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OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

4 martie 2023 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
CLASA a XI-a 

            
 
● Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.  
 
Subiectul I (20 de puncte) 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 
1. d; 2. c; 3. b; 4. c; 5. d; 6. c; 7. b; 8. a; 9. b; 10. a. 

Total Subiectul I 20 puncte 
 
Subiectul al II-lea (26 puncte) 
Se acordă 26 de puncte astfel: 
1. cinci puncte, câte 1 punct pentru fiecare tip de mediu identificat: A – mediul montan, B – mediul  
tropical arid și semiarid/mediul tropical uscat/mediul deșerturilor calde, C – mediul  geografic al 
pădurilor ecuatoriale/mediul ecuatorial/mediul forestier umed, D - mediul geografic al savanei/mediul 
tropical cu două anotimpuri/mediul regiunilor tropical-umede cu două anotimpuri, E – mediul 
mediteraneean/mediul subtropical;  
2. cinci puncte, câte 1 punct pentru fiecare asociere corect realizată: A – 2, B – 4, C – 5, D – 3,  
E – 1;  
3. două puncte pentru răspuns corect.  Exemplu de răspuns: - circulația maselor de aer este 

diferită, în sezonul cald (aprox. 4 luni) se realizează dinspre brâul tropical de mare presiune 
atmosferică ce aduce aer uscat – 1 punct, iar în sezonul rece (aprox. 4 luni) este înlocuit de 
masele de aer aduse de vânturile de vest bogate în precipitații - 1 punct;  

4. două puncte pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: regimul termic prin variațiile diurne 
mari ce intensifică procesul de dezagregare a rocilor/vânturile intensifică deflația etc.;   

5. un punct pentru răspuns corect.  Exemplu de răspuns: păduri-galerii; 
6. trei puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Exemple de răspuns: condițiile 

climatice caracterizate prin temperaturi medii ridicate (240-260C/250-280C/250-300C)/ amplitudine 
termică redusă/cantități mari de precipitații ce depășesc frecvent 1500 sau 2000 mm/an/ 
dominanța calmului ecuatorial/umiditate ridicată (>85%) etc.;  

7. cinci puncte, câte 1 punct pentru fiecare asociere corect realizată:   a – C, b – D, c – B, d – E,          
e – A;  

8. trei puncte astfel: 
a. un punct  pentru răspuns corect.  Exemplu de răspuns: agricultură sezonieră de 

subzistență etc.;  
b. două puncte pentru precizarea unei consecințe. Exemplu de răspuns: practicarea unor 

tehnici primitive cu efect în reducerea fertilității și a aridizării solului etc.. 
 

Total Subiectul II (1+2+4+5+6+7+8) = 26 puncte 
Subiectul al III-lea (14 puncte) 

Se acordă 14 de puncte astfel: 
1. un punct pentru răspuns corect.  Exemplu de răspuns: Asociația Națiunilor din Asia de Sud-

Est/ ASEAN; 
2. un punct pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: zona de liber-schimb; 
3. un punct pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: 1967  
4. cinci puncte, câte un punct pentru fiecare răspuns corect.  Exemplu de răspuns: Filipine,  
Indonezia, Malaiezia, Singapore, Thailanda, Vietnam etc.; 
5. două puncte, câte un punct pentru fiecare răspuns corect Exemplu de răspuns: China, India; 
6. două puncte, câte un punct  pentru fiecare aspect corect formulat.  Exemplu de răspuns: 
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diferențe confesionale (islamism/budism/creștinism)/forme de guvernământ diferite - monarhie 
absolută (Brunei), monarhie parlamentară electivă (Malaysia, Cambodgia), monarhie constituțională 
(Thailanda), republică socialistă (Vietnam), republică prezidențială (Filipine, Indonezia, Myanmar), 
republică parlamentară (Laos, Singapore)/diferențe economice mari între statele membre - țări în 
dezvoltare/foste comuniste (Cambodgia/Laos/Myanmar) și țări dezvoltate (Malaysia, Singapore) 
etc.;      
7. două puncte: 

a. un punct pentru o asemănare corect formulată. Exemplu de răspuns: - ambele blocuri  
regionale constituie poli importanți de regionalizare în lume ce vizează intensificarea schimburilor 
economice și comerciale între statele membre etc.;        

b. un punct pentru o deosebire corect formulată. Exemplu de răspuns: - Uniunea Europeană 
este o uniune vamală, politică și monetară (monedă unică) cu o politică de securitate comună în 
timp ce în ASEAN din cauza eterogenității sale, ideologice, sociale promovează doar aspectele de 
cooperare economică, eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative privind produsele 
comercializate pe arealele statelor membre și atragerea de capital străin etc. 

Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7) = 14 puncte 

 
Subiectul al IV-lea                                                                                                          (13 puncte) 

Se acordă 13 de puncte astfel: 
1. două puncte, un punct pentru precizarea categoriei  hazard climatic  și un punct pentru  
precizarea tipului de hazard ciclon tropical/uragan; 
2. două puncte, câte un punct pentru fiecare condiție corect precizată. Exemple de  
răspuns: suprafețe oceanice cu temperaturi ridicate deasupra cărora aerul este cald și umed/ 
valori suficient de mari ale forței Coriolis care să determine mișcarea turbionară a aerului etc.;  
3. un punct pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: ciclonii tropicali se deplasează de la  
est spre vest (invers mișcării aparente/de rotație a Pământului) și dobândesc, în deplasarea lor, o 
mișcare accelerată etc.;  
4. două puncte, un punct pentru precizarea Golful Mexic și un punct pentru precizarea  
peninsula Florida; 
5. două puncte, un punct pentru precizarea taifun (Oceanul Pacific) și un punct pentru  
precizarea ciclon tropical (Oceanul Indian);          
6. două puncte, un punct pentru precizarea hazard hidrologic - inundațiile și un punct pentru  
precizarea hazard antropic - ruperea digurilor;  
7. două puncte, câte un punct pentru precizarea fiecărei consecințe. Exemple de răspuns:  
pierderi de vieți omenești/ avarierea sau distrugerea în totalitate a locuințelor/distrugerea 
infrastructurii urbane- electricitate, alimentare cu apă, drumuri/întreruperea activităților economice -
platforme petroliere din zona Golfului Mexic/ transport maritim etc;    
      Total Subiectul IV (1+2+3+4+5+6+7) = 13 puncte 
 
Subiectul V                                                                                                                  (17 puncte) 

Se acordă 17 de puncte astfel: 
1. 10 puncte  

a) cinci puncte, câte 1 punct pentru fiecare element, proces sau fenomen corect identificat:   

A – satul stup din mediul/peisajul mediteraneean, B – copac invadat de vâsc/vâsc, C – 

defrișare, D – migrația păsărilor, E – liană /trunchiul unui copac invadat de liană; 

b) cinci puncte, câte 1 punct pentru fiecare tip de relație corect identificată: A – relație 

spațială, B – relație fitogenă de parazitism/semiparazitism, C – relație temporală/relație 

temporală de scurtă durată, D – relație zoogenă de competiție/concurență; E – relație fitogenă 

de cooperare; 

2. un punct pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: caracteristicile restrictive ale spațiului  

etc; 

3. un punct pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: degradarea terenurilor/accelerarea  
eroziunii pe terenurile defrișate etc; 
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4. două puncte pentru răspuns corect. Exemplu de răspuns: asigurarea unei cantității de masa  
lemnoasă în raport cu posibilitățile de regenerare a suprafețelor forestiere/ capacitatea de 
regenerare este depășită (se exploatează anual 3,2-3,5 mld. m3 masă lemnoasă în timp ce 
capacitatea de regenerare este de numai circa 2,7 miliarde m3.) etc.; 
5. trei puncte câte 1 punct pentru fiecare factor corect precizat. Exemplu de răspuns:  
manifestarea unor factori climatici, nevoia de hrană, supradimensionarea sezonieră a populațiilor 
într-un teritoriu etc. 
 

Total Subiectul V (1+2+3+4+5 etc) = 17 puncte 
 
 
 

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte 
Din oficiu: 10 puncte 

TOTAL GENERAL: 100 puncte 
 


