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Examenul naţional de bacalaureat 2021 
Proba E. d) 
Geografie 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 8 
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. 8 – Londra;  2. J – Letonia.          Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. 5 - Bratislava; 2. 13;   3. 7.     Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. d.      Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Ucrainei şi clima Islandei.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, 
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat. Pentru prezentarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective 
cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 
Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. De exemplu, în situația în care 
candidatul precizează, „În statul marcat, pe hartă, cu litera C se înregistrează temperaturi mai 
ridicate comparativ cu statul marcat, pe hartă, cu litera E, unde temperaturile sunt mai reduse”, dar 
nu precizează concret valoarea temperaturilor, se acorda 1p. 
           Total 6 puncte 
E. 1. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat. Pentru răspuns parţial 
corect/incomplet se acordă 1p. 
In situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar relief/precipitații etc., fără însă a 
prezenta factorul complet, se acordă 1p. 
2. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect/incomplet 
se acordă 1p. 
In situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar climă/soluri etc., fără însă a prezenta 
factorul complet, se acordă 1p.       Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1.  2 – Craiova; 2.  9 – Jijia.         Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. Cerna;  2. A;   3. Sibiu.    Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5.a.      Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
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D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Getic şi 
relieful Grupelor Bucegi și Făgăraș.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, categorii/tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de 
relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale 
reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief. Se poate face referire la unităţile 
de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 
Pentru fiecare răspuns parţial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul 
precizează, de exemplu, „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H înregistrează altitudini 
mai mari comparativ cu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B, unde altitudinile sunt mai 
mici”, dar nu precizează concret valoarea altitudinilor, se acordă 1p.  Total 6 puncte 
 

E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se 
acordă 1p. 
In situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar Dunărea etc., fără însă a prezenta 
factorul complet, se acordă 1p. 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect/incomplet se 
acordă 1p. 
In situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar resurse etc., fără însă a prezenta 
factorul complet, se acordă 1p.       Total 4 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
A. Se acordă 4p astfel:  
1. martie – 1p; decembrie – 1p; 
2. aprilie – 1p;  septembrie – 1p. 

 Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. 1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 46 și 50 mm – 2p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 5 și 7 mm – 2p; 
3. climă temperat-oceanică – 2p.      Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:  
1. 2 state vecine – 2p; 
2. 3 unități de relief – 3p; 
3. 3 cursuri de apă – 3p; 
4. 2 oraşe, altele decât capitala – 2p.          Total (1+2+3+4) = 10 puncte 
 
D. 1.   Siret – 1p; Ucraina – 1p; 
2. 88 km – 2p; 
3. Mureș: 48 km – 2p; Someș: 50 km – 2p; 
4. Ungaria – 1p;  Tisa – 1p. 
           Total 10 puncte 
 


