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       Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Barem-ediția I-12 iunie 2021 

CLASA A VI-A 

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

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

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

1. c       1. c 

2. a                                                    2. a                                                   

3. b     3. d 

4. b     4. e 

5. a     5. b 

B. 5p(5x1p)    6. c 

1. c     7. d 

2. d     8. a 

3. b     9. b 

4. a                  10. d 

5. a 

 

 

Subiectul II (A+B=14 puncte) 

A. 5p(5x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1. Transsiberianul 

2. mediteranean 
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3. Spania 

4. Franța; Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

B. 9p(9x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

1-Federația Rusă 

2-Monaco 

3-Ungaria 

4-Islanda 

5-Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

6-Grecia 

7-Vatican 

8-Olanda 

9-Italia 

 

Subiectul III (a+b+c+d+e+f=16  puncte) 

a. 5p(10x0,5p) 

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

1-Londra 

2-Moscova 

3-Madrid 

4-Atena 

5-Bruxelles 

6-Berlin 

7-Varșovia 

8-Roma 

9-Kiev 

10-Oslo 
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b. 3p 

3-Madrid-1 punct 

4-Atena-1 punct 

8-Roma-1 punct 

c. 2p 

climatul mediteranean 

d.  2p 

Tamisa 

e. 2p 

exemplu obiective turistice pentru 4-Muzeul Acropole, Partenonul, Templul lui Zeus 

exemplu obiective turistice pentru 8-Colosseum, Columna lui Traian, Pantheon 

f. 2p 

exemple unități de relief: Munții Harz/Pădurea Neagră/Jura, Masivul Șistos Renan, Podișul Bavariei, Câmpia 

Germano-Polonă 

 

 

Subiectul IV (A+B=13 puncte) 

A. 5p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1-A 

2-F 

3-A 

4-A 

5-F 

B. 8p(a+b=8p) 

 

a. 4p 

exemplu de răspuns: O diferență a climatului dintre zonele A și B este legată de cantitatea de precipitații din 

cursul unui an. Zona A, fiind mai apropiată de Oc.Atlantic, va primi o cantitate mai mare de precipitații aduse de 

vânturile de Vest față de zona B, care este în interiorul continentului și este despărțită de zona A prin mari 

lanțuri montane care opresc precipitațiile. 
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b. 4p 

exemplu de răspuns: Turcia poate avea un avantaj prin accesul la Str. Bosfor prin capacitatea de a-și dezvolta 

navigația, implicit comerțul maritim, permițând o legătură directă între porturile M.Negre și cele ale 

M.Mediterane. 

 

Subiectul V (a+b+c+d+e=16 puncte) 

a. 4p 

1-Meridianul de 00 long. sau Meridianul Greenwich–2 puncte 

2 -Cercul Polar de Nord-2 puncte 

 

b. 4p 

A-Câmpia Europei de Est-1 punct 

B-Câmpia Baltică-1 punct 

C-Câmpia Germano-Polonă-1 punct 

exemplu de consecință: practicarea agriculturii datorită solurilor mai fertile 

 

c. 3p 

 

a-Dunărea-0,5 puncte a-deltă-0,5 puncte 

b-Ron-0,5 puncte b-deltă-0,5 puncte 

c-Volga-0,5 puncte c-deltă-0,5 puncte 

 

d. 5p 

d-Munții Alpi-1 punct 

e-Munții Scandinaviei-1 punct 

f-Munții Carpați-1 punct 

g-Munții Ural-1 punct 

exemplu de înălțime maximă: Vf.Mont Blanc-4807m -1 punct 

 

 

Subiectul VI (a+b+c=11 puncte) 

a. 4p 

exemple de motive:  lipsa unot conflicte militare majore, dezvoltarea și tehnologizarea avansată a medicinei, 

creșterea calității vieții – câte 2 puncte pentru fiecare motiv corect menționat 

 

b. 4p 

exemple de argumente: agricultură extinsă, bazată pe tehnici agrare moderne; industrie tehnologizată; sectorul 

serviciilor dezvoltat; turism abundent ( obiective/locații turistice cunoscute: Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, Coasta 

de Azur etc.) -câte 2 puncte pentru fiecare argument corect prezentat 
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c. 3p 

exemple de avantaje: agricultură favorazită de climatul mediteranean, dezvoltarea navigației, comerț maritim 

extins 

 


