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Teza cu subiect unic pe semestrul I 

Disciplina  Geografie   
 Clasa a VIII-a   Varianta 8   

 
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
•  Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile precizate în barem. 
SUBIECTUL I (24 puncte) 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 
1.c;   2.a;   3.d;   4.d;   5.c;   6.a.  
 
SUBIECTUL II (20 puncte) 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare spaţiu completat corect (4 x 5p = 20p). 
1 – Prut;  2 – Română;  3 – Mehedinţi;  4 – Braşov(ului). 

 
SUBIECTUL III (10 puncte) 

Se acordă 10 puncte pentru precizarea următoarelor elemente: 
- limitele sau unităţile vecine - 2p pentru precizarea corectă a cel puţin două limite sau unităţi 

vecine (1p pentru precizarea corectă a unei singure limite sau unităţi vecine); 
- 4 caracteristici ale reliefului - 4p (câte 1p pentru fiecare caracteristică menţionată);  
- 4 diviziuni - 4p (câte 1p pentru fiecare diviziune menţionată).  
Nota 1: În cazul în care sunt scrise mai multe caracteristici/diviziuni decât numărul cerut, vor fi 
luate în considerare, pentru a fi notate, oricare 4 elemente corecte (conform cerinţei). 

 
SUBIECTUL IV (22 puncte) 

Se acordă 22 puncte astfel: 
1. identificarea unităţilor de relief – 10p (câte 1p pentru fiecare unitate de relief identificată corect): 

1 – Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Curburii)  
2 – Munţii Banatului 
3 – Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei)  
4 – Câmpia Moldovei (Jijiei) 
5 – Podişul Someşan 
6 – Podişul Dobrogei 
7 – Subcarpaţii Getici 
8 – Câmpia de Vest 
9 – Podişul Târnavelor 
10 – Subcarpaţii Moldovei 

2. două caracteristici ale reliefului Subcarpaţilor Getici – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
3. două diviziuni ale Munţilor Banatului – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
4. două diviziuni ale Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
5. trei diviziuni ale Câmpiei de Vest – 3p (câte 1p pentru fiecare); 
6. trei caracteristici ale reliefului Câmpiei de Vest – 3p (câte 1p pentru fiecare). 

 
SUBIECTUL V (8 puncte) 

Se acordă  8 puncte astfel: 
- 4p pentru două deosebiri între relieful Munţilor Banatului (fără Poiana Ruscă) şi relieful Grupei 
Retezat-Godeanu (câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 
corecte se acordă câte 1p). 
- 4p pentru două asemănări între relieful Munţilor Banatului (fără Poiana Ruscă) şi relieful Grupei 
Retezat-Godeanu (câte 2p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 
corecte se acordă câte 1p). 
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Deosebirile şi asemănările de relief au în vedere următoarele aspecte: modul de formare, tipuri de 
roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea culmilor muntoase, alte caracteristici ale 
reliefului. 
Nota 1: Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă maximum 4 puncte (câte 
1p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect). 
Exemplu de deosebire corectă: Grupa Retezat-Godeanu este mai înaltă, altitudinea sa maximă 
fiind de 2509 m, în timp ce în Munţii Banatului altitudinea maximă este de 1446 m. 
Exemplu de asemănare corectă: Ambele unităţi de relief au relief carstic (peşteri şi chei). 
Nota 2: În cazul în care sunt scrise mai multe asemănări sau deosebiri decât numărul cerut, vor fi 
luate în considerare, pentru a fi notate, oricare două deosebiri şi două asemănări corect şi complet 
scrise. 

 
 
SUBIECTUL VI (6 puncte) 

a. Se acordă 2 puncte pentru precizarea a două tipuri de grinduri din Delta Dunării (câte 1p pentru 
fiecare). 
 
b. Se acordă 2 puncte pentru explicarea modului de formare a unui tip de grind din Delta Dunării 
(pentru răspuns parţial corect se acordă 1p). 
 
c. Se acordă 2 puncte pentru explicaţia corectă. 
Exemplu de răspuns: Proporţionalitatea reliefului României constă în faptul că fiecare treaptă de 
relief ocupă aproximativ o treime din suprafaţa ţării / munţii ocupă 28% din suprafaţa ţării, dealurile 
şi podişurile 42%, iar câmpiile 30%. 
Se poate acorda şi punctaj intermediar pentru un răspuns incomplet sau parţial corect. 
 
 
 
Total test 90 de puncte.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
  
 
  


