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        Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Barem-ediția II-29 mai 2022 

CLASA A V-A 

Subiectul I (A+B+C=20 puncte) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

A. 5p(5x1p)    C. 10p(10x1p) 

1. a       1. c 

2. c                                                    2. c                                                  

3. b     3. e 

4. a     4. a 

5. c     5. a 

B. 5p(5x1p)    6. a 

1. c     7. e 

2. c     8. d 

3. c     9. c 

4. a                  10. a 

5. c 

 

Subiectul II (A+B=15 puncte) 

A. 6p(6x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1. lichidă, gazoasă 

2. bombat 

3. magmă 
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4. orice variantă corectă de răspuns (ex: circulația generală a atmosferei, mișcarea de rotație, forma continentelor 

și a oceanelor) 

5. planetă 

 

B. 9p(9x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

Atmosferă-nori, vapori de apă, precipitații 

Hidrosferă-ghețari, lacuri, ape subterane 

Litosferă-scoarță, plăci tectonice, minerale 

 

Subiectul III (1+2+3+4+5= 18 puncte) 

1. 4p 

mișcarea de revoluție-1 punct 

Câte 1 punct pentru fiecare consecință corect precizată  

exemple: formarea anotimpurilor, inegalitatea zi-noapte dintr-un an, formarea zonelor de căldură 

2. 6p 

solstițiul de vară-B-2 puncte  

echinocțiul de toamnă-C-2 puncte  

solstițiul de iarnă-D-2 puncte   

3. 4p 

A-21 martie-1 punct 

B-22 iunie-1 punct 

C-23 septembrie-1 punct 

D-22 decembrie-1 punct 

4.  2p 

aprox. 365 zile și 6h -1 punct 

lungimea orbitelor diferită în funcție de distanța față de Soare: cu cât crește, cu atât duratele mișcării de 

revoluție vor crește -1 puncte 
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5. 2p 

 B-1 punct 

D-1 punct 

 

Subiectul IV (1+2+3+4+5=17 puncte) 

1. 6p 

a-Pen.Labrador -1 punct 

b-Pen.Alaska -1 punct 

c-Pen.Arabă -1 punct 

d-Pen.Florida -1 punct 

e-Pen.Scandinavă -1 punct 

f-Pen.India -1 punct 

2. 4p 

b-climat subpolar/temperat rece/montan etajat  -1 punct 

c-climat tropical-arid - 1 punct 

f-climat musonic/tropical umed sezonier - 1 punct 

f-musoni-1 punct  

3. 2p 

litera e - 1 punct 

Munții Scandinaviei - 1 punct 

4. 3p 

Golful Mexic - 1 punct 

Curentul Golfului/Gulf Steam - 1 punct 

curent cald - 1 punct 

5. 2p 

Oc.Atlantic - 1 punct 

Strâmtoarea Bering - 1 punct 

 

Subiectul V (A+B=14 puncte) 

A. 5p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1-A 

2-F 

3-A 

4-F 

5-F 
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B. (1+2+3=9p) 

 

1. 4p 

A-Placa Pacifică - 1 punct                B-Placa Nord-Americană - 1 punct  

C-Placa Sud-Americană -  1 punct G-Placa Arabă - 1 punct 

2. 2p 

Munții Anzi - 1 punct  

Vulc. Etna/Vezuviu/Santorini - 1 punct 

3. 3p 

definirea corectă a noțiunii de rift/subducție -  3 puncte 

 

Subiectul VI (A+B+C=6 puncte) 

A. 2p 

Răspunsul corect: ora 16:00 

B. 2p 

Se acordă câte 1 punct fiecărei consecințe corect precizate 

exemple: modificarea orei pe Glob, inegalitatea cantității de lumină din 24h, apariția forței 

Coriolis/centrifuge 

C. 2p 

Se acordă  2 puncte pentru orice consecință corect precizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


