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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 
GEOGRAFIE 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

1. Se acordă 10 puncte astfel: 
a. 2 caracteristici ale văii în sectorul Baziaș-Gura Văii – 2p; 
b. 2 caracteristici ale văii în sectorul Gura Văii – Călărași – 2p; 
c. 2 caracteristici ale văii în sectorul Călărași – Brăila – 2p;           
d. 2 caracteristici ale văii în sectorul Brăila – Marea Neagră – 2p; 
e. un proces geomorfologic actual din valea Dunării – 1p; 
f. debitul mediu anual la Pătlageanca (intrarea în Deltă) – 1p (se acceptă orice valoare 
cuprinsă între 6.300 și 6.500 m3/s).      Total  10 puncte 

 
2. Se acordă 10 puncte astfel: 
a. definiția hărții – 1p; 
b. - definiția meridianelor – 1p;  
    - definiția paralelelor – 1p; 
    - definiția latitudinii – 1p; 
    - definiția longitudinii – 1p; 
    - definiția scării hărţii – 1p; 
c. calcularea scării numerice – 4p: 2p pentru calcul și 2 puncte pentru rezultat (1:50.000) (se poate 
acorda și punctaj intermediar câte 1p). 
           Total 10 puncte 
3. Se acordă 12 puncte astfel: 

a. tipul de relief predominant la peste 2000 m altitudine – 1p;  
    3 forme de relief specifice acestui tip de relief – 3p; 
b. 3 râuri care izvorăsc din Munții Rodnei – 3p; 
c. un tip de sol caracteristic la altitudini mai mari de 2000 m – 1p; 
d. 2 vârfuri cu peste 2000 m altitudine – 2p; 
e. 2 lacuri naturale – 2p.        Total 12 puncte 

 
4. Se acordă 10 puncte astfel: 

a. categoria de roci din care face parte petrolul – 1p;  
b. o cauză care a impulsionat industria extractivă și de rafinare în sec. XIX-XX – 1p; 
c. 2 state africane producătoare de petrol – 2p; 
d. 3 state europene care au exploatări off-shore – 3p; 
e. 1 zăcământ de petrol din Arabia Saudită – 1p; 
f. numele statului sud-american cu cea mai mare producție de petrol – 1p; 
   numele unui zăcământ din aceast stat – 1p. 

Total 10 puncte 
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5. Se acordă 7 puncte astfel: 
    a. Iași – 1p;  Botoșani – 1p. 
    b. pentru Iași:  

- râul care îl străbate: Bahlui (se acceptă și Nicolina) – 1p; 
- 2 funcții/activități terțiare – 2p; 
- pentru fiecare funcție/activitate terțiară menționată, câte o premisă/factor care a determinat 
dezvoltarea sa – 2p. 

           Total 7 puncte 
 
6. Se acordă 11 puncte astfel:   
a. 1 – Perth – 1p; 2 – Alger – 1p; 3 – Quito – 1p. 
b. A – Bolivia – 1p; B – Etiopia – 1p; C – Mongolia – 1p.    
c. 3 caracteristici ale climei specifice Indiei – 3p; 
d. tipul de peisaj agricol caracteristic Indiei – 1p;  
    o cultură agricolă specifică – 1p.           Total 11 puncte 
 

Total Subiectul I 60 de puncte  
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. 5 itemi de tipuri diferite, cu răspunsurile aferente (scrise complet), pentru a evalua fiecare 
competenţă specifică, având în vedere conținuturile date în secvenţa din programa şcolară – 15p. 
Se acordă câte 3p pentru fiecare item, astfel: -  1p pentru corectitudinea proiectării sarcinii de lucru 

   - 1p pentru precizarea răspunsului corect aşteptat 
   - 1p pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de 

specialitate. 
Total  15 puncte 

 
2. Se acordă 9 puncte  pentru prezentarea a 3 tipuri de lecţii de geografie (3 tipuri x 3p); pentru 
răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1-2p pentru fiecare. 
           Total 9 puncte 
 
3. Se acordă 4 puncte  pentru precizarea a 4 elemente componente ale programelor şcolare de 
geografie.          Total 4 puncte  
 
4. Se acordă 2 puncte  pentru precizarea a 2 tipuri de opționale care pot fi realizate la disciplina 
geografie.          Total 2 puncte 
 

Total Subiectul II 30 de puncte  
 
                    
 


