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GEOGRAFIA                     

TESTARE PE EȘANTION REPREZENTATIV (20.02.2020) 

BAREM DE VERIFICARE (TESTUL 2) 
 

Nr. 
Scor 

total 
Răspunsul așteptat Scor detaliat 

1. 4 1. Fals; Răspuns corect: politica demografică. 

2. Fals; Răspuns corect: biotice. 

 

 

Se acordă câte 2 puncte pen-

tru fiecare răspuns corect; în 

cazul în care se încercuiește 

răspunsul corect Fals, dar nu 

se scriu cuvintele care fac 

afirmația adevărată, atunci se 

acordă doar 1 punct;  

total – 4 puncte. 

2. 4  1. Temperatura aerului; presiunea atmosferică; precipitațiile 

atmosferice; vântul; nebulozitatea; umiditatea aerului.  

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale răspunsului. 

 

2.  Agricultura (cultura plantelor / creșterea animalelor); 

silvicultura; pescuitul; industria extractivă; transporturile; 

construcțiile; turismul; telecomunicațiile; sportul. 

3. Impactul negativ al grindinei:  
- afectarea sau distrugerea culturilor agricole și cauzarea unor 

prejudicii agricultorilor;   

- deteriorarea sau distrugerea acoperișurilor, geamurilor sau a 

altor elemente ale clădirilor, provocând pierderi materiale;  

- deteriorarea sau distrugerea unor bunuri materiale de consum 

(automobile, echipamente și utilaje), cauzând prejudicii 

materiale. 

Notă la pct. 3: se acceptă și alte exemple corecte. 

1. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unui element meteo-

rologic; total – 2 puncte. 

 

2. Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

ramurii economiei. 

 

3. Se acordă 1 punct 

pentru prezentarea corectă 

a exemplului de impact. 

3. 5 
 

Tipuri de 

relief 

exogen 

Procese 

exogene 

Forme de relief 

exogen 

Relief 

gravitațional  

Alunecări de 

teren; rostogoliri; 

prăbușiri; tasări; 

sufoziune. 

Conuri de grohotiș 

Relief eolian Eroziune eoliană Stâlpi eolieni; ciuperci 

eoliene; babe; sfincşi; 

mese; hamade. 

Relief creat 

de ape 

meteorice 

Pluviodenudație; 

eroziune; șiroire; 

scurgere 

torențială. 

Alveole minuscule; 

șănțulețe de scurgere; 

rigole; ogașe; ravene; 

torenți. 

 

Notă: se acceptă și alte exemple corecte de procese exogene și 

forme de relief exogen. 

Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect; total – 5 puncte. 

 

Notă: dacă elevul va scrie 

într-o celulă mai mult de 

un exemplu (tip; proces; 

formă de relief), iar cel 

puțin unul dintre ele va fi 

greșit, atunci nu se 

acordă puncte în cazul 

respectiv. 
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4. 6 1. a)  De origine naturală: fibre vegetale de bumbac, in, 

iută, cânepă; fire de origine animală – lână, mătase; piei și 

pielicele de animale; blănuri. 

          b) De origine chimică: fibre și fire artificiale (celulozice) 

și sintetice (viscoză, acril, elastin, nylon); piei și blănuri 

artificiale. 

 

2. Factori principali de amplasare (localizare): 

- Prezența resurselor umane de muncă ieftine; 

- Prezența consumatorului (pieței de desfacere).  

3.  
- Prezența resurselor umane de muncă ieftine, numeroase și 

relativ calificate;  

- Prezența pieței largi de desfacere (a consumatorului), datorită 

populației numeroase;  

- Facilități fiscale, juridice și de altă tip acordate investitorilor 

străini.  

 

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale răspunsurilor. 

1. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei materii prime; total – 

2 puncte. 

 

2. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unui factor; total – 2 

puncte. 

 

3. Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a cauzei (se acordă 

1 punct pentru deducerea 

parțială a cauzei); total – 2 

puncte. 

5. 5 1)  Erupții vulcanice; degajări naturale de  gaze diverse; 

incendii naturale; întreprinderi industriale; mijloace de 

transport; termocentrale. 

2) Centrale atomoelectrice; regiuni de extragere a minereurilor 

radioactive; întreprinderi de procesare (prelucrare) a metalelor 

radioactive; depozite și poligoane militare cu arme radioactive; 

depozite de deșeuri radioactive. 

3) Centrale termoelectrice; întreprinderi industriale. 

4) Incendii; eroziune; alunecări de teren; ploi acide; defrișări; 

suprapășunat; deșeuri. 

5) Erupții vulcanice; degajări naturale de  gaze diverse; 

întreprinderi industriale; mijloace de transport; gospodării 

agricole; deșeuri. 

