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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 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. b; 3. c; 4. d; 5. d; 6. c; 7. a; 8. d;

9. b;

10. a.
Total 20 puncte

Subiectul al II-lea (22 puncte)
Se acordă 22 puncte astfel:
1. a. Lacul Ladoga – 1p;
Lac glaciar / tectonic / tectono-glaciar – 1p;
b. Golful Botnic – 1p;
c. Strâmtoarea Kattegat – 1p;
d. A – Peninsula Yutlanda/Iutlanda – 1p;
B – Peninsula Kola – 1p;
e. 4 – Arhanghelsk - 1p; 5 – Bergen – 1p.
Total 1 = 8 puncte
2. a. poziția geografică/ circulația maselor de aer/radiația solară/se acceptă și alte răspunsuri
corecte – 2p;
b. pentru fiecare explicație corect prezentată se acordă 1p (1px2 explicațiix2 orașe = 4p).
Total 2 = 6 puncte
3. a. Dvina de Nord – 1p;
b. oricare dintre: funcție comercială/ de transport / port specializat (lemn)/ industrială – 1p.
Total 3 = 2 puncte
4. tundra – 1p.
5. a. Câmpia Finlandei – 1p.
b. vârsta precambriană / prepaleozoic– 1p
c. relief glaciar / morene glaciare – 1p.
Total 5 = 3 puncte
6. Danemarca – 1p;
Intensitatea/frecvența ridicată a vântului (sau de ex. prezența vânturilor de vest care sunt vânturi
permanente) – 1p.
Total 6 = 2 puncte
Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6) = 22 puncte
Subiectul al III-lea (16 puncte)
1. a. 1- Blaj – 1p;
2 - Dej – 1p; 3 - Făgăraș – 1p.
b. a – Cibin – 1p;
b – Arieș – 1p;
c – Someșul Mic – 1p.
2. Se acceptă oricare dintre: cute diapire, domuri, structuri monoclinale/cueste – 2p
3. Exemplu de răspuns: Pătrunderea maselor de aer rece pe culoarele de vale și stagnarea
acestora pe fundul culoarelor de vale și al depresiunilor, pe timp îndelungat, mai ales iarna; se
acceptă orice altă variantă corectă de răspuns. – 2p
4. huilă/cărbune superior – 1p
5. a. – Cluj-Napoca – 1p
b. – perioada antică/ daco-romană – 1p
c. – oricare două dintre următoarele funcții - administrativă, industrială, cultural-științifică,
turistică etc. – 2p
6. altitudini sub 2000 m/lipsa ghețarilor montani cuaternari – 1p
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6) = 16 puncte
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Subiectul al IV-lea (16 puncte)
1. a.
b.
c.
d.
e.

A - romanică/neolatină - 1p; B – ugrică/fino-ugrică – 1p; C - slavă -1p;
Lacul Balaton – 1p; tectonic – 1p;
Câmpia Panonică / Munții Carpați – 1p; modul de formare – 1p.
Giurgiu și Ruse / Calafat și Vidin – 2p;
Dunărea – 1p.

2. a. îndiguiri, construirea barajelor, desecarea zonelor umede, amenajări portuare; se
acceptă și alte variante corecte de răspuns – 3p;
b. afectarea debitului solid și a proceselor de sedimentare, degradarea/desecarea zonelor
umede din luncă și diminuarea rolului lor în atenuarea viiturilor, sărăturarea terenurilor,
afectarea biodiversității, poluarea; se acceptă și alte variante corecte de răspuns – 3p.
Total Subiectul IV (1+2) = 16 puncte

Subiectul V (16 puncte)
1. a. a-3 – 1p;
b-2 – 1p;
c-1 – 1p;
b. oricare două dintre: Nisa, Cannes, Saint –Tropez, Antibes – 2p;
c. oricare dintre: Costa Brava, Costa Blanca, Costa Dorada, Costa del Sol – 1p.
2. a. – oricare două avantaje dintre: capacitate mare de transport, costuri reduse; se acceptă și
alte variante corecte de răspuns – 2p;
– oricare două dezavantaje: timp îndelungat de transport, amenajări speciale pentru
transbordarea mărfurilor; se acceptă și alte variante corecte de răspuns – 2p;
b. 4 – Genova – Italia = 2p;
5 – Marsilia – Franța = 2p;
6 - Barcelona – Spania = 2p.
Total Subiectul V (1+2) = 16 puncte

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