
Bacalaureat   Geografia, examen la solicitare   Barem de verificare 

Nr. 

item 

Scor 

total 

Răspuns aşteptat Scor detaliat Note 

I. Analizarea şi interpretarea componentelor şi fenomenelor mediului geografic, utilizînd 

hărţi, imagini şi fragmente de text (38 p.). 

1 10 a) iulie: 24 ºC; ianuarie: 10-11ºC;  

b) iarna – umedă; vara  uscată;  

c) emisfera nordică; 

d) spaţiale, temporale, cauzale, 

dinamice, statice şi aparent 

statice, funcţionale;  

e) mediul subtropical. 

 

a) cîte 1 p. – pentru 

indicarea valorii 

temperaturii aerului; 

b) cîte 1 p. – pentru 

indicarea anotimpului; 

c)  1 p. – pentru indicarea 

emisferei nordice; 

d) cîte 1 p. – pentru 

indicarea unui tip de 

relaţii;  

     cîte 1 p. – pentru 

indicarea unui exemplu 

corespunzător; 

e) 1 p. – pentru indicarea 

tipului de mediu. 

 

2 4  

48 º long. V. – 9º long. E. 

 

Cîte 1 p. – pentru 

indicarea valorii 

longitudinii geografice – 

total 2 p. 

Cîte 1 p. – pentru 

indicarea longitudinii 

geografice (vestice şi 

estice – total 2 p.). 

 

3 6 1. Afirmaţie falsă; la 21 martie, în 

amiază, razele solare cad 

perpendicular, pe Ecuator. 

2. Afirmaţie falsă; în Franţa 

principala ramură a agriculturii 

este creşterea animalelor.  

3. Afirmaţie falsă; soluri 

lateritice. 

Cîte 1 p. – pentru  

încercuirea variantei 

corecte de răspuns. 

Cîte 1 p. – pentru 

înscrierea variantei 

corecte de răspuns. 

 

4 8 a) siderurgiei în Bazinul Rhur din 

Germania – materia primă, 

cărbuni cocsificabili; 

b) siderurgiei în Japonia - materia 

primă şi combustibilul, aduse pe 

cale maritimă cu nave speciale de 

Cîte 1 p. – pentru 

indicarea unui factor. 

Cîte 1 p. – pentru 

explicarea succintă a 

unui factor. 

 



mare capacitate; 

c) electrosiderurgiei în SUA - 

sursele de energie electrică 

ieftină; 

d) industriei aeronautice în Marea 

Britanie – resursele umane de 

muncă înalt calificate, condiţii 

climatice favorabile, spaţii largi 

pentru poligoanele de 

experimentare. 

5 10 A – 3, 7. 

B – 5, 8, 10.   

C – 1, 4, 6.   

D – 2, 9.  

 

Cîte 1 p. – pentru 

indicarea unui răspuns 

corect. 

 

II. Stabilirea relaţiilor cauzale dintre componentele mediului geografic (23 p.). 

6 6      a) pe teritoriul Germaniei trec 

linii ferate, automagistrale ce 

leagă toate regiunile geografice 

ale Europei între ele; Germania se 

află la intersecţia celor mai 

importante căi terestre de 

comunicaţie, care sînt pe larg 

folosite în stabilirea legăturilor 

economice cu ţările europene; 

     b) Germania are ieşire directă 

la Marea Nordului şi la Marea 

Baltică prin care trec căi maritime 

comerciale de importanţă 

mondială. Prin acestea, Germania 

întreţine legături strînse cu statele 

de pe alte continente. În apropiere 

nemijlocită cu Germania se află şi 

cel mai mare port – Rotterdam; 

     c) căile fluviale cu sistemele 

de canale (Canalul Rhin-Main-

Dunărea, de exemplu) permit 

transportarea unor cantităţi mari 

de mărfuri pe teritoriul ţării  şi în 

alte state. Prin canal, Germania 

are ieşire la Marea Neagră. Prin 

strîmtorile Bosfor şi Dardanele, 

are ieşire la Marea Mediterană – 

astfel are acces spre bazinele 

petroliere din Orientul Apropiat şi 

Africa de Nord. 

