
Inimă de geograf  
1 

Barem model subiect -clasa a VIII-a 
  

 

 

 

 

Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Barem model subiect-ediția I 

CLASA A VIII-A 

Subiectul I (20 puncte) 

-se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

A.    C. 

1. b    1. d 

2. a                                                   2. a                                                   

3. c    3. c 

4. b    4. e 

5. b    5. c 

B.    6. b 

1. b    7. c 

2. d    8. a 

3. d    9. a 

4. a    10.e 

5. c 

Subiectul II (11 puncte) 

A. 

-se va acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1.Prahova 

2.Motru 
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3.Lotru 

4.Depr.Beiuș/Brad/Huedin/Șimleu/Vad-Borod/Zarand/Zlatna 

5.Silvaniei și Crasnei 

B. 

Denumirea județelor: Arad, Dâmbovița, Vaslui, Vrancea 

-se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare denumire corectă 

Arad –Ineu, Nădlac, Lipova 

Dâmbovița –Găești, Târgoviște, Titu 

Vaslui –Bârlad, Huși, Negrești 

Vrancea –Adjud, Panciu, Odobești 

-se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

Subiectul III (18 puncte) 

a)A-Grupa Bucegi -1,5 puncte 

B-Grupa Făgăraș -1,5 puncte 

C-Grupa Parâng -1,5 puncte 

D-Grupa Retezat-Godeanu -1,5 puncte 

b) A-Vf.Omu-0,5 puncte alt:2505 m-0,5 puncte 

B-Vf.Moldoveanu-0,5 puncte  alt:2544 m-0,5 puncte 

C-Vf.Parângu Mare-0,5 puncte alt:2519 m-0,5 puncte 

D-Vf.Peleaga-0,5 puncte alt:2509 m-0,5 puncte 

c) E-Munții Poiana Ruscă -1 punct 

Depr: Hațeg-0,5 puncte Culoar: Culoarul Bistrei-0,5 puncte 

d) F-râul Prahova -0,5 puncte 

exemple orașe- Predeal, Bușteni, Azuga, Comănești (orice alt răspuns corect va fi punctat) 

-se vor acorda câte 0,5 puncte pentru fiecare oraș corect menționat 
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e) exemple caracteristici: altitudinea maximă: Vf.La Om-2238m, au aspectul unei creste cu versanți 

abrupți, alcătuirea petrografică este dominată de prezența calcarelor (orice alt răspuns corect va fi 

punctat) 

-se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică corect menționată 

Subiectul IV (15 puncte) 

A. 

-se va acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1- A 

2-A 

3-A 

4-F 

5-F 

B. 

a)numele orașului: Sibiu-2 puncte 

b)exemple obiective turistice: Turnul Sfatului, Liceul/Palatul Brukenthal, Casa Calfelor, Podul Minciunlor, 

Pasajul Scărilor (orice alt răspuns corect va fi punctat) 

-se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare obiectiv turistic corect menționat 

c)etnia sașă/germană -2 puncte 

Subiectul V (14 puncte) 

a) A-relief glaciar 

B-relief vulcanic 

C-relief de pluviodenudare 

D-relief de eroziune diferențială 

E-releif carstic 

-se vor acorda câte 0,75 puncte pentru fiecare răspuns corect 

b) A-Munții Făgăraș 

B-Munții Gutâi 

C-Pod.Secașelor 

D-Munții Călimani 

E-Munții Apuseni 
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-se vor acorda câte 0,75 puncte pentru fiecare răspuns corect 

c) A-vale glaciară -1,5 puncte 

E-stalactită-1,5 puncte 

d) Munții Bucegi-2 puncte 

e) exemple cauze: 

A-altitudinea de peste 2000 m 

C-precipitații abundente 

E-prezența rocilor solubile 

(orice alt răspuns corect va fi punctat) 

-se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 

Subiectul VI (12 puncte) 

a) exemplu de răspuns: Având ieșire la M.Neagră, România poate beneficia de resurse de petrol 

care contribuie în mod pozitiv la economia țării, dar și de accesul la navigație prin porturile 

litoralului românesc (acest fapt ajutând la dezvoltarea comerțului). –se vor acorda 6 puncte 

pentru oricare alt răspuns corect (câte 3 puncte pentru fiecare diferență corect explicată –

perioada de timp,teritoriul) 

b) exemple de răspuns: poziția geografică pe Glob (la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul 

Nord), poziția în cadrul continentului (se întâlnesc influențe climatice din mai multe direcții), 

relieful (determină o etajare pe altitudine a caracteristicilor climatice),diferența de latitudine 

dintre N și S țării (determină o scădere a temperaturii medii anuale de la S la N)–se vor acorda 

câte 2 puncte pentru fiecare factor precizat corect 


