CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA NAȚIONALĂ
29 aprilie – 5 mai 2019
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a XII-a
 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
Subiectul I (20 puncte)
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. b;
2. c; 3. c; 4. d; 5. a; 6. a; 7. c; 8. b; 9. d; 10. d;
11. c; 12. b; 13. d; 14. d; 15. a; 16. a; 17. c; 18. d; 19. c; 20. a.
Total 20 puncte
Subiectul al II-lea (21 puncte)
1. 4 caracteristici ale reliefului Câmpiei Germaniei de Nord - 4p; exemple de răspuns: are origine
fluvio-glaciară/înălțimile scad de la sud la nord/de la 180 m în S la 0-20 m în N/este acoperită cu
loess/are relief glaciar (morene, sandre etc.)/relief vălurit/este fragmentată de numeroase râuri/etc.
2. a. Munții Pădurea Neagră – 1p
b. orogeneza hercinică – 1p
c. o caracteristică a reliefului – 1p
d. Brigach și Breg – 2p
3. a. Alpii Bavariei – 1p
b. 2 caracteristici ale reliefului – 2p; exemple de răspuns: s-au format în timpul orogenezei
alpine/au relief glaciar/ densitate mare a fragmentării reliefului/altitudini mari (Vf. Zugspitze 2963
m)/orientarea principală a culmilor este E-V/etc.
4. a. Rin – 1p
b. Rin-Ruhr – 1p
c. – oricare doi factori dintre: existența resurselor de subsol, industrializarea puternică, prezența
axei de transport fluvial; se acceptă și alte răspunsuri corecte – 1p (câte 0,5p pentru fiecare)
5. a. Elba – 1p
b. Hamburg – 1p
6. a. München – 1p
b. Podișul Bavariei – 1p
c. Isar – 1p
d. Englicher Garten (Grădina Engleză) – 1p.
Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6) = 21 puncte
Subiectul al III-lea (12 puncte)
1. Luxembourg – A – 1p; Sibiu – B – 1p
2. a. membru fondator – 1p
b. locul I – 1p
c. Banca Europeană pentru Investiții – 1p, domeniul de activitate: stimularea proiectelor de
investiții în țările membre – 1p;
Curtea de Justiție – 1p, domeniul de activitate: instanța principală de arbitraj european – 1p.
d. monarhie constituțională – 1p
3. a. perioada medievală – 1p
b. oricare dintre: Turnul Sfatului, Muzeul Bruckenthal, Casa Haller etc. – 2p
Total Subiectul III (1+2+3) = 12 puncte
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Subiectul al IV-lea (22 puncte)
1. a.
A – Peninsula Bretania – 1p
C – Peninsula Cornwall – 1p
D – Peninsula Pelopones – 1p
F – Peninsula Istria – 1p
G – Peninsula Crimeea – 1p
b. centrală mareomotrică/mareemotrică – 1p; La Rance – 1p;
c. Marea Mânecii - 1p; Golful Bristol – 1p;
d. Canalul Corint – 1p; scurtarea distanțelor de transport maritim – 1p;
e. Patras – 1p;
f. două caracteristici climatice – 2p, oricare dintre: climat mediteraneean/subtropical/ temperatură
medie anuală 15-20°C, temperatura medie a lunii iulie 20-25°C și peste 25°C, temperatura medie
a lunii ianuarie 5-10°C, precipitații medii anuale 500-1000 mm/an sau 750-1000 mm/an/ influențe
climatice tropicale și altele.
g. Marea Adriatică – 1p;
h. țărm dalmatic / cu canale – 1p;
i. Croația - 1p; 2013 – 1p;
j. Marea Azov – 0,5p; Strâmtoarea Kerci – 0,5p;
2. a. Capul Roca – 0,5p; Portugalia – 0,5p;
b. Capul Nord – 0,5p; Norvegia – 0,5p;
c. Munții Scandinaviei / Alpii Scandinaviei – 1p.
Total Subiectul IV (1+2) = 22 puncte
Subiectul al V-lea (15 puncte)
1. Se acordă 6 p pentru:
- Înscrierea corectă a valorilor specifice pe ordonată și pe abscisă - 2p
- Trasarea corectă a coloanelor – 2p
- Construirea legendei - 1p (câte 0, 5 pentru fiecare - urban și rural);
- Titlul reprezentării grafice – 0,5p și scara – 0,5p
2. Exemplu de răspuns: dezvoltarea economică a orașelor, mecanizarea agriculturii,
transformarea așezărilor rurale în așezări urbane etc. 2p
3. Exemplu de răspuns: regres economic/închiderea unor unități industriale/ scăderea
numărului locurilor de muncă, reprofilarea economică, lipsa investiției de capital în
redeschiderea unor unități industriale etc. - 2p;
4. Scăderea natalității, emigrarea populației în afara țării etc. - 1p
5. Modificări în dinamică: - creșterea numărului populației în perioada 1948-1992 - 1p
- scăderea numărului populației în perioada 1992-2017 - 1p
- pentru oricare două cauze dintre: - bilanț natural pozitiv în perioada 1948-1992 – 2p
- bilanț natural negativ în perioada 1992-2017
- bilanț migratoriu negativ în perioada 1992-2017
Total Subiectul V (1+2+3+4+5) = 15 puncte
Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte
Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte
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