
CONCURSUL NAȚIONAL ” GEOINFOVIRTUAL” 2020 

 

BAREM DE CORECTARE CLASA A XI-A 

 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

1. b) Tropicul Capricornuluui;  

2. b) biotopul; 

3. b) mediul tropical cu doua anotimpuri; 

4. c) stratul de ozon; 

5. d) Chile; 

6. d) Venezuelei; 

7. a) forestier boreal; 

8. a) 1200 mm;    

9. d) transportul maritim; 

10. a) atmosferei; 

11. b) America de Nord; 

12. a) în stratul de apă de la suprafaţa mărilor şi oceanelor; 

13. c) înclinarea axei terestre; 

14. c) centurile Van Allen; 

15. d) Dodoma; 

16. a) depresiuni si culoare de vale; 

17. c) antropic;  

18. c) ; 

19. a) dezagregare;      

20. b) curentii oceanici; 

21. d) 22 iunie; 

22. d) tipurilor de sol; 

23. c) seceta; 

24. a) planul Benioff; 

25. b) câmpuri de dune; 

26. b) declinaţie; 

27. a) 1; 

28. c) 3; 

29. d) 4; 

30. d) 4; 

31. c) 1 şi 4; 

32. a) landshaft-ul; 

33. b) chiapar; 

34. a) veld; 

35. d) taifunuri; 

36. b) Kalahari; 



37. d) ciclonii; 

38. b) vegetaţie mediteraneană; 

39. a) ionosferă; 

40. b) Bello Horizonte; 

41. b) 7; 

42. d)  amplitudini termice mari; 

43. c) 12; 

44. a) de tundră;  

45. d) 2 şi 5; 

46. c) 9; 

47. a) 8; 

48. b) 1; 

49. d) 2; 

50. a) arborii formează ”păduri galerii” ; 

51. b) 11; 

52. d) cuprins între 30- 40 grade; 

53. b) virga; 

54. b) B; 

55. a) A si E; 

56. a) A; 

57. b) D; 

58. b) curenţilor oceanici reci; 

59. a) ciclon; 

60. a) Curentul Atlanticului de Nord şi Curentul Groenlandei; 

61. b) biologice; 

62. c) Coreea de Nord; 

63. d) Elveţiei; 

64. b) higrofile; 

65. a) gheţarii; 

66. c) soluri sărăturate slab fertile; 

67. a) câmpie abisală; 

68. a) restrâns; 

69. c) Singapore; 

70. b)  subtropical; 

71. c) mattora; 

72. d) vulcanice; 

73. c)  5 iunie; 

74. d) hidrogenul; 

75. c) individualizarea stratului de ozon; 

76. d) încălzirea globală; 



77. a) islamismul; 

78. c)Mexic; 

79. c) desfiinţarea industriilor neperformante; 

80. b) răcirea apei oceanice; 

81. b) capacitatea de satisfacere a nevoilor generațiilor prezente fără a compromite 

 capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile; 

82. d) rezervaţii ştiinţifice; 

83. b) creşterea temperaturii ca urmare a încălzirii globale; 

84. c) hazardelor biofizice; 

85. a) Somalia; 

86. a) dramatism demografic; 

87. c) Kosovo; 

88. c) supra-păşunatul; 

89. c) 8 % ; 

90. d) 27
o
49’ N; 85

o
19’ E ; 

 

 


