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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA NAȚIONALĂ 

29 aprilie – 5 mai 2019 
 

CLASA a VIII-a 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 

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

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  
 

Subiectul I (20 puncte) 
A. Se acordă câte 2  puncte pentru fiecare asociere corect realizată: 
     a - 8;   b – 5;  c – 3;  d – 4;  e – 7. 
                                                                                                                                                      10 puncte 
B. Se acordă câte 2  puncte pentru fiecare răspuns corect:  
     1. a    2. a     3. c     4. d    5. d                              
                                                                                                                     Total 1+2+3+4+5  = 10 puncte     
                                                                                                                            Total I (A+B) = 20 puncte 
Subiectul II (22 puncte) 
A. Se acordă 12 puncte, astfel: 
1. 6 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1 – Maramureș; 7 – Argeș; două exemple de 
orașe din județul 1 (Maramureș): Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Borșa etc.; două exemple de 
orașe din județul 7 (Argeș): Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Topoloveni etc.; 
2. 1 punct pentru răspunsul corect: Munții Călimani/Munții Gurghiului; 
3. 1 punct pentru răspunsul corect: Câmpia Pitești/Câmpia Înaltă a Piteștilor; 
4. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 4 (Mureș) și 5 (Harghita); 
5. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1 (Argeș) și 7 (Maramureș). 
                                                                                                                    Total 1+2+3+4+5  = 12 puncte     
B. Se acordă 7 puncte, astfel: 
1. 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: pentru județul 2 (Suceava) - 88,57 loc/km2 
pentru județul 3 (Bistrița-Năsăud) – 61,30 loc/km2;  pentru județul 6 (Brașov) – 118,26 loc/km2 ; pentru 
județul 8 (Teleorman) – 64,74 loc/km2 (se acceptă și valorile obținute prin rotunjire); 
2. 1 punct pentru răspunsul corect: Brașov; 
3. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare factor corect menționat (ex. județul Brașov are densitatea 
medie a populației mai mare decât a județului Bistrița Năsăud ca urmare a dezvoltării urbane, industriale, 
a turismului etc.). 

Total 1+2+3 = 7 puncte    
C. Se acordă 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă și completă : a – B – 7;  b – A – 6; 
c – C – 4.                                                                                                           

                                                                                                          Total II  (A+B+C) = 22 puncte 
Subiectul III (16 puncte) 
Se acordă 16 puncte, astfel: 
A. 8 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică precizată corect (ex. valori mari ale densității 
populației, peste 500 loc/km2  în principalele zone urbane; existența unui areal de maximă concentrare a 
populației în vestul regiunii;  valori mici ale densității populației, sub 25 loc/km2  în  cea mai mare parte a 
regiunii etc.) (3x2p=6p) și 2 puncte pentru o consecință precizată corect (ex. distribuția inegală a forței 
de muncă în regiune; intensificarea migrației interne etc.). 
 
B. 4 puncte, 2 puncte pentru precizarea anului 1992 și 2 puncte pentru precizarea unei cauze (ex. 
scăderea natalității; migrațiile etc.). 
 
C. 4 puncte, 2 puncte pentru valoarea sporului natural: -1,7‰ și 2 puncte pentru precizarea unui 
argument – ex. diferența de natalitate/mortalitate dintre cele două județe etc. 
                                                                                                                     Total III  (A+B+C) = 16 puncte 
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Subiectul IV (19 puncte) 
A. Se acordă 12 puncte, astfel: 
1.  4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare caracteristică precizată corect (caracteristicile se pot referi la 
mod de formare, altitudini, aspecte specifice ale reliefului, fragmentare etc.); 
2.   2 puncte pentru răspunsul corect: Culoarul Alba Iulia – Turda; 
3. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Câmpia Transilvaniei și Podișul 
Târnavelor/Dealurile Târnavelor; 
4.   2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 3 - Grupa de Vest; 4 – Grupa de Sud; 
5. 2 puncte, câte 1 punct fiecare răspuns corect (ex. influențe climatice oceanice/vestice; păduri de 
stejar/păduri de foioase etc.). 
                                                                                                                      Total 1+2+3+4+5 = 12 puncte 
B. Se acordă  7 puncte, astfel 
1. 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Bistrița - a, Mediaș – b; orașe 
medievale/feudale; 
2. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare funcție corect menționată (ex. Bistrița – 
administrativă/industrială/turistică etc.; Mediaș - industrială/turistică etc.); 
3.  2 puncte pentru răspunsul corect (ex. relieful etc.). 
                                                                                                                                Total 1+2+3 = 7 puncte 
                                                                                                                         Total IV  (A+B) = 19 puncte 
Subiectul V (13 puncte) 
Se acordă 13 puncte, astfel: 
1. 3 puncte, astfel: 1 punct pentru răspuns corect: A – Platforma continentală a Mării Negre/platformă 
continentală; 2 puncte pentru răspuns corect:  modul de formare (ex. invadarea unei câmpii litorale de 
apele mării, ca urmare a topirii ghețarilor în Cuaternar etc.); 
2. 1 punct pentru răspunsul corect: 2; 
3. 4 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică precizată corect (ex. înclinare redusă; 
adâncimea cuprinsă între 0 m și -200 m; existența unor văi submerse în prelungirea celor continentale 
etc.);  
4. 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: B – abrupt/povârniș/taluz continental; 
adâncimea: între -200 m și -1600 m/-2000 m; trăsătură specifică a reliefului: ex. existența unei pante 
mari; 
5. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1 – Ucraina; 3 - Bulgaria. 
                                                                                                                      Total 1+2+3+4+5 = 13 puncte 
                                                                                   
                                        

TOTAL I+II+III+IV+V=90 PUNCTE 
OFICIU: 10 PUNCTE 

TOTAL : 100 PUNCTE 
 
 
 
 
   
 


