
 

 

 

 
CONCURSUL  ȘCOLAR  NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE ,,TERRA″ 

ETAPA NAȚIONALĂ 
9 mai 2015 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

CLASA a VII-a 

 

• 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 …………..…….……………………………………………..……………………..… 8 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare asociere corectă: 
   1 - B;   2 - D;   3 - A;   4 - C. 

Total Subiectul I = 8 puncte 
 

 
Subiectul II …………..…….…………………………………………..……………………..… 24 puncte  

1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
    a. a;     b. b;     c. a;     d. b. 

 Total (a+b+c+d) = 8 puncte 
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
    1. tundra (2 p), B (2 p); 
    2. taiga (2 p), D (2 p); 
    3. vegetație de deșert (2 p), A (2 p); 
    4. pădurea ecuatorială (2 p), C (2 p). 

Total 16 puncte  
 

Total Subiectul II (1+2) = 24 puncte 
 
 

Subiectul III …………..…….…………………………………………..……………………..… 19 puncte  

1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
    a. Str. Gibraltar;     b. Str. Bab el Mandeb;     c. Istmul Suez. 

Total (a+b+c) = 3 puncte 
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
    d. Capul Blanc;     e. Capul Guardafui;     f. Capul Acelor;     g. Capul Verde. 

Total (d+e+f+g) = 4 puncte 
3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare asociere corectă: 
    d - 4;     e - 1;     f - 3;     g - 2. 

Total 4 puncte 
4. Se acordă 8 puncte astfel: 
a. Se acordă câte 1 p pentru fiecare tip de climă/climat corect precizat: 
    A - ecuatorială (1 p),  subecuatorială (1 p); 
    B - tropical uscată/deșertică (1 p),  subtropicală/mediteraneană (1 p). 
 



b. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
   A - 2 (1 p),  pigmei (1 p);  B - 1 (1 p),  berbero-arabi (1 p);      

Total (a+b) = 8 puncte 
Total Subiectul III (1+2+3+4) = 19 puncte 

 
 

Subiectul IV …………..…….………………………………………..……………………..… 32 puncte  

A. Se acordă 24 puncte astfel: 

1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 14 puncte): 
    a. Yukon (1 p),  3 (1 p); 
    b. Labrador (1 p),  a (1 p); 
    c. Superior (1 p),  4 (1 p); 
    d. Orinoco (1 p),  2 (1 p);  
    e. Titicaca (1 p),  6 (1 p); 
     f. Rio Grande (1 p),  1 (1 p); 
    g. d (1 p),  Cuba (1 p). 

Total (a+b+c+d+e+f+g) = 14 puncte 
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 10 puncte): 
    a. Appalachi (1 p),  B (1 p); 
    b. Preeriilor (1 p),  C (1 p); 
    c. Amazonului (1 p),  F (1 p); 
    d. Anzi (1 p),  A (1 p); 
    e. Patagoniei (1 p),  D (1 p). 

Total (a+b+c+d+e) = 10 puncte 
Total A (1+2) = 24 puncte 

B. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect (total 8 puncte): 
- imaginea a: Washington (1 p),  S.U.A. (1 p); 
- imaginea b: La Paz (1 p),  Bolivia (1 p); 
- imaginea c: Ottawa (1 p),  Canada (1 p); 
- imaginea d: Buenos Aires (1 p),  Argentina (1 p). 

Total B = 8 puncte 
 

Total Subiectul IV (A+B) = 32 puncte 
 
Subiectul V …………..…….………………………………………..……………......………..… 7 puncte  

1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare cauză corect precizată. Pentru răspuns parțial corect se poate 
acorda punctaj intermediar (1 p) (total 4 puncte): 
Exemplu de răspuns: 
- fluviul Amazon traversează regiuni cu precipitații bogate care contribuie la creșterea debitului; 
- fluviul Amazon primește foarte mulți afluenți, care au lungimi mari și debite ridicate; 
- fluviul Nil traversează în cursul inferior o regiune deșertică și astfel debitul său scade puternic; 
- comparativ cu Amazonul, fluviul Nil primește mai puțini afluenți, care au lungimi și debite mult mai 
reduse. 

Total 4 puncte 
 

2. Se acordă 3 p pentru răspunsul corect: 65°56'. 
Total 3 puncte 

Total Subiectul V (1+2) = 7 puncte 
 
 

OFICIU: 10 PUNCTE          
TOTAL: 100 PUNCTE 

 


