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           Varianta 1 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări / modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem.  

 
Subiectul I: …………………………………………………..………..………………………… 2 7 puncte 
1. Se acordă 10 puncte , astfel: 
a. 1 punct  pentru răspunsul corect: 2; 
b. 2 puncte , câte 1p pentru fiecare răspuns corect: lacuri pe masive de sare/lacuri de baraj 

natural (1p); Coștiui/Ocna Șugatag/Gavril/Tăul fără Fund sau Morărenilor (1p);  
c. 1 punct  pentru răspunsul corect:4; 
d. 1 punct  pentru răspunsul corect: Someșul Mare; 
e. 1 punct  pentru răspunsul corect: influențe scandinavo-baltice 
f. 1 punct  pentru răspunsul corect: păduri de amestec fag-stejar/păduri de stejar/păduri de 

fag/păduri de foioase; 
g. 1 punct  pentru răspunsul corect: roci sedimentare/gresii, marne, argile  
h. 2 puncte pentru o deosebire corectă. Exemplu de răspuns: unitatea de relief marcată cu 4 s-a 

format prin vulcanism, iar unitatea de relief marcată cu 6 s-a format prin încrețirea scoarței 
terestre;  unitatea de relief marcată cu 4 este alcătuită din roci vulcanice, iar unitatea de relief 
marcată cu 6 este alcătuită din fliș și șisturi cristaline; unitatea de relief marcată cu 4 prezintă 
relief vulcanic, iar unitatea de relief marcată cu 6 prezintă relief carstic etc. 

Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h) = 10 puncte 
 
2. Se acordă 2 puncte  pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: prezența stratelor de argilă, 
înclinare a stratelor pe direcție NV – SE etc.      Total 2 puncte  
 
3. Se acordă 15 puncte , astfel: 
a. 2 puncte  pentru răspunsul corect: c; 
b. 2 puncte  pentru răspunsul corect: a; 
c. 2 puncte  pentru răspunsul corect: b; 
d. 4 puncte , câte 2p pentru fiecare răspuns corect;  
Exemplu de răspuns:  

- pentru imaginea b: altitudinea reliefului, temperatuta medie anuală, etajul climatic; 
- pentru imaginea c: surplusul de apă determinat de prezența râului, altitudinea reliefului. 

 
e. 2 puncte pentru răspunsul corect; Ex. de răspuns: cantitatea de precipitații, topirea bruscă a 
zăpezilor, perioadele îndelungate de secetă etc.  
f. 3 puncte , câte 1p pentru fiecare răspuns corect; 
Ex. de răspuns:  

- pentru imaginea a: brun acid, podzol, andosol (1 punct) ; 
- pentru imaginea b: brun acid, podzol (1 punct);  
- pentru imaginea c: lăcoviști, sol aluvial (1 punct);  (3 x 1 punct = 3 puncte);  

                                                                                                    Total 3 (a+b+c+d+e+f)= 15 puncte 
 

TOTAL SUBIECT  I (1+2+3) = 27 puncte 
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Subiectul II: …………………………………………………..………………………....………  17 puncte 
1. Se acordă  11 puncte, astfel: 

a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1- pădure de foioase/pădure de fag;  
2 – vegetație de stepă; 3 – pajiști alpine/vegetație alpină/„stepa rece”;  
6 – vegetație de luncă                (4x1p = 4 puncte ); 

b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.  
Exemplu de răspuns: 1400 – 1800 m (1p); Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Munții 
Apuseni (2p)                   (3x1p = 3 puncte ); 

c. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect; Ex. de răspuns: relief cu altitudini de 1200-
1400m, climat mai răcoros și umed/climat montan etc.            (2x1p = 2 puncte ); 

d. 2 puncte  pentru un argument corect exprimat; Ex. de răspuns: relief cu altitudini sub 200m, 
climat de câmpie, cu influențe de ariditate. 

