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BAREM CORECTARE PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
CLASA a X-a
●

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Subiectul I (25 puncte)
Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
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5 x 5 puncte = 25 puncte

Subiectul II (18 puncte)
Se acordă 3 puncte pentru fiecare asociere corectă.
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6 x 3 puncte = 18 puncte
Subiectul III (17 puncte)
Se acordă cele 17 puncte astfel:
1. Se acordă 3 puncte pentru răspunsul corect: Cele 12 statui dispuse concentric îi
reprezintă pe cei 12 părinți fondatori ai Uniunii Europene.
3 puncte
2. Se acordă 4 puncte astfel:
- 2 puncte pentru obiectivul corect precizat: Teatrul Național București
- 2 puncte pentru precizarea motivului corect: un bombardament (al aviației
germane, în anul 1944)
2+2 = 4 puncte
3. Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă a clădirii: Ateneul Român
2 puncte
4. Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă a sediului: Palatul Suțu
2 puncte
5. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare obiectiv corect menționat (sunt acceptate
oricare 3 obiective turistice din Centrul Istoric al Bucureștiului): Palatul Băncii
Proba practică scrisă - clasa a X-a

Barem de evaluare și de notare
1

Naționale a României, Palatul CEC, Muzeul Național de Istorie, Palatul Voievodal
Curtea Veche, Caru’ cu Bere, Biserica Stavropoleos, Pasajul Macca-Villacrosse etc.
3 x 2 puncte = 6 puncte
Total Subiectul III (1+2+3+4+5) = 17 puncte
Subiectul IV (7 puncte)
1) Se acordă 7 puncte pentru argumentare: Zona Cotroceni este o zonă rezidențială
pentru clasa de sus(locuințe în case istorice recondiționate sau blocuri/case noi), fiind
o zonă cu prețuri mai ridicate a locuințelor/chiriilor, aproape de centrul
orașului/parcuri/acces bun la rețeaua de comunicații/zona palatului prezidențialoamenii ce locuiesc aici au venituri mai mari, rata criminalității redusă.
Pentru cartierele Ferentari și Rahova, rata criminalității este mai mare, zona
rezidențială avȃnd facilități mai puține(lipsa spațiilor verzi, centrelor comerciale, acces
restricționat la căile de transport, zona periferică etc). Populația e slab instruită, nivelul
de trai redus, rata șomajului mare etc
Notă: Se acceptă și alte formulări, dar care să surprindă cele 2 idei formulate mai
sus.
7 puncte
Total Subiectul IV = 7 puncte
Subiectul V (23 de puncte)
1) Se acordă cȃte 2 puncte pentru precizarea unei cauze: suprapopularea orașului,
extinderea sa e mai rapidă decȃt extinderea rețelei de căi de comunicații, preferința de
a avea un automobil personal, sistem de transport în comun supraaglomerat și
neatractiv, navetismul etc
3 x 2 puncte = 6 puncte
2) Se acordă cȃte 2 puncte pentru precizarea unei metode: dezvoltarea căilor de
comunicație, drumuri express pentru a contribui la naveta lucrătorilor rezidenți în
județele vecine, decongestionarea sistemul de metrou/noi linii/noi stații, trenuri
express, utilizarea bicicletei/scuterului/trotinetei electrice, lucrul de acasă etc
5 x 2 puncte = 10 puncte
3) Se acordă 2 puncte pentru precizarea faptului că dezvoltarea județului Ilfov e direct
corelată cu această problemă;
Se acordă 5 puncte pentru justificare: Prețurile mai scăzute la locuințe în județul Ilfov
și faptul că se află în proximitatea capitalei au condus la extinderea și dezvoltarea unor așezări
urbane cu rol de orașe-satelit ale Bucureștiului (Măgurele, Popești Leordeni, Otopeni, Afumați
etc), unde prețul pentru utilități e mai mic. Astfel, forța de muncă a capitalei rezidează în aceste
orașe, dar face naveta zilnic spre locul de muncă, fapt ce duce la ambuteiaje/timp pierdut în
trafic. De asemenea, faptul că rețeaua de căi de comunicații nu poate deservi toate zonele din
care provin navetiștii, conduce la decizia de a utiliza mașina personală în detrimentul
transportului în comun.
Notă: Se acceptă și alte formulări, dar care să surprindă ideea formulată mai sus.
2+5 = 7 puncte
Total Subiectul V (1+2+3) = 22 de puncte

Proba practică scrisă - clasa a X-a

Barem de evaluare și de notare
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Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte
Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte

Proba practică scrisă - clasa a X-a

Barem de evaluare și de notare
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