas
miserias; Asia: shanty-towns;
b. se acordă câte 2 p pentru fiecare cauză corect precizată (total 4 p):
Exemplu de răspuns:
- metropolele reprezintă poli de atracţie pentru populaţiile rurale sӑrace
- populația săracă imigrantă care vine în centrele urbane mari/metropole
- lipsa resurselor financiare pentru a obţine o locuinţă în interiorul metropolei;
c. se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 3 p):
Exemplu de răspuns: locuinţe insalubre, lipsa apei curente, electricităţii, încălzirii, lipsa unui
sistem de colectare a deşeurilor, lipsa serviciilor medicale, pază şi ordine etc;
d. se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total4 p):
Exemplu de răspuns: criminalitate, violuri, consum ridicat de droguri, consum de băuturi
alcoolice, somaj, analfabetism etc.
Total (a+b+c+d) = 14 puncte
2. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect:24,09% (se acceptă și valoarea de 24%).
Total Subiectul IV(1+2) = 16 puncte
Subiectul V ……………………………………………………………………….…...…....…. 14 puncte
Se acordă 14 puncteastfel:
1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 2 p):
megalopolis, Boswash;
2.Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 2 p):
în nord-estul S.U.A., orientare NE-SV/SV-NE;
3. Se acordăcâte 1 p pentru fiecare oraş menționat corect (total 5 p):
1 – Washington DC, 2 – Baltimore, 3 – Philadelphia, 4 – New York, 5 – Boston;
4. Se acordăcâte 1 ppentru fiecare funcţie corect menționată (total 3 p):
- Hartford: funcţie administrativ-politică,
- Princeton: funcţie culturală/universitară,
- Atlantic City: funcţie turistică.
5. Se acordăcâte 1 ppentru fiecare factor corect menționat (total 2 p):
Exemplu de răspuns:
- porturile prospere cu legături economice atât cu interiorul continentului cât şi cu Europa,
- resursele minerale din Munţii Appalachi.
Total Subiectul V (1+2+3+4+5) =14 puncte
Oficiu: 10 puncte
Total: 100 puncte

Preşedinte,
Prof.univ.dr. Dănuţ Petrea

Preşedinte executiv,
Inspector general MECȘ,
prof.dr. Steluţa Dan

Vicepreşedinte,
SecretarConf.univ.dr. Constantin Vert
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prof. Mari Elena Belciu