Cîte 1 p. – pentru 

aprecierea parţială a 

poziţiei. 

Cîte 2 p. – pentru 

aprecierea completă a 

poziţiei. 

 

7 8 a) briza de mare – dinspre mare 

spre uscat; briza de uscat – 

a) cite 1 p. – pentru 

indicarea direcţiei de 

 



dinspre uscat spre mare;  

b) contrastele termice dintre mare 

şi uscat; contrastele barice dintre 

mare şi uscat;  

c) briza de mare: deplasarea 

aerului dinspre mare spre uscat, 

din straturile inferioare, cu 

presiune mai mare; din straturile 

superioare, aerul se deplasează în 

sens contrar (antibriză); 

     briza de uscat: deplasarea este 

inversă, din cauza răcirii mai 

rapide şi intense a uscatului. 

deplasare a aerului în 

fiecare tip de briză;  

b) cite 1 p. – pentru 

indicarea unei cauze care 

determină formarea 

brizelor;  

c) - cite 1 p. – pentru 

explicarea partială a unei 

cauze;  

    - cite 2 p. – pentru 

explicarea completă a 

unei cauze. 

8 9 Factori naturali care au 

determinat densitatea medie 

înaltă a populaţiei: 

- condiţiile climatice: clima 

subecuatorială favorabilă a 

determinat dezvoltarea 

agriculturii, în special a culturii 

plantelor; vînturile musonice 

aduc în timpul verii precipitaţii 

bogate;  

- relieful de cîmpie din estul ţării 

a influenţat favorabil asupra vieţii 

şi activităţii omului, a determinat 

valorile mari ale densităţii medii 

a populaţiei; 

- rîul Gange a servit ca sursă de 

hrană, mijloc de comunicaţie şi 

sursă de irigaţie în agricultură; 

- litoralul maritim: teritoriul este 

scăldat de apele Golfului Bengal; 

- solul: s-au format soluri 

aluviale, care au favorizat 

dezvoltarea agriculturii, şi, 

respectiv, densitatea medie înaltă 

a populaţiei. 

a) cîte 1 p. – pentru 

indicarea unui factor 

natural; 

b) cîte 1 p. – pentru 

explicarea parţială a unui 

factor natural;  

     cîte 2 p. – pentru 

explicarea completă a 

unui factor natural. 

 

 

III. Eseu structurat (15 p.) 

9 15 a) cauzele: sporirea numărului 

populaţiei pe Terra; necesităţile 

crescînde ale populaţiei în apă 

potabilă (pentru agricultură, 

industrie, servicii comunale etc.); 

a) cîte 1 p. – pentru 

indicarea unei cauze. 

    cîte 1 p. – pentru 

explicarea parţială a unei 

cauze;  

 



poluarea intensivă a apelor 

potabile etc. 

 

b) regiuni (sau ţări): Munţii Atlas, 

Asia Mică, Iran, sudul Republicii 

Moldova, stepele Ucrainei şi 

Federaţiei Ruse, centrul Chinei 

etc.; 

 

c) măsuri de soluţionare: 

economisirea apei la diferite 

întreprinderi economice; 

utilizarea aisbergurilor; 

desalinizarea apei oceanice; 

construirea rezervoarelor 

subterane speciale pentru 

colectarea apei de ploaie; 

monitoringul calităţi apelor etc. 

 

 

    cîte 2 p. - pentru 

explicarea completă a 

unei cauze; 

 

b) cîte 1 p. – pentru 

indicarea unei regiuni 

(sau ţări);  

 

c) cîte 1 p. – pentru 

indicarea unei măsuri; 

     cîte 1 p. – pentru 

explicarea parţială a unei 

măsuri;  

     cîte 2 p. - pentru 

explicarea completă a 

unei măsuri; 

     2 p. – pentru utilizarea 

limbajului geografic (cel 

puţin, a două noţiuni, cîte 

1 p. pentru o noţiune). 

 

Total 76 p.  

 

 

 

 

 


