
Ministerul Educaţiei  
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

Barem – clasa a XII-a   
1 

OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE GEOGRAFIE 
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4 martie 2023 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
CLASA a XII-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. a; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a; 6. c; 7. b; 8. d; 9. d; 10. d. 

Total Subiectul I 20 puncte 
 
Subiectul al II-lea (8 puncte) 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă: 
1-h; 2-f; 3-c; 4-g; 5- d; 6-b; 7-e; 8-a.              Total Subiectul II 8 puncte 
 
Subiectul al III-lea (21 de puncte) 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 
1. Duisburg; 
2. Praga; 
3. 1 – Nordului, 3 – Baltică, 8 – Tireniană, 10 – Egee; 
4.  a-Bodensee / Constantza (1p) – glaciar (1p);   b-Balaton (1p) – tectonic (1p);  
5. 4 – Drava,   6 – Tisa,   9 – Pad / Po; 
6. Câmpia Traciei Superioare;    
7. Burgas (1p) și Varna (1p) se acceptă și Balcic, Nessebar și chiar Pomorie, Tsarevo, Szopol;  
8. Stânca – Costești; 
9. Câmpia Vojvodinei; 
10. Munții Matra; 
11. Macedonia de Nord; 
12. pustă.             Total Subiectul III 21 puncte 
 
Subiectul al IV-lea (20 de puncte) 
 
1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:   I-B; II-E; III-A; IV-F; V-C; VI-D.     6 puncte 
2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:       10 puncte 

a. 1 – Dej; 3 – Blaj. 
      b. 4 -Trotuș; 5 - Timiș; 
      c. Bahlui; 
      d. Halmiris; 
      e. oricare două dintre:  cărpiniță, mojdrean, alun turcesc, liliac; 
      f. un factor natural care a determinat formarea reliefului glaciar (1p) și modul în care acesta a 
contribuit la formarea sa (1p). Exemplu de răspuns: ghețarii montani pleistoceni – 1p; topirea 
ghețarilor pleistoceni/cuaternari de la altitudini peste 1800 m / au creat prin procese de eroziune, 
transport și acumulare circuri, văi glaciare, șei de transfluență, morene frontale și laterale, praguri 
glaciare – 1p. 
3. Se acordă 4 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare deosebire corect prezentată între relieful 

Câmpiei Transilvaniei și relieful Câmpiei Moldovei. Exemplu de răspuns:  
- Câmpia Transilvaniei s-a format peste un fundament carpatic puternic faliat și scufundat spre 
deosebire de Câmpia Moldovei care s-a format peste o unitate de platformă precambriană. 
- În Câmpia Transilvaniei există domuri pe când în Câmpia Moldovei nu există acest tip genetic de 
relief. 
- Câmpia Transilvaniei înregistrează altitudini de 450-600 m spre deosebire de Câmpia Moldovei 
care înregistrează 200-300 m. 

Total Subiectul IV (1+2+3) = 20 puncte  



Ministerul Educaţiei  
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

Barem – clasa a XII-a   
2 

 
Subiectul al V-lea (21 de puncte) 
 
A. Se acordă 8 puncte astfel: 
1. Orașul A – climă temperat - oceanică – 1p; orașul B – climă temperat - continentală – 1p 
2. Orașul A – se acceptă orice valoare între 14 și 15oC – 1p; 
    Orașul B – se acceptă orice valoare între 27 și 28oC – 1p 
3. Se acordă 2 puncte pentru o explicație corectă. 
Exemple de răspuns: clima orașului A este influențată de masele de aer oceanic, bogate în 
precipitații, iar cea a orașului B de masele de aer continental; masa continentală are întindere mai 
mare în est, ceea ce determină continentalismul precipitațiilor etc. 
4. Se acordă 2 puncte pentru o explicație corectă. 
Exemplu de răspuns: influența Oceanului Atlantic, care moderează regimul termic. 
           A=8 puncte 
B. Se acordă 13 puncte astfel: 
1. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată, 3x2p=6 puncte 
Exemple de răspuns:  

- în anul 2016 numărul populației tinere s-a redus aproape la jumătate comparativ cu 1990,  
- în anul 2016 ponderea populației vârstnice este mai mare comparativ cu anul 1990,  
- în anul 2016 România avea o populație tânără, iar în anul 2016 populația este îmbătrânită,  
- forma piramidei s-a modificat în 2016, prin îngustarea bazei și vârful mai extins, comparativ 

cu 1990; 
- speranța de viață a crescut în 2016, față de 1990, precum și numărul persoanelor care 

depășesc vârsta de 85 de ani etc. 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect precizată și câte 2p pentru fiecare consecință socio-
economică precizată corect – total 6 puncte. 
Exemple de răspuns: 
Cauză: scăderea ratei natalității/fertilității, creșterea speranței de viață, migrația etc. 
Consecințe socio-economice: presiunea asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale, 
limitarea perspectivelor generale de dezvoltare economică, scăderea PIB etc. 
3. Se acordă 1 punct pentru un factor corect precizat. 
Exemple de răspuns: mobilitatea populației, comportamentul demografic, standardul de viață. 
           B=13 puncte 

Total Subiectul V (A+B) = 21 puncte 
 

 
 
 

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

TOTAL GENERAL: 100 puncte 


