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Evaluarea la disciplina Geografie 

în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011 

 

 

Introducere 

 

În conformitate cu Art. 41 (1) din Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, se susŃine o 

probă scrisă de evaluare a competenŃelor formate pe durata învăŃământului liceal, în 

cadrul probei E. d), diferenŃiată în funcŃie de filieră, profil şi specializare.  

În consecinŃă, susŃin probă scrisă la disciplina Geografie, elevii care au absolvit 

liceul în cadrul: 

- filierei teoretice – profilul umanist, 

- filierei tehnologice – profilul servicii, 

- filierei vocaŃionale – toate profilurile şi specializările, cu excepŃia profilului  

  militar. 

 

Structura probei scrise la disciplina Geografie 

 

Structura testului pentru proba scrisă la disciplina Geografie este formată din trei 

subiecte (notate cu I, II şi III), fiecare subiect fiind format din cinci tipuri de itemi: 

• itemi obiectivi şi semiobiectivi: cu alegere multiplă şi cu răspuns scurt, având ca 

material-suport reprezentarea grafică sau cartografică; 

• itemi subiectivi:  ♦ de tip eseu nestructurat, având sau nu ca material-suport 

   reprezentarea cartografică; 

♦ de tip eseu structurat; 

♦ de tip rezolvare de probleme. 
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CompetenŃe de evaluat la disciplina Geografie 

 

1. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea 

aspectelor definitorii ale spaŃiului european şi naŃional 

2. Identificarea poziŃiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, României şi 

Uniunii Europene reprezentate pe hărŃi 

3. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător 

(geografic), la nivelul continentului şi al Ńării noastre 

4. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru 

interpretarea realităŃii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor Ńări 

5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul 

continentului şi al Ńării noastre 

6. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu 

7. Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din 

România  

8. Explicarea relaŃiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului 

geografic, dintre ştiinŃe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al 

Uniunii Europene şi al României prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi 

funcŃionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice 

9. Prelucrarea informaŃiei: transformarea (transferul) informaŃiei dintr-un limbaj în altul, 

de exemplu din informaŃii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din 

reprezentări grafice în text sau în tabel etc. 

10. Realizarea de corelaŃii între informaŃiile oferite de diverse surse (texte geografice, 

tabele, reprezentari grafice şi cartografice, imagini etc).  

11. Rezolvarea de probleme 

 

Evaluarea fiecărei competenŃe din programa de bacalaureat se realizează prin 

intermediul mai multor itemi. 

De exemplu, competenŃele 1, 2, 3 şi 7 sunt evaluate prin subiectele I şi al II-lea. 

CerinŃele fiecărui item solicită, în cea mai mare parte, lucrul cu harta.  

CompetenŃele 4, 5, 6 şi 8 sunt evaluate prin subiectele I, al II-lea şi al III-lea, necesitând, 

de asemenea, lucrul cu harta, dar şi cu reprezentarea grafică. 

CompetenŃele 9, 10 şi 11 sunt evaluate prin subiectul al III-lea. 
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Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Geografie 

 

Pentru evaluarea competenŃelor din programa de examen la disciplina Geografie, 

sunt utilizate următoarele sarcini de lucru care Ńin cont de comportamentul cognitiv: 

- precizaŃi, menŃionaŃi, numiŃi, scrieŃi răspunsul corect, enumeraŃi, identificaŃi etc. – 

pentru a dovedi cunoaşterea faptelor specifice, a terminologiei, a convenŃiilor, a 

localizării diferitelor componente naturale şi sociale ale unui teritoriu, a 

fenomenelor şi a proceselor din realitatea geografică; 

- precizaŃi, menŃionaŃi, explicaŃi, argumentaŃi etc. – pentru demonstrarea înŃelegerii 

proceselor, a relaŃiilor geografice dintre sistemele naturale şi umane ale mediului 

geografic, precum şi a succesiunii fenomenelor; 

- calculaŃi, precizaŃi, completaŃi în tabel etc. – pentru demonstrarea abilităŃii de aplicare 

a principiilor şi a metodelor adecvate pentru realizarea de corelaŃii între informaŃiile 

oferite de diverse surse, pentru prelucrarea informaŃiei şi pentru rezolvarea de probleme; 

- prezentaŃi, analizaŃi, caracterizaŃi, comparaŃi etc. – pentru demonstrarea capacităŃii 

de analiză şi sinteză referitoare la fenomene şi procese geografice, la caracteristici 

de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu; 

- argumentaŃi, comparaŃi, explicaŃi – pentru demonstrarea abilităŃii de a evalua 

fenomenele şi procesele geografice, precum şi consecinŃele acestora. 
 