 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei surse de poluare / 

degradare;  

total – 5 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 4 a) Diferența de fuse orare: 9 – 2 = 7; 

 

b) Calcularea orei oficiale la Tokyo când avionul decolează 

din Kiev: 1900 + 7 ore  = 0200; 

 

c) Calcularea orei oficiale și a datei la Tokyo când avionul 

aterizează: 0200 + 10 ore = 1200
, data 21 februarie. 

a) Se acordă 1 punct pentru 

calcularea corectă a 

diferenței de fuse orare;  

b) Se acordă 1 punct pentru 

calcularea orei oficiale la 

Tokyo când avionul 

decolează din Kiev; 

c) Se acordă câte 1 punct 

pentru determinarea orei 

oficiale și a datei la Tokyo 

când avionul aterizează în 

acest oraș; total - 2 puncte. 

7. 4 a) 8o lat. N; 38o lat. S (eroare admisibilă: ± 2o). 

 

 

 

 

a) Se acordă câte 1 punct 

pentru determinarea 

corectă a valorii latitudinii 

geografice a  fiecărui 

punct; total – 2 puncte. 
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b) 8o+38o = 46o. 

 

c) 46o ×111 km = 5106 km (cu condiția indicării unității de 

măsură în km). 

Notă: 

Se admit ca valori corecte ale distanței în grade de la 42o până 

la 50o, ținând cont de eroarea admisibilă, indicată în punctul a). 

Se admit ca valori corecte ale distanței în km de la 4662 km 

până la 5550 km, ținând cont de eroarea admisibilă, indicată în 

punctul a). 

b) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă a 

distanței în grade.  

c) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă a 

distanței în km (pentru 

operația de înmulțire a 

valorii distanței în grade 

încadrate între 42 o  și 50o  

cu 111 km). 

8. 4 Agricultură tradițională: predominare a monoculturii; cotă 

mare a populației angajate în agricultură; 

Agricultură modernă: productivitate înaltă a producției; 

caracter înalt intensiv. 
 

Notă: dacă elevul va scrie într-o celulă mai mult de o 

caracteristică, iar cel puțin una dintre ele va fi greșită, atunci 

nu se acordă puncte în cazul respectiv. 

Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect; total – 4 puncte. 
 

 

9. 6 
 

A – 4, 6; 

B – 1; 

C – 2, 3, 5. 

Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect; total – 6 puncte. 

10. 7 a)  

 emisfera nordică; 

 Tropicul de Nord (Racului); 

 emisfera nordică (de la Polul Nord până la Cercul Polar de 

Nord), deoarece acest teritoriu este iluminat de Soare 24 de 

ore pe zi (Soarele nu apune după linia orizontului 24 de ore pe 

zi). 

b) Poziția Pământului față de Soare în această zi formează un  

unghi mai mic de incidență (cădere) a razelor solare, care se 

reduce de la ecuator spre Polul Sud, fapt ce determină valori 

mai mici ale radiației (căldurii) solare. 

Notă la pct. b): se acceptă și alte formulări corecte ale 

răspunsului. 

a) Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect; total – 4 puncte. 

b) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

repartiției și 2 puncte 

pentru argumentarea 

corectă și deplină a relației 

cauzale (se acordă 1 punct 

pentru argumentarea 

parțială a relației cauzale); 

total – 3 puncte. 

 

11. 7 1. Tipul de reproducere a populației: 

a) Nigeriei – tradițional;  

b) Italiei – modern. 

2. Natalitate înaltă, datorită mentalității pronataliste a 

populației, a căsătoriilor timpurii, a tradițiilor de a avea 

familii numeroase, a influenței religiei.  

3.  
- Deficit de resurse umane, ceea ce determină imigrația 

resurselor de muncă;  

- Îmbătrânirea demografică, ceea ce determină creșterea cheltu-

ielilor de întreținere a bătrânilor și creșterea costului serviciilor 

de sănătate, care sunt asumate de populația aptă de muncă;  

- Apariția unor noi specializări în procesul de producție / 

oferire a serviciilor destinate mai mult populației vârstnice.  

 

Notă la pct. 2 și 3: se acceptă și alte formulări corecte ale 

răspunsurilor. 

1. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

tipului de reproducere 

specific fiecărui stat; total 

– 2 puncte. 

2. Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a cauzei (se acordă 

1 punct pentru deducerea 

parțială a cauzei). 
3. Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

consecinței și 2 puncte 

pentru explicarea ei (se 

acordă 1 punct pentru 

explicare parțială); total – 3 

puncte. 
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12. 6 a) Cantitatea mică de precipitații atmosferice pe litoralul de 

vest al Australiei în regiunea Tropicului de Sud este 

determinată de: 

- prezența curentului oceanic rece al Australiei de Vest, care nu 

favorizează formarea precipitațiilor; 

- prezența maselor de aer tropicale continentale (de deșert) 

uscate pe tot parcursul anului; 

- mișcarea descendentă a aerului specifică regiunii tropicale, 

care determină predominarea presiunii atmosferice ridicate pe 

parcursul anului (vreme anticiclonală), ceea ce nu favorizează 

formarea precipitațiilor.    

b) 

Ieșirea largă la Oceanul Indian, prin care trec căi maritime 

comerciale de importanță mondială, care au un rol mare în 

menținerea legăturilor comerciale, atât cu statele din Orient, cât 

și cu cele din Occident. Astfel, India are posibilitate de a 

întreține relații economice cu un număr mare de state, fapt ce 

influențează pozitiv dezvoltarea țării. 

