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BAREM CORECTARE PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
CLASA a XII-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
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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 (15 de puncte)
1) Se acordă cȃte 2 puncte pentru precizarea fiecărui cartier: Băneasa, Aviației,
Andronache, Primăverii etc
Se acordă 2 puncte pentru precizarea rȃului: Colentina
3 x 2 puncte = 6 puncte
2) Se acordă cȃte 2 puncte pentru precizarea fiecărui argument: apariția și instalarea
companiilor din sectorul terțiar și cuaternar; dezvoltarea centrelor comerciale de tip
mall; conturarea zonei rezidențiale cu prețuri foarte ridicate pe m2 etc
3 x 2 puncte = 6 puncte
3) Se acordă 3 puncte pentru precizarea unei schimbări: dezvoltarea/extinderea
teritorială a arealului; creșterea densității clădirilor etc
3 puncte
Total Subiectul IV (1+2=3) = 15 de puncte

Subiectul V (15 puncte)
1) Se acordă cȃte 2 puncte pentru precizarea unui avantaj al acestui sistem de transport:
reducerea timpului de deplasare în comparație cu alte mijloace de transport; reducerea
poluării datorită populației ce nu utilizează traficul rutier cu autovehiculul personal;
creșterea gradului de securitate rutier al populației; schimbări sociale ale
populației/reducerea stresului cauzat de timpul pierdut în trafic etc
2 x 2 puncte = 4 puncte
2) Se acordă cȃte 2 puncte pentru fiecare avantaj și dezavantaj:
Avantaj: utilizarea acestora ca centre comerciale; decongestionarea traficului de suprafață etc
Dezavantaj: supraaglomerarea traficului subteran; scăderea securității populației/creșterea
ratei infracționalității în zonele subterane etc
4 x 2 puncte = 8 puncte
3) Se acordă 3 puncte pentru argumentare:
-Neajunsurile metroului bucureștean sunt evidențiate pe hartă prin existența ,,liniilor de metrou
în pregătire”. Ȋn acest context, lipsa metroului în diferite zone ale capitalei (ex. Drumul Taberei,
Aeroportul Internațional Henri Coandă) constituie o problemă fundamentală cu care se
confruntă orașul.
-Absența metroului în Drumul Taberei determină izolarea populației de restul capitalei, prin
inaccesibilitatea utilizării rețelei de metrou. Aceasta favorizează utilizarea traficului de
suprafață în acel areal, astfel crescȃnd nivelul de poluare, dar și timpul pierdut în trafic prin
supraaglomerarea căilor rutiere.
-Ȋn același timp, absența metroului către Aeroport reprezintă o disfuncție a legăturilor de
transport dintre punctele esențiale ale unei capitale europene. Lipsa metroului cauzează
inconveniente pentru pasagerii ce vin către București, deoarece sunt nevoiți să utilizeze, de
cele mai multe ori, autobuzele sau taxiurile, astfel fiind redus gradul de siguranță al acestora.
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Un flux mare de pasageri ar cauza blocarea singurului tip de transport în comun pe ruta
Aeroport-București.
Notă: Se acceptă și alte formulări, dar care să surprindă cel puțin o idee menționată mai
sus.
3 puncte
Total Subiectul V (1+2+3) = 15 puncte

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte
Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte
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