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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 
CLASA a IX-a 

             
 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.  
 
 
Subiectul I (20 puncte) 
 
A. Se acordă 10p, câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1 – c;   2 – c;   3 – a;   4 – d;   5 – d. 
B. Se acordă 10p, câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1 – A;   2 – A;   3 – F;   4 – A;   5 – F. 

Total Subiectul I 20 puncte 
 
 
Subiectul al II-lea (20 puncte) 
 
1. Se acordă 10p astfel: 

a. 5 m (2p);  
b. 1:25 000  (2p);  
c. 395 m (2p);  
d. 50 m (2p);  
e. (2p), câte 1p pentru fiecare element (ex: rețea hidrografică, așezări umane, clădiri, căi de 
comunicație etc.).  

 
2. Se acordă 10p astfel: 

a. alunecare de teren (2p);  
b. 2p, câte 1p pentru fiecare element corect menționat (ex: râpa de desprindere, corpul 
alunecării);  
c. 2p, câte 1p pentru fiecare consecință corect menționată (ex: degradarea solurilor, 
restrângerea suprafețelor agricole);  
d. 4p, câte 2p pentru fiecare soluție corect menționată (ex: împăduriri, consolidare versant etc.). 

Total Subiectul II (1+2) = 20 puncte 
 
 
Subiectul al III-lea (20 puncte) 
 
Se acordă 20p astfel: 
1. 2p, câte 1p pentru fiecare proces corect menționat (tasare – 1p și sufoziune – 1p); 
2. 5p, câte 1p pentru fiecare element corect menționat (1 – crov; 2 – vale sufozională; 3 – pâlnie 

de sufoziune; 4 – tunel de sufoziune; 5 – horn/hrubă); 
3. 1p – porozitatea; 
4. 4p, câte 2p pentru fiecare factor corect precizat (ex: troienirea zăpezii, construcții); 
5. 4p, câte 2p pentru fiecare formă de relief corect precizată (ex: găvan, padină); 
6. 4p, câte 2p pentru fiecare efect corect menționat (ex: degradarea solurilor, reducerea 

suprafețelor agricole, afectarea construcțiilor, a căilor de comunicație terestre). 
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6) = 20 puncte 
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Subiectul al IV-lea (18 puncte) 
Se acordă 18p, câte 2p pentru fiecare corelație corect efectuată: 
 1 – c;       2 – f;       3 – b;       4 – e;       5 – g;       6 – a;       7 – d;       8 – i;       9 – h. 

Total Subiectul IV 18 puncte 
 
 
Subiectul al V-lea (12 puncte) 
 
1. Se acordă 6 puncte astfel:   
 a.  timpul universal este ora primului meridian sau al meridianului Greenwich - 2p; 
 b. pentru simplificarea măsurării timpului pe Glob/pentru uniformizarea timpului pe spații 
mai mari – 2p; 
            c.  pentru a evita schimbarea orei pe spații mici, în cadrul aceluiași stat, fapt ce ar îngreuna  
desfășurarea activităților umane precum comunicațiile - 2p. 
 
2. Se acordă 6 puncte astfel:  

a. 43o53’ - 2p; 
b. 150o19’ - 2p; 
c. 745 km/745,2 km/745,23 km - 2p 

Total Subiectul V (1+2) = 12 puncte 
 

 
 

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte 
Din oficiu: 10 puncte 

TOTAL GENERAL: 100 puncte 
 


