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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. a. 5 forme de relief (pozitive sau negative) din cuprinsul unei lunci – 5p (câte 1p pentru fiecare);
b. câte o caracteristică pentru fiecare formă de relief precizată anterior – 5p (câte 1p pentru
fiecare).
Total 10 puncte
B. Pentru Podişul Dobrogei:
a. 2 caracteristici ale suprafeţelor de nivelare – 2p (câte 1p pentru fiecare);
b. - o formă de relief structural + un exemplu de localizare – 1p (se acordă 1p doar dacă există
ambele elemente ale cerinţei: forma de relief structural şi exemplul de localizare);
- o formă de relief petrografic + un exemplu de localizare – 1p (se acordă 1p doar dacă există
ambele elemente ale cerinţei: forma de relief petrografic şi exemplul de localizare).
c. doi factori genetici ai climei şi modul în care fiecare dintre ei determină caracteristicile climei –
2p (câte 1p pentru fiecare) (se acordă 1p doar dacă există ambele elemente ale cerinţei: factorul
genetic şi modul în care determină caracteristicile climei);
d. două tipuri genetice de lacuri cu câte un exemplu pentru fiecare – 2p (câte 1p pentru fiecare)
(se acordă 1p doar dacă există ambele elemente ale cerinţei: tipul de lac şi exemplul);
e. două tipuri de soluri din Podişul Dobrogei şi câte un exemplu de subunitate de relief, areal sau
zonă în care se găseşte fiecare tip – 2p (câte 1p pentru fiecare) (se acordă 1p doar dacă există
ambele elemente ale cerinţei: tipul de sol şi exemplul de subunitate de relief/areal/zonă în care se
găseşte).
Total 10 puncte
C. a. definiția constantei solare – 1p;
b. definiția bilanțului radiativ – 1p;
c. formula bilanțului radiativ – 1p;
d. prezentarea componentelor bilanțului radiativ – 5p;
e. ce este albedoul – 1p; cum variaza albedoul în funcție de caracteristicile suprafeței terestre – 1p
Total 10 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. Pentru Subcarpații Getici:
1. denumirea primelor două așezări urbane din Țara Românească, atestate documentar din
secolul al XIV-lea și rolul politic îndeplinit de acestea, în acea perioadă – 2p (câte 1p pentru
fiecare) (Câmpulung și Curtea de Argeș capitale ale Țării Românești);
2. un argument pentru intensa populare a unității din cele mai vechi timpuri – 1p;
3. mărimea satelor – 1p;
structura satelor – 1p;
funcțiile satelor – 1p.
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4. Râmnicu Vâlcea – 1p; Târgu Jiu – 1p;
5. 2 rezervații naturale – 2p (de ex. Albești (calcare, granit), Suslănești (faună piscicolă), Tismana
(castan comestibil), Costești (trovanți) etc.).
Total 10 puncte
B. Se acordă 10 puncte astfel:
1. 3 exemple de regiuni industriale carbonifere din Europa – 3p (câte 1p pentru fiecare);
2. 2 ramuri industriale dezvoltate în cadrul acestor regiuni – 2p (câte 1p pentru fiecare);
3. 2 ramuri industriale secundare generate de forța de muncă feminină în cadrul acestor regiuni –
2p (câte 1p pentru fiecare);
4. 3 exemple de bazine carbonifere din China – 3p (câte 1p pentru fiecare).
Total 10 puncte
C. 1. Pentru Australia:
a. 1 – Perth-1p; 3 – Adelaide-1p;
4 – Brisbane-1p;
b. Canberra-capitală – 1p;
c. Transaustralianul – 1p; leagă orașele 1 cu 5 – 1p.

5 – Sydney-1p;

6 – Melbourne-1p.

2. o cauză a prezenței principalelor aglomerațiilor urbane în estul și sud-estul Australiei – 2p.
Total 10 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

a. 5 itemi de tipuri diferite (câte 1 item pentru fiecare competenţă, indiferent tipul) – 15p (câte 3p
pentru fiecare item astfel:
- proiectarea corectă a cerinţei – 1p (de ex. ”încercuiți răspunsul corect”),
- proiectarea corectă a formatului din punct de vedere științific – 1p,
- proiectarea corectă din punctul de vedere al regulilor de elaborare a itemilor – 1p;)
Itemii trebuie să cuprindă elemente de conţinut din fragmentul de programă dat.
b. baremul – 15p (câte 3p pentru fiecare răspuns corect/item, astfel:
- 1p pentru răspunsul scris explicit și extins,
- 1p pentru corectitudinea ştiinţifică,
- 1p pentru punctajul aferent (în total, baremul trebuie să aibă 90 de puncte+10 puncte din
oficiu).
Total 30 de puncte
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