
 
                                                                                                                                          

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

 
 

 

Test inițial la disciplina GEOGRAFIE- clasa a XII-a 

                                                                   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. 

 

 

SUBIECTUL I                              (20 puncte) 

Se acordă 20 puncte, câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 

  1. a;    2. a;    3. a;    4. d;    5. d;    6. c;    7. b;    8. b;    9. a;    10. b.      

                                                                                                Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte 

 

SUBIECTUL II                   (40 puncte) 

A (20 puncte) 
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect: 

1. 14;      2. H;      3. 6;     4. F;      5. D; 

B. (16 puncte).  
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect: 

1. A;      2. C;      3. D;      4. de vest. 

C (4 puncte)  

Se acordă 4p, câte 2p pentru fiecare cauză corect și complet enunțată. 

                                                                                                                Total (A+B+C) = 40 puncte 

 

SUBIECTUL III                    (30 puncte) 

 Se acordă 30 puncte astfel:  

a. inundaţie (2p);  

b. hazard hidrologic (2p);  

c.vale/depresiune/culoar (2p);  

d. două cauze de producere a acestui hazard – ploi torenţiale abundente; ploi de lungă durată, rupere de dig 

protector, topirea rapidă a zăpezii, etc. (10p câte 5 p pentru fiecare cauză);  

e. două efecte pe care un hazard de acest tip le poate produce – distrugerea gospodăriilor; pierderi de vieţi 

omeneşti, pagube materiale, avarierea infrastructurii de transport, colmatarea văii, distrugerea pădurii din 

proximitate, etc. (10p, câte 5p pentru fiecare efect);  

f. o măsură de limitare a efectelor, care se poate lua înainte de producerea hazardului - îndiguirea malurilor 

râurilor; decolmatarea albiilor; evacuarea populaţiei etc. (2p);  

g. o măsură de reducere a efectelor, care se poate lua după producerea hazardului - intervenţia 

I.S.U./ambulanță, jandarmerie, voluntari etc. (2p). 

                                                                                                                  Total (a+b+c+d+e+f+g) = 30 puncte 

 

TOTAL SUBIECTE (I+II+III) = 90 puncte 

OFICIU = 10 puncte 

TOTAL = 100 puncte 

 


