Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf”
Barem-ediția I-12 iunie 2021
CLASA A VII-A
Subiectul I (A+B+C=20 puncte)
Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
A. 5p(5x1p)

C. 10p(10x1p)

1. a

1. a

2. c

2. c

3. a

3. c

4. a

4. c

5. b

5. a

B. 5p(5x1p)

6. d

1. c

7. d

2. c

8. d

3. d

9. b/e (eroare dublare răspuns)

4. b

10.e

5. a

Subiectul II (A+B=14 puncte)
A. 5p(5x1p)
Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. Ecuatorul
2. Erie/Huron/Michigan/Ontario/Superior
3.India
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4.Capul Bunei Speranțe
5.Rusia
B. 9p(9x1p)
Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1-peisaj de mangrove

6-peisaj de savană

2-peisaj de pădure ecuatorială

7-peisaj de taiga

3-peisaj de deșert temperat/tropical

8-peisaj de preerie

4-peisaj de tundră

9-peisaj montan andin

5-peisaj de deșert tropical/temperat

Subiectul III (a+b+c+d+e+f+g+h=21 puncte)
a.

6p(6x1p)

A-Arh. Japonez/Nipon

D-Pen.Arabică

B-Arh. Filipine

E-Pen.Indochina

C-Arh. Indonezian

F-Pen.Coreea

Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect
b. 2,5p(5x0,5p)
G-G.Bengal
H-G.Thailandei
a-Oc.Arctic
b-Oc.Pacific
c-Oc.Indian
Se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect
c. 3p(2p+1p)
1- Munții Himalaya- 2 puncte
înălțime maximă: Vf.Everest- 8848 m-1 punct
d. 2p(1p+1p)
2- L.Baikal-1 punct
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exemplu caracteristică: cel mai adânc lac de pe Glob/ lacul cu cea mai mare rezervă de apă-1 punct
e. 4p(2p+2p)
3-Gange-1 punct
4-Obi -1 punct
3-deltă-1 punct
4- estuar-1 punct
f. 1,5p(1p+0.5p)
5-Câmpia Chinei de Est-1 punct
exemplu râu/fluviu: Huang He/Fluviul Galben , Chang Jiang/Yangtze/Fluviul Albastru- 0,5 puncte
g. 1p
exemplu de cauză: Munții Himalaya formează un baraj orografic în calea precipitațiilor aduse de către musoni
h. 1p
exemple vulcani arh. A: Fuji, Haku, Sakura
exemple vulcani arh B: Krakatau, Pinatubo, Semeru
Se acordă 1 punct pentru oricare vulcan denumit corect

Subiectul IV (10 puncte)
A. 5p(5x1p)
Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1- F
2-A
3-F
4-A
5-A
B. 5p(2p+3p)
a. 2p(1p+1p)
alizeele– 1 punct
exemplu de influență: apare deficit de umiditate care duce la dezvoltarea deșerturilor tropicale/zone lipsite de
vegetație/apariția reliefului eolian cu dune de nisip, suprafețe pietroase, oaze-1 punct
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b. 3p(1p+1p+1p)
Curentul Bengulei-1 punct
Curent rece-1 punct
exemplu consecință: determină temperaturi mai scăzute de-a lungul țărmului din S-V Africii-1 punct

Subiectul V (a+b+c+d+e=13 puncte)
a. 4p
A-SUA-1 punct
B-Mexic-1 punct
C-Brazilia-1 punct
D-Canada-1 punct
b. 2p
Turismul dezvoltat (puncte de interes precum Times Square, Statuia Libertății, Empire State Building)
c. 2p
Riscul expunerii la o eventuală erupție vulcanică/ la emisii de gaze/la căderi piroclastice. Soluri fertile care
determină densități agricole mari.
d. 3p
Carnaval/Statuia lui Iisus/Plaja Copacabana/Stadionul Maracana
e. 2p
Oc.Pacific

Subiectul VI (a+b+c+d=12 puncte)
a. 4p(2x2p)
exemplu de răspuns: Resurse puține de apă afectează sănătatea comunităților, nu asigură practicarea agriculturii
Bolile și maladiile africane- sistemul medical insuficient dezvoltat contribuie la rata mare a mortalității cauzate de
bolile africane (ex: boala somnului/malaria) sau HIV
Nivelul redus de trai determină o mortalitate mare
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare problemă explicată corect
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b. 4p(2x2p)
exemple de răspuns: accesul la resurse considerabile de petrol/minereuri de aur/lemn, dezvoltarea
pisciculturii
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare avantaj corect
c. 2p
exemplu de răspuns: altitudinile mari de peste 5000 m în zona Riftului Est-African
d. 2p
exemple de răspuns: creșterea nivelului Oceanului Planetar și scufundarea unor mari orașe, apariția unor
fenomene metorologice extreme, schimbarea regimului precipitațiilor.
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