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OLIMPIADA LA GEOGRAFIE 

Etapa raională/municipală, 18 februarie 2023, clasa a X-a 

 

Barem de evaluare 

 

Nr. 

item 

Punctaj 

total 
Răspuns așteptat 

Punctaj acordat 

conform criteriilor de 

evaluare 

1. 10 1. a; 2. c;  

3. d; 4. b;  

5. a; 6. c; 

7. c; 8. d; 

9. d; 10. a. 

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect. 

2. 10 1. NU,  Lună plină. 

2. NU, Treaptă geotermică. 

3. NU, Mantaua superioară. 

4. NU, Scoarța de alterare. 

5. DA. 

2 p. pentru încercuirea 

corectă a răspunsului 

DA; 

1 p. pentru încercuirea 

corectă a răspunsului 

NU, dar nu sunt scrise 

cuvintele care ar face 

răspunsul corect;  

1 p. pentru indicarea 

cuvintelor, ce fac 

răspunsul corect. 

3. 9 Coloana А 

4 Roua 

5, 9 Bruma 

2, 8 Poleiul 

3, 7 Chiciura  

1, 6 Ceața  
 

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect. 

 

 

 

 

4. 4 Rezolvare: 

13 ºC - (-23 ºC) = 36 ºC. 

36 ºC : 6 ºC = 6 

6 × 1000 = 6000 m 

6000 + 400 = 6400 m  

Gradientul termic vertical: 6°C la fiecare 1000 m  

altitudine. 

13 ºC - (-23 ºC) = 36 ºC. 

36 ºC : 6,4 ºC = 5,62 

5,62 × 1000 = 5620 m 

5620 + 400 = 6020 m  

Gradientul termic vertical: 6,4 °C la fiecare 1000 m  

altitudine. 

 

Notă: în lipsa calculelor în test punctele nu se acordă. 

1 p. pentru determinarea 

diferenței temperaturii 

aerului; 

1 p. pentru aplicarea 

corectă a gradientului 

termic vertical;  

1 p. pentru calcularea 

corectă a diferenței de 

altitudine; 

1 p. pentru calcularea 

corectă a altitudinii 

absolute a muntelui. 
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5. 10 1. a) subecuatorială;  

    b) subtropicală.  

 

2. a) subecuatorială continentală;  

    b) subtropicală mediteraneeană. 

 

3. Masele  de aer tropicale, uscate, care pătrund din părțile 

centrale și interioare ale continentului australian;  

 

4. Masele de aer temperat-maritime, umede, aduse de 

vânturile de vest dinspre ocean. 

 

5. а) Partea centrală-nordică și central-sudică a Africii, 

partea de nord a Americii de Sud.    

    b) Partea  de sud-vest a Europei, țărmul pacific al 

Americii de Nord în limitele zonei subtropicale, sud-vestul 

Americii de Sud în limitele zonei subtropicale, sud-vestul 

Africii, sud-vestul Australiei.  

 

Notă la punctele 3, 4 și 5: se acceptă și alte variante 

corecte ale răspunsurilor. 

1. а), b)  

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect; 

total – 2 p. 

2. а), b)  

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect; 

total – 2 p. 

3. Câte 2 p. pentru 

deducerea corectă și 

deplină a cauzei (câte 

1 p. pentru deducerea 

parțial corectă a 

cauzei);  

4.  Câte 2 p. pentru 

deducerea corectă și 

deplină a cauzei (câte 

1 p. pentru deducerea 

parțial corectă a 

cauzei);  

5 а), b)  

Câte 1 p. pentru 

indicarea corectă a 

unei regiuni;  

total – 2 p. 

6. 7 Tipul:  Relief torențial – rigolă, ogaș, torenți 

Tipul: Relieful fluvial – valea fluvială, delta  

Tipul: Relieful glaciar – circ glaciar, valea glaciară (trog), 

morene 

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect. 