În cadrul examenului de bacalaureat 2011, baremul de evaluare şi de notare 

asigură un caracter unitar evaluării la nivel naŃional. Fiecărei cerinŃe îi sunt alocate un 

număr de puncte, astfel încât punctajul total al testului să fie de 90 de puncte, la care se 

adaugă cele 10 puncte din oficiu. Totodată, baremul permite notarea oricărei modalităŃi 

de rezolvare corectă a cerinŃelor. Fiecare subiect (I, II sau III) are alocate 30 de puncte. 
 

La subiectul III A şi B reprezentarea grafică poate conŃine orice tip de date care pot 

fi interpretate în vederea evaluării competenŃelor dezvoltate pe parcursul clasei a XII-a 

(temperaturi, precipitaŃii, debite, densitatea populaŃiei, număr locuitori, producŃie de 

cereale/energie electrică etc). De asemenea, itemii pot fi cu alegere multiplă sau cu 

răspuns scurt. 

La subiectul III D poate figura un item de tip situaŃie-problemă sau un item de tip 

rezolvare de probleme având ca suport un tabel sau o reprezentare grafică cu orice tip de date 

ce pot fi interpretate în vederea evaluării competenŃelor dezvoltate pe parcursul clasei a XII-a. 

CerinŃa „PrezentaŃi” implică un răspuns mai amplu – de tipul descriere sau 

explicaŃie – decât cerinŃa „PrecizaŃi”/”MenŃionaŃi” – care presupune un răspuns punctual. 

La subiectul III E poate figura un item de tip eseu nestructurat (explicaŃii) sau de 

tip eseu structurat (precizări sau prezentări ale unor fenomene/procese/structuri) sau 

de tip situaŃie-problemă. 
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Examenul naŃional de bacalaureat 2011 
Proba E. d)       

Proba scrisă la Geografie       
       

MODEL 
 

Filiera teoretică, profilul umanist, specializările:  filologie, ştiinŃe sociale; filiera tehnologică, profilul servicii, 
toate specializările; Filiera vocaŃională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta actorului, 
arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializările; profil 
pedagogic, specializările: învăŃător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor 
pentru activităŃile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi securitate publică (Licee ale Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor) specializarea ştiinŃe sociale; profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere. 
 
A. PrecizaŃi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9.     4 puncte 
 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. MunŃii Ural se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …… 
2. Oraşul Berlin este marcat, pe hartă cu, numărul … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte …     6 puncte 
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C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 8    d. 12  2 puncte 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: 

a. Dublin  b. Oslo   c. Reykjavik   d. Vilnius 2 puncte 
3. Este o monarhie constituŃională statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
4. Altitudinea maximǎ din MunŃii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. D   b. E   c. H    d. I  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului: 

a. Austria  b. Cehia  c. Slovenia   d. Ungaria 2 puncte 
 
D. PrecizaŃi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera B. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, etaj 
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaŃii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenŃă ridicată. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.           6 puncte 
 
E. 1. PrecizaŃi două materii prime folosite în industria siderurgică. 
    2. MenŃionaŃi două state europene în care industria siderurgică este foarte dezvoltată. 

4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităŃi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
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A. PrecizaŃi: 
1. numele unităŃii de relief marcate, pe hartă, cu litera B; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 7. 
            4 puncte 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. MunŃi formaŃi în orogeneza hercinică se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
2. Lacuri glaciare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 
            6 puncte 
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
2. Cel mai important afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul 12 este: 

a. DâmboviŃa  b. IalomiŃa  c. Prahova   d. Vedea 2 puncte 
3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Someşul Mare b. Someşul Mic c. Crişul Alb  d. Crişul Negru 2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 

a. Baia Mare  b. Oradea  c. Satu Mare   d. Zalău 2 puncte 
 
D. PrecizaŃi trei deosebiri între relieful unităŃii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităŃii 
marcate, pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, 
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. PrezentaŃi: 
1. o cauză care explică densitatea redusă a populaŃiei în MunŃii CarpaŃi. 
2. o cauză care determină diferenŃa de precipitaŃii dintre vestul şi estul României.   
            4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Reprezentarea grafică alăturată se referă la 
subiectul III A - B şi prezintă evoluŃia temperaturilor 
şi a precipitaŃiilor medii lunare la o staŃie 
meteorologică din Uniunea Europeană. 
 
