CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Ediția a IX-a, 9 aprilie 2022
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
CLASA a VII-a
•
•

Se punctează orice alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Subiectul I ........................................................................................................................ 20 puncte
Se acordă 20 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2. b; 3. a; 4. a; 5. d; 6. b; 7. b; 8. c; 9. d; 10. c.
Total Subiect I (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte
Subiectul II ....................................................................................................................... 12 puncte
A. Se acordă 6 puncte, astfel:
1. 2 puncte, câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
a. climat ecuatorial; b. luna mai.
2. 2 puncte pentru răspunsul corect: 100 mm.
3. 2 puncte pentru prezentarea corectă a evoluției temperaturii aerului pe parcursul unui an.
Exemple de răspuns: temperaturi ridicate tot timpul anului, peste 250C/variații mici de temperatură
de la o lună la alta/amplitudini termice mai mici de 30C etc.
Total A (1+2+3) = 6 puncte
B. Se acordă 6 puncte, astfel:
1. 4 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
a. Câmpia Siberiei de Vest; b. Fluviul Obi.
2. 2 puncte pentru o cauză prezentată corect.
Exemple de răspuns: în Câmpia Siberiei de Vest clima este nefavorabilă practicării agriculturii/
solurile au fertilitate redusă/suprafața câmpiei este acoperită în mare parte de păduri de conifere/
există întinse suprafețe mlăștinoase etc.
Total B (1+2) = 6 puncte
Total Subiect II (A+B) = 12 puncte
Subiectul III ...................................................................................................................... 18 puncte
A. Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1 – F; 2 – F; 3 – A; 4 – A; 5 – F.
Total A = 10 puncte
B. Se acordă 8 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă:
A – 2; B – 3; D – 1; F – 4.
Total B = 8 puncte
Total Subiect III (A+B) = 18 puncte
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Subiectul IV ...................................................................................................................... 12 puncte
Se acordă 12 puncte, astfel:
1. 1 punct pentru răspunsul corect: Japonia;
2. 1 punct pentru răspunsul corect: monarhie;
3. 1 punct pentru răspunsul corect: Insula Honshu;
4. 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare element de identitate precizat: Vulcanul Fuji Yama (Fujisan)/Sakura (floarea de cireș)/Suchi/Pagode;
5. 1 punct pentru răspunsul corect: Tokaido;
6. 1 punct pentru răspunsul corect: Kyoto/Nara;
7. 2 puncte pentru prezentarea corectă a unei cauze care a condus la geneza muntelui vulcanic.
Exemple de răspuns: erupții vulcanice datorită situării Japoniei în zona „Cercul de Foc al
Pacificului”/vulcanism determinat de subducția Plăcii Pacifice sub Placa Euroasiatică/vulcanism
determinat de zona de contact convergent dintre două plăci tectonice (Placa Pacifică și Placa
Euroasiatică) etc.
8. 2 puncte pentru prezentarea corectă a unei cauze care a determinat dezvoltarea pe verticală a
orașului.
Exemple de răspuns: creșterea numerică a populației/restricționarea dezvoltării pe orizontală ca
urmare a existenței unor obstacole (munte, ocean)/utilizarea unor tehnologii avansate în domeniul
construcțiilor/relieful predominant muntos al acestui stat etc.
Total Subiect IV (1+2+3+4+5+6+7+8) = 12 puncte
Subiectul V ....................................................................................................................... 28 puncte
Se acordă 28 puncte, astfel:
A. 10 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. strâmtoarea Bab el-Mandeb;
2. 1 – Munții Hindukuș/Hindukush; 2 – Podișul Anatoliei; 3 – Câmpia Turanului (total 3 p);
3. Golful Persic și Golful Oman (total 2 p);
4. Damasc;
5. creștin/creștinism;
6. karaan;
7. Mecca/Medina.
Total A (1+2+3+4+5+6+7) = 10 puncte
B. 10 puncte, din care:
1. Se acordă 6 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru răspunsul corect: Aral;
b. 1 punct pentru răspunsul corect: lac tectonic provenit dintr-un fost bazin marin/rămășiță (rest)
dintr-o fostă mare;
c. 2 puncte, câte 1 p pentru fiecare răspunsul corect: Kazahstan și Uzbekistan;
d. 2 puncte pentru răspunsul corect.
Exemple de răspuns: folosirea pentru irigații a apei râurilor care se varsă în acest lac/realizarea
unor baraje în amonte/situarea lacului într-o regiune secetoasă/încălzirea globală care a accentuat
evaporarea apei lacului/aridizarea climei etc.
Total 1 (a+b+c+d) = 6 puncte
2. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a. Marea Moartă;
b. lac tectonic;
c. 427 m sub nivelul mării/ - 427 m;
d. salinitatea ridicată a apei.
Total 2 (a+b+c+d) = 4 puncte
Total B (1+2) = 10 puncte
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C. 8 puncte, din care:
1. Se acordă 4 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru raspunsul corect: Istanbul;
b. 1 punct pentru raspunsul corect: așezat pe două continente: Asia și Europa/așezat pe ambele
maluri ale strâmtorii Bosfor;
c. 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare obiectiv turistic precizat corect: Moscheea Albastră/
Catedrala Hagia Sophia/Palatul Topkapî/Marele Bazar/Turnul Galata etc.
Total 1 (a+b+c) = 4 puncte
2. Se acordă 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a. Ierusalim;
b. Exemple de răspuns: orașul este important centru de pelerinaj religios pentru religiile creștină,
musulmană (islamică) și mozaică (iudaică)/orașul este considerat capitala a trei religii etc.
Total 2 (a+b) = 2 puncte
3. Se acordă 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a. Dubai;
b. petrol/gaze naturale.
Total 3 (a+b) = 2 puncte
Total C (1+2+3) = 8 puncte
Total Subiect V (A+B+C) = 28 puncte
TOTAL (SI + SII + SIII + SIV + SV) = 90 PUNCTE
OFICIU = 10 PUNCTE
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