 

 

 

7. 10 Roci magmatice 

intruzive 

Criterii de 

comparare 

Roci magmatice 

efuzive 

Se formează în 

interiorul scoarței 

terestre, 

la diferite adâncimi, 

ca urmare a răcirii 

lente a magmei, în 

condiții de presiuni și 

temperaturi ridicate. 

  Condiţii 

 de formare 

 

Se formează la 

suprafața 

scoarței terestre 

din topiturile de 

lavă revărsată în 

urma erupțiilor 

vulcanice care 

s-a răcit treptat. 

Batolit, lacolit, sill, 

filon, stoc, dyke 

Câte un 

exemplu de 

intruziuni şi 

efuziuni 

magmatice 

Pânze de lavă 

Granit, gabro, sienit Câte trei 

exemple de 

rocă pentru 

fiecare tip 

Obsidianul, 

piatra ponce, 

bazaltul 

 

Notă : se acceptă și alte exemple corecte de roci. 

Câte 1 p. pentru 

fiecare răspuns corect.  
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8. 10 I. Indică: 

a) 1 – terroid sau teluroid 

    2 – elipsoid de referință 

b) Polul Nord este puțin mai ridicat (cu 30 m) în  comparație 

cu Polul Sud, adică raza polară boreală este mai lungă ca 

raza australă. 

c) Mișcarea de rotație a Pământului. 

 

II. Argumentează: 

Forma sferică a Pământului determină variația unghiului de 

cădere a razelor solare. Pe suprafața planetei, acestea cad 

perpendicular numai în zona ecuatorială, iar spre poli 

unghiul de cădere se micșorează treptat. Acest fapt 

determină diferențe mari în regimul de încălzire a 

Pământului și de aici specificități în dinamica multor 

procese naturale. Astfel, forma sferică a Pământului 

determină zonalitatea geografică latitudinală. Forma sferică 

a Pământului influențează circulația atmosferei, a curenților 

oceanici, a mareelor etc. 

Turtirea Pământului la poli are următoarele consecințe: 

arcul de 1º pe meridian diferă la latitudini diferite; distanța 

de la suprafață către centrul Pământului pentru diferite 

puncte este diferită (la poli este depărtarea cea mai mică, iar 

la Ecuator – cea mai mare); valoarea gravitației crește de la 

Ecuator spre poli. 

 

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale 

răspunsurilor. 

I. Câte 1 p. pentru 

indicarea corectă a 

figurii Pământului; 

total – 2 p. 

Câte 1 p. pentru 

indicarea corectă a 

deosebirii; 

Câte 1 p. pentru 

indicarea corectă a 

cauzei; 

 

II. Câte 3 p. pentru 

indicarea și 

argumentarea corectă și 

deplină a consecințelor, 

câte 2 p. pentru 

indicarea și 

argumentarea parțial 

corectă a consecințelor, 

câte 1 p. pentru 

indicarea corectă a 

consecințelor; 

total – 6 p. 

9. 10 c) Roșie  

e) Mediterană  

d) Neagră 

a) Azov 

b) Albă 

Câte 1 p. pentru 

ordonarea corectă;  

total – 5 p. 

 

Câte 1 p. pentru 

notarea corectă a 

denumirii pe harta-

contur;  

total – 5 p. 

10. 20 1. Bengal; 

2. Mawsynram; 

3. Scandinavă; 

4. Mammoth Cave (Mamutului); 

5. Atlas; 

6. Denali (McKinley); 

7. Puerto Rico; 

8. Alpii elvețieni; 

9. Atacama; 

10. Sargaselor. 

Câte 1 p. pentru 

denumirea corectă a 

obiectivului geografic;  

total – 10 p. 

 

Câte 1 p. pentru 

localizarea corectă pe 

hartă a fiecărui 

obiectiv geografic; 

total – 10 p. 

Total 100 Notă: în cazul egalității de puncte la două sau mai multe 

teste (lucrări) și a necesității de a le detașa (ierarhiza), 

itemul 8. II va fi decisiv. 

 

 

 