 

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale răspunsurilor.

  

a) și b): 

Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei cauze și câte 2 

puncte pentru explicarea 

corectă și deplină a 

acesteia (se acordă câte 1 

punct pentru explicarea 

parțială a unei cauze);  

total – 6 puncte. 

 

13. 5 
 

1. Temperat (polar); 

2.  
- Prezența maselor de aer temperat maritim (oceanic), ce vin 

dinspre oceane și mări;  

- Prezența vânturilor (de vest, musonice ș.a.) care aduc mase de 

aer temperat maritim (oceanic);  

- Influența curenților oceanici calzi (curentul Atlanticului de 

Nord / Golfului ș.a.), care favorizează formarea precipitațiilor.  

3.  
- Condiții climatice favorabile, cu climă temperată maritimă / 

de tranziție, cu temperaturi prielnice și cantități de precipitații 

suficiente pentru traiul și activitatea omului; 

- Prezența reliefului predominant de câmpii și podișuri, puțin 

fragmentat, care oferă condiții mai favorabile pentru activitatea 

umană; 
- Prezența unor resurse naturale (minerale, agroclimatice, acvatice, 

de soluri,vegetale ș.a.), care favorizează dezvoltarea economică.   
 

Notă la pct. 2, 3: se acceptă și alte formulări corecte ale 

răspunsurilor. 

1. Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

tipului de mase de aer. 

2. Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a cauzei (se acordă 

1 punct pentru deducerea 

parțială a cauzei). 

 

3. Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a unui factor (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțială a unui 

factor). 

14. 7 1. Cauze: 

- creșterea consumului (cererii) de resurse minerale, datorită 

creșterii numerice a populației și a sporirii numărului de 

consumatori;  

- epuizarea rezervelor de combustibili fosili și minereuri datorită 

creșterii necesităților industriale;  

- risipa și utilizarea nerațională a resurselor minerale, datorită 

atitudinii neadecvate / neglijente a omului și a folosirii 

tehnologiilor învechite. 

2. Ramuri: Industria energetică (termoenergetica); industria 

metalurgică (feroaselor și neferoaselor); industria chimică; 

industria materialelor de construcție. 

 

1. Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a cauzei (se acordă 

1 punct pentru deducerea 

parțială a cauzei).  

 

 

 

2. Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei ramuri; total – 2 

puncte. 
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3.  

- importul masiv de materii prime siderurgice din alte state (Rusia, 

China, Indonezia, India ș.a.), care dețin rezerve mari de minereuri 

feroase;  

- utilizarea (reciclarea) metalului uzat, atât din țară, cât și importat 

din alte state;  

- valorificarea resurselor minerale siderurgice din Oceanul Planetar, 

de exemplu a concrețiunilor  de fier și mangan (fero-manganice) de 

pe fundul oceanului;  
- dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor industriale performante în 

tot procesul tehnologic al industriei siderurgice, în special la 

înnobilarea minereurilor, reciclarea deșeurilor metalifere și 

obținerea produselor de înaltă calitate. 

 

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale răspunsurilor. 

3. Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

modalității și 2 puncte 

pentru explicarea deplină a 

acesteia (se acordă 1 

punct pentru explicarea 

parțială);  

total – 3 puncte. 

 

15. 6 1.  
- defrișarea pădurilor și a fâșiilor forestiere;  

- mărirea suprafețelor ocupate de culturile prășitoare și 

expunerea solului la erodare; 

- exploatarea nerațională a terenurilor agricole; 

- aratul de-a lungul pantei (versantului), fără a ține cont de 

măsurile antierozionale;  

- pășunatul excesiv. 

2.  
- reducerea conținutului de humus, a fertilității solului și a 

productivității agricole;  

- afectarea structurii și a texturii solului, ceea ce determină 

reducerea fertilității;  

- degradarea solurilor prin apariția formelor erozionale de relief 

(ravene (râpe), ogașe, rigole), ceea ce determină scoaterea unor 

terenuri din circuitul agricol și pierderi economice mari.  

3.  
- rotația culturilor pe câmpurile agricole (aplicarea 

asolamentelor);  

- plantarea perdelelor (fâșiilor) forestiere; 

- lucrarea terenurilor (aratul ș.a.) după curbele de nivel; 

- reglementarea pășunatului;  

- lucrări hidrotehnice de combatere a eroziunii.  

4.  
- participări la activități educative, de informare și sensibilizare 

a agricultorilor;  

- voluntariat în domeniul protecției solului (de exemplu, 

plantarea puieților de arbori și arbuști în regiunile afectate).  

 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1.  Se acordă câte 1 punct 

pentru enumerarea corectă 

a fiecărei cauze; total – 2 

puncte. 

 

 

 

 

2.  Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă și 

deplină a consecinței (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțială). 

 

 

 

3.  Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei măsuri. 

 

 

 

 

4.  Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unei măsuri. 

 

 80 Total:  
 


