MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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CLASA a X-a
SUBIECTELE PENTRU PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 1h şi 30 minbute.

Subiectul I (33 puncte)
Traseul parcurs în aplicaţia din teren a vizat şi aşezări rurale din bazinul hidrografic al
râului Visa.
1. Precizaţi:
a. tipul predominant de sate, după structura vetrei acestora;
b. trei caracteristici ale aspectului gospodăriilor ţărăneşti din aceste sate;
c. funcţia economică dominantă a satelor din bazinul hidrografic al râului Visa.
2. Cu privire la localitatea Axente Sever, precizaţi :
a. un obiectiv turistic ce poate fi vizitat în această localitate;
b. două aspecte, din trecut, ale rolului edificiului identificat, în viaţa comunităţii satului
menţionat.
Subiectul II (37 puncte)
Imaginea de mai jos reprezintă un obiectiv industrial dintr-un oraş, din judeţul Sibiu, vizitat
pe traseul parcurs.

1. Identificaţi oraşul la care face referire imaginea;
2. Precizaţi:
a. trei substanţe poluante rezultate din procesul tehnologic înainte de anul 2000;
b. trei efecte ale poluării în arealul oraşului identificat, înainte de anul 2000;
c. două măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului, aplicate după încetarea activităţii industriale.
Subiectul III (20 puncte)
Precizaţi cinci obiective turistice cu însemnătate istorică şi arhitecturală din incinta de sud
a cetăţii Sibiu (sectorul Parcul Tineretului – Teatrul „ Radu Stanca”)
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Se punctează oricare alte formulări și/sau variante corecte de răspuns.

Subiectul I - 33 puncte
1. Se acordă 21 puncte, după cum urmează:
a. Se acordă 5 p pentru precizarea corectă a tipului de sat: sat liniar;
b. Se acordă câte 4 p pentru fiecare caracteristică a aspectului gospodăriilor;
Exemplu de răspuns: case cu un singur nivel, porți înalte de lemn, curți mari cu anexe
gospodărești etc. (4p x 3 = 12p);
c. Se acordă 4 p pentru precizarea funcției economice a satelor: agricolă
2. Se acordă 12 puncte, după cum urmează:
a. Se acordă 4 p pentru precizarea corectă a obiectivului turistic: biserică fortificată / muzeu;
b. Se acordă câte 4 p pentru fiecare aspect precizat corect;
Exemplu de răspuns: rol ecumenic, rol de apărarea în timpul invaziilor, rol în păstrarea
tradițiilor culturale (4p x 2 = 8p);
Total subiectul I: 33 puncte
Subiectul II - 37 puncte
Se acordă 37 puncte, după cum urmează:
1. Se acordă 5 p pentru precizarea corectă a orașului: Copșa Mică;
2. a. Se acordă câte 4 p pentru precizarea răspunsului corect: negru de fum, gaze/vapori toxici,
pulberi metale grele etc. (4p x 3 = 12p);
b. Se acordă câte 4 p pentru precizarea răspunsului corect: distrugerea covorului vegetal,
contaminarea râurilor și apei freatice, accelerarea proceselor de versant, degradarea stării de
sănătate a populației etc. (4p x 3 = 12p);
c. Se acordă câte 4 p pentru precizarea răspunsului corect: reîmpădurirea versanților,
igienizarea teritoriului etc. (4p x 2 = 8p);
Total subiectul II: 37 puncte
Subiectul III - 20 puncte
Se acordă câte 4 p pentru precizarea răspuns corect: Bastionul Haller, Turnul Olarilor, Turnul
Gros, Turnul Archebuzierilor, Turnul Dulgherilor, Muzeul de Istorie Naturală etc. (5 x 4 = 20p).
Total subiectul III: 20 puncte
Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
Președinte,
Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz

Vicepreședinte,
Conf.univ.dr. Constantin Vert
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Președinte executiv,
Insp. gen. MENCŞ, prof. dr. Steluţa Dan

Secretar,
prof. Mari - Elena Belciu
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