MINISTERUL EDUCAłIEI NA IONALE
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE,
ETAPA LOCALĂ, 16 MARTIE 2013, GALAłI
CLASA a VIII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Notă:
•
•
•
•

Se acordă 10 puncte din oficiu;
Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menŃionate;
Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă jumătate din punctaj;
Se acceptă orice alt răspuns corect.

I. Se acordă 11 puncte, astfel:
a. a-circ glaciar/relief glaciar – 1p; b-peşteră/relief carstic – 1p.
b. patru masive cu relief glaciar – 2p (0,5px4=2p);
c. şisturi cristaline/şisturi cristaline cu intruziuni granitice/roci metamorfice/baraj morenaic/roci
sedimentare – 1p;
d. modul de formare a reliefului glaciar – 2p;
e. patru masive din CarpaŃii Meridionali cu peşteri – 2p (0,5px8=4p);
f. calcarul, apa – 2p.
Total 11 puncte
II. Se acordă 16 puncte, astfel:
a. 1.M-Ńii Apuseni; 2.M-Ńii Poiana Ruscăi; 3.M-Ńii Banatului – 1,5p;
b. trei caracteristici referitoare la modul de formare – 3p (1px3=3p);
c. trei caracteristici ale reliefului din M-Ńii Poiana Ruscăi - 3p;
d. temperatura medie anuală - 0,5p, precipitaŃiile medii anuale - 0,5p şi o influenŃă climatică - 0,5p;
e. două depresiuni intramontane din M-Ńii Banatului şi râurile care le străbat – 2p (0,5px4=2p);
f. două râuri din M-Ńii Poian Ruscăi – 1p (0,5px2=1p);
g. două râuri din M-Ńii Apuseni care curg pe direcŃia V-E – 1p (0,5px2=1p);
h. denumirea depresiunilor golf şi a râurilor care le străbat – 3p (0,5px6=3p).
Total 16 puncte
III. Se acordă 24 puncte, câte 3 puncte pentru fiecare argument corect.
Exemple de răspuns:
1. Salinitate redusă la suprafaŃă; salinitate mare în adâncime; lipsa curenŃilor verticali; acumularea
de gaze toxice în adâncime.
2. PrecipitaŃiile cad în cantităŃi mari primăvara şi la începutul verii; vara se înregistrează ploi
torenŃiale; iazurile, construite în cascadă pe râuri, reŃin unda de viitură.
3. Stâna de Vale este aşezată în partea vestică a MunŃilor Bihor. La Stâna de Vale se produce o
ascensiune bruscă a maselor de aer oceanice; condensarea se produce într-un bazinet închis;
circulaŃia vestică favorizează producerea precipitaŃiilor; Turda se află la adăpostul MunŃilor
Apuseni, la poalele estice ale acestora. Masele de aer care traversează munŃii devin mai uscate,
fronturile atmosferice se destramă în timp ce traversează culmile munŃilor.
4. PoziŃia geografică (latitudinea) a celor două localităŃi este diferită; bilanŃul radiativ înregistrează
valori mai mari la Călăraşi faŃă de Iaşi.
Total 24 puncte
IV. Se acordă 14 puncte, astfel:
a. 9 puncte pentru reprezentarea grafică, astfel:
- pentru divizarea corectă a abscisei se acordă 0,5p;
- pentru divizarea corectă a ordonatelor 1p;
- pentru înscrierea informaŃiei pe abscisă 0,5p;
- pentru înscrierea informaŃiei pe ordonate 1p;
- pentru corectitudinea (2p) şi estetica modelului grafic (1p) - 3p;
- pentru titlu 1p;
- pentru legendă 1p;
- pentru scară 1p.
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b. 3 puncte pentru:
- temperatura medie anuală – 2p;
- cantitatea medie anuală de precipitaŃii – 1p;
c. 2 puncte pentru enumerarea a doi factori genetici.
Total 14 puncte
V. Se acordă 25 puncte, astfel:
a. Se acordă 5,5 p.
1 – BistriŃa;
2 – IalomiŃa;
7 – Bega;
8 – Mureş;
(0,5px11=5,5p)

3 – Argeş;
9 – Lotru;

4 – Olt;
10 – Barcău;

5 – Jiu;
11 – Someş

b. Se acordă 2,5 puncte, astfel:
BistriŃa – Izvoru Muntelui
Lotru – Vidra

IalomiŃa – Bolboci
Someş – Beliş

Argeş – Vidraru
(0,5px5=2,5p)

c. Se acordă 2 puncte, astfel:
BistriŃa – M-Ńii Rodnei
Mureş – M-Ńii Hăşmaşu Mare

IalomiŃa – M-Ńii Bucegi
(0,5px4=2p)

Timiş – M-Ńii Semenic

6 – Timiş;

d. Se acordă 2,5 puncte, astfel:
Grupa Centrală a CarpaŃilor Orientali, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, CarpaŃii Occidentali,
Dealurile de Vest, Câmpia de Vest
(0,5px5=2,5p)
e. Se acordă 2 puncte, astfel:
5 – Jiu – Jiu de Est şi Jiu de Vest
11 – Someş – Someşul Mic şi Someşul Mare

(0,5px4=2p)

f. Se acordă 3 puncte, astfel:
Depresiunile Ciuc, Braşov, Loviştei
Defileele Tuşnad, Racoş, Turnu Roşu şi Cozia

(0,5px6=3p)

g. Se acordă 1 punct, astfel:
6 – Dunăre
10 – Crişul Repede/Tisa
(0,5px2=1p)
h. Se acordă 4,5 puncte, astfel:
MunŃii Făgăraş - etaj alpin şi subalpin
SubcarpaŃii Getici – etajul dealurilor înalte
Podişul Getic – etajul dealurilor joase
Câmpia Română – etajul de câmpie
Se acordă 2 puncte, astfel:

(0,5px9=4,5)

i. Bega este canalizată de la Timişoara până la vărsare, există ecluze, este navigabilă. Cursul
râului este îndreptat, s-au construit diguri, albia a fost adâncită.
Total 25 puncte

TOTAL: 90 PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU = 100 PUNCTE
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