MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE,
ETAPA NAŢIONALĂ, 1– 7 APRILIE 2013, TÂRGU JIU
CLASA a XII-a
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

Subiectul I
Analizați desenul de mai jos:
a. Identificați pe desen elementele marcate cu literele: MV, V, T, L, C, Dp;
b. Indicați modul de utilizare a terenurilor pentru formele de relief marcate cu literele: MV,T, L;

26 puncte
Subiectul II
Pe baza desenului alăturat, precizaţi:
a. Termenul geografic utilizat pentru
,,coturile” formate de Jiu;
b. Procesele geomorfologice care se
produc în malul concav (Cv) și în malul
convex (Cx);
c. Două cauze care determină scurgerea
învolburată a apei din albie având în
vedere variantele din paranteză (panta
accentuată, pragurile, acumulările de
blocuri);
d. Formele de relief notate cu literele T şi V
pe desen; formulați câte două caracteristici
pentru fiecare formă de relief.
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32 puncte
Subiectul III
Pe baza desenului de mai jos care prezintă staţiunea Săcelu, precizaţi:
a. Ce reprezintă numerele 1, 2 și 3;
b. Profilul staţiunii;
c. Trei factori de cură balneară;
d. Tipul de aşezare, după distribuția gospodăriilor.

32 puncte

Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE,
ETAPA NAŢIONALĂ,
1-7 Aprilie 2013, TÂRGU JIU
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
CLASA a XII-a

Subiectul I:
Se acordă 26 puncte astfel:
a. MV- Munții Vâlcan (3p); V – versant (3p); T – terasă (3p); L – lunca Jiului (3p); C – castru (3p);
Dp – depresiune subcarpatică (3p);
b. MV – acoperiți cu păduri de foioase (1p); plantații de conifere (1p); parțial despăduriți, cu pășuni
(1p); T – așezării rurale (1p); căi de comunicație (1p); culturi agricole (1p); L – balastiere (2p).
Total subiectul I: 26 puncte

Subiectul II:
Se acordă 32 puncte astfel:
a. 4 puncte pentru termenul geografic utilizat: meandru;
b. 4 puncte pentru procesul care se produce în malul concav (Cv): eroziune laterală;
4 pentru pentru procesul care se produce în malul convex (Cx): acumulare de sedimente;
c. 12 puncte pentru cauzele care determină scurgerea învolburată a apei din albie: toate variantele
panta accentuată, pragurile, acumulările de blocuri;
d. 4 puncte pentru T: terase locale (oricare două dintre: 2-3 m; 5-6 m; împădurite, înguste);
4 puncte pentru V : versanți (oricare două dintre: abrupți, cu stânci, împăduriți).
Total subiectul II: 32 puncte

Subiectul III:
Se acordă 32 puncte astfel:
a.1. Bază de tratament în aer liber alcătuită din bazine cu apă minerală cu conținut chimic diferit, bazin
cu nămol, sectoare de plajă, unele izvoare (4p);
a.2. Bază de alimentație și cazare (4p);
a.3. Pavilion de tratament (4p).
b. Balneoclimateric (4p).
c. Factorii de cură: ape sulfuroase, clorurate, iodurate; nămol mineral; climat favorizant (12p).
d. Tipul de așezare: localitate cu structură lineară impusă de configurația îngustă a văii (defileu) cu
gospodării concentrate la baza ambilor versanți (4p).
Total subiectul III: 32 puncte

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

Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
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