
   

 

Test inițial la Geografie 2021-2022 – barem de notare și evaluare 

 

Test inițial la Geografie - clasa a X-a 

Filiera teoretică/tehnologică, profil real, specializarea    Varianta 1 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în 

limitele punctajului indicat în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

 

S I  30 puncte 

I.A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

 

1. b- Calea Lactee;  

2. b- Ecuator; 

3. d- musonic; 

4. c- vânturile de vest; 

5. b- tropical uscat/deșertic  

10 puncte 

 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

I.B Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect:  

 

1. toamnă 

2. Pacific 

3. stratosferă 

4. bazin hidrografic 

5. tectonică 

20 puncte 

 

4 puncte 

4 puncte 

4 puncte 

4 puncte 

4 puncte 

S II  30 puncte 

II. A Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare subpunct corect:   

   

a) B – Australia ,   C- Europa  

b) Munții Ural  

c) Podișul Braziliei  

d) Câmpia Amazonului  

e) Insula Islanda  

f) Australia 

18 puncte 

 

3 puncte(1,5p×2) 

3 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

II. B Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare subpunct corect:  

    

1. se acceptă orice valoare între 28⁰C-29⁰C        luna iulie/ VII  

2. se acceptă orice valoare între 5-8 mm    luna iulie/VII  

3. se acceptă orice valoare între 19⁰C - 20⁰C  

4. subtropical/ mediteraneean  

12 puncte 

 

3 puncte(1,5p×2 

3 puncte(1,5p×2 

3 puncte 

3 puncte 

SIII Punctajul se acordă astfel:  

 

1. localizarea pe glob; 

2. aspecte climatice (tip de climat, 3 caracteristici ale elementelor climatice – 

temperatură, precipitații, vânturi);   

3. 2 modificări antropice asupra mediului; 

.  

30 puncte 

 

10 puncte 

10 puncte 

10 puncte 

 

 