Total 1 (a+b+c+d)= 11 puncte 
 
2. Se acordă 6 puncte, astfel: 

câte 2 puncte  pentru fiecare răspuns corect: 
A - 2                   B – 4               C – 3                         (3 x 2 puncte = 6 puncte ) 
 

TOTAL SUBIECT II (1+2) = 17 puncte 
 
 

Subiectul III: ………………………………………………….....………………………………  15 puncte 
 
1. Se acordă 12 puncte, astfel: 
a. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: b – lac glaciar, c – lac antropic/ lac de acumulare/ 
lac hidroenergetic, d – lac vulcanic        (3 x 1p = 3 puncte ); 
b. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: Lacul Sf. Ana și numărul 1 (se acceptă și Carpații 
Orientali/Carpații Moldo-Transilvani/Grupa Centrală a Carpaților Orientali/Munții Harghita/Muntele 
Ciomatu)         (2 x 1p = 2 puncte ); 
c. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: 2; 
     Ex. de răspuns: Lacul Bucura, Lacul Zănoaga,  Lacul Ana, Lacul Lia, Lacul Florica, Lacul 
Pietrele, Lacul Peleaga, Lacul Viorica, Lacul Tău Agățat, Lacul Ștevia, Lacul Gugu 

(3x1p = 3 puncte ); 
d. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect:  
       3 – lagune; Ex. Lacul Razim, Lacul Sinoe, Lacul Golovița, Lacul Zmeica, Lacul 
Siutghiol/limane maritime; Ex. Lacul Tașaul, Lacul Techirghiol, Lacul Mangalia, Lacul Tuzla/limane 
fluviale; Ex.: Lacul Oltina, Lacul Vederoasa     (2 x 1p = 2 puncte ) 

4 – lacuri în masive de sare; Ex.  Lacul Ursu, Lacul Negru, Lacul Brâncoveanu, Lacul fară 
Fund, Lacul Avram Iancu, Lacul Rândunica, Lacul Horea, Lacul Cloșca, Lacul Crișan, Lacul 
Toroc-Cabdic, Lacul Iosif, Lacul Ștefan, Lacul Mina Mare, Lacul Carolina, Lacul Durgău, Lacul 
Dulce, Lacul Ocnei, Lacul Rotund, Lacul Sulfuros, Lacul Ocna Mureș etc. 

sau  
- iazuri și heleștee; Ex.: Lacul Țaga, Lacul Zau de Câmpie, Lacul Brădeni, Lacul Mândra, 

Lacul Săcel etc. 
(2 x 1p = 2 puncte ). 

          Total 1 (a+b+c+d)= 12 puncte 
 

2. Se acordă 3 puncte, astfel: 
a. 1 punct  pentru răspunsul corect: 5; 
b. 2 puncte , câte 1p pentru fiecare răspuns corect; Ex. de răspuns: lac în depresiune carstică/lac 
carstic; prezența calcarelor/dezvoltarea reliefului carstic, cu depresiuni carstice. 

          Total 2 (a+b)= 3 puncte  
                                                                                TOTAL SUBIECT III (1+2) = 15 puncte 
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Subiectul IV....................................... ................................................................................ 21 puncte 
1. Se acordă 17 puncte , astfel: 
a. 1 punct  pentru răspunsul corect: 2; 
b. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: 4 – Târnava Mică, 8 – Târnava Mare, b – Blaj;  

(3 x 1p = 3 puncte ); 
c. 1 punct  pentru răspunsul corect: 1; 
d. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: Someșul Mare și Someșul Mic;  

      (2 x 1p = 2 puncte ); 
e. câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect: Jiu; Carpații Meridionali – Subcarpații Getici – 

Podișul Getic - Câmpia Română;            (5 x 1p = 5 puncte ); 
f. 3 puncte  pentru răspunsul corect; oricare trei dintre: Grupa Bucegi, Grupa Făgăraș, 

Subcarpații Getici, Subcarpații Curburii, Podișul Getic; 
g. 1 punct  pentru răspunsul corect: 3; 
h. 1 punct  pentru răspunsul corect: Strei . 

Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h)= 17 puncte 
2. Se acordă 4 puncte , câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

Ex. de răspuns: Dispunere radiară/convergentă spre exterior; dipunere circulară pe margini 
Total 2  (2 x 2p = 4 puncte ); 

                                                                             TOTAL SUBIECT IV (1+2) = 21 puncte 
 
 
 

Subiectul V........................................ .................................................................................10 puncte 
 
Se acordă 10 puncte , astfel: 
a. 2 puncte  pentru răspunsul corect: de dealuri joase și podișuri; 
b. câte 2 puncte  pentru fiecare răspuns corect: 10-11°C; influențe submediteraneene 

(2x2p=4puncte ); 
c. 2 puncte  pentru răspunsul corect: altitudinea; 
d. 2 puncte  pentru răspunsul corect: se acceptă orice valoare între 11°C și 13oC. 

                    Total V (a+b+c+d) = 10 puncte 
 
 

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

TOTAL GENERAL: 100 puncte  
 