A. PrecizaŃi:   
1. valoarea maximă a cantităŃii de precipitaŃii, 
precum şi  luna în care se înregistrează; 
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, 
precum şi  luna în care se înregistrează. 

   4 puncte 
B. ScrieŃi pe foaia de examen, litera 
corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare 
dintre afirmaŃiile de mai jos: 
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile 
menŃionate în diagrama climatică de mai sus  este: 

a. ecuatorial  
b. temperat continental 
c. temperat - oceanic  
d. subpolar 
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2. Amplitudinea termică este de aproximativ: 
  a. 6-7oC   b. 12-13oC  c. 20-21oC  d. 25-26oC 

3. PrecipitaŃiile cad în cantităŃi mai ridicate iarna datorită pătrunderii maselor de aer: 
a. ecuatorial   b. oceanic 
c. polar continental   d. tropical 

            6 puncte 
C. Pentru Spania, precizaŃi: 

1. o insulă sau un arhipelag care aparŃine acestui stat; 
2. două state vecine, membre ale Uniunii Europene; 
3. numele a două unităŃi montane; 
4. un tip de climă; 
5. numele a două oraşe, altele decât capitala; 
6. numele a două regiuni turistice. 

                      10 puncte 
D. Tabelul de mai jos prezintă suprafaŃa şi populaŃia unor Ńări din Uniunea Europeană. 
 
 
 
 

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 
Notă: Datele referitoare la populaŃie au fost rotunjite. 

1. CalculaŃi densitatea medie a populaŃiei în Malta şi în Suedia. 
2. PrecizaŃi o cauză care explică densitatea redusă a populaŃiei din Suedia. 

               6 puncte 
E.  PrezentaŃi doi factori care favorizează producŃia mare de cereale în FranŃa. 
            4 puncte 
 
 

łara SuprafaŃa (km2) PopulaŃia (nr. loc.) 
Malta 316 400.000 
Suedia 449.964 9.016.000 
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Examenul naŃional de bacalaureat 2011 
Proba E. d)   

Proba scrisă la Geografie  
         

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

MODEL 
 

• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
 
SUBIECTUL I   (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1.  D – FranŃa;  
2.  9 – Londra.  

Total (1+2) = 4 puncte 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1. G;  2. 10;   3. Polonia. 
Total (1+2+3) = 6 puncte 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c; 2. a;  3. d;      4. a; 5. b. 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Portugaliei şi clima 
Islandei. Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă câte 1p.  
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, etaj climatic, 
factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaŃii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenŃă ridicată. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie 
cu denumirile lor reale.        Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare materie primă precizată. 
2. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat precizat.     Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al  II - lea   (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  

1.  B – SubcarpaŃii Moldovei;    
2.  7 – Olt.         Total (1+2) = 4 puncte 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. H;  2. D;   3. 5.            Total (1+2+3) = 6 puncte 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. d; 2. a;  3. a;  4. b;  5. d. 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful CarpaŃilor Curburii şi 
relieful Podişului Bârladului. Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă câte 1p.  
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Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de 
relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităŃi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 2: Se poate face referire la unităŃile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe 
hartă, fie cu denumirile lor reale.       Total 6 puncte 
 

E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parŃial corect se poate 
acorda punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parŃial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p). 
 Total 4 puncte 
SUBIECTUL al  III - lea (30 de puncte) 
A. Se acordă 4p astfel:  

1. 112,5 mm (se acceptă şi 110 mm) – 1p;    decembrie – 1p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 5 şi 7oC – 1p;  decembrie – 1p. 
          Total (1+2) = 4 puncte 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c;      2. b;  3. b. 

Total (1+2+3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:  

1. o insulă sau un arhipelag care aparŃine Spaniei – 1p; 
2. două state vecine, membre ale UE – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
3. două unităŃi montane – 2p;    
4. un tip de climă – 1p;  
5. două oraşe, altele decât capitala – 2p; 
6. două regiuni turistice – 2p.            Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte 

 
D. Se acordă 6p astfel: 
1. Malta 1265,8 loc./km2 (se acceptă şi 1265 sau 1266 loc./km2) – 2p;  
    Suedia 20 loc./km2 – 2p; 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect precizată. Pentru răspuns parŃial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p).        Total 6 puncte 

 
E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect prezentat. Pentru răspunsuri parŃial corecte se 
poate acorda punctaj intermediar (1p). 
           Total 4 puncte 
 


