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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Profilul: Servicii 
Domeniul: Turism și alimentație 
Clasa: a XII-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  
 

 Se punctează orice formulare/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 10 puncte din oficiu.  
 

 
 
SUBIECTUL I (20 de puncte) 
 
 

I.1.   10 puncte 
1. – b; 2. – a; 3. – d.; 4. – a; 5. – b; 6. – a; 7. – b; 8. – b; 9. – c; 10. – d. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 
 
I.2.   5 puncte 
a. – A; b. – F; c. – A.; d. – F; e. – F. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 
 
I.3.   5 puncte 
1. – d; 2. – a; 3. – e.; 4. – b; 5. – f; 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II. 1. 20 de puncte 
1. 4 puncte 

Histria – pe malul lacului Sinoie 
Tomis – Constanța 
Callatis – Mangalia   

Pentru  oricare  două  ruine  ale  cetăților  grecești  precizate  și localizate corect  se  acordă câte 
2 puncte. 
 
2. 4 puncte 
Bogdan Vodă; Bârsana; Berești; Ieud; Budești; Șurdești; Ocna Șugatag; Plopiș; Săcele; Săpânța; 
Rozavlea. 
Pentru oricare patru biserici menționate corect se acordă câte 1 punct. 
 
3. 4 puncte 
În funcție de stadiul de dezvoltare al produsului: calitatea prescrisă; calitatea contractată; calitatea 
reală; calitatea omologată. 
Din punct de vedere al furnizorului și al beneficiarului: calitatea tehnică a produsului (punctul de 
vedere al producătorului); calitatea comercială a produsului (punctul de vedere al consumatorului). 
Pentru oricare patru răspunsuri corecte și complete se acordă câte 1 punct. 
 
4. 4 puncte 
relief și geologie; climă; hidrografie; vegetație; faună; natura ocrotită. 
Pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă câte 1 punct. 
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5. 4 puncte 
aspect exterior; aspect în secțiune; formă; culoare; miros; gust; consistență; buchet; aromă. 
Pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă câte 1 punct. 
 
II.2.  10 puncte 
(1) – atractivitate; (2) – estetice; (3) – relief; (4) – etnografic; (5) – folcloric; (6) – antropic;  
(7) – hidrografia; (8) – căderi; (9) – volum; (10) – spectacolul. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
 
- 4 puncte 
Monumentele istorice de artă şi arhitectură, sunt obiective turistice de mare interes, atât datorită 
valorii artistice dată de stilul arhitectonic (sculpturi, picturi, decoraţiuni), cât şi datorită valorii istorice 
pe care o au. 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 2 puncte. 
 
- 6 puncte 

 castelele şi palatele; 

 monumente de artă şi arhitectură religioase; 

 monumente istorice şi de artă plastică. 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 3 puncte. 
 
- 4 puncte 
Castelele sunt locuinţe fortificate ale împăraţilor, regilor, seniorilor feudali, construite în perioada de 
farâmiţare şi războaie prelungite. De cele mai multe ori sunt întărite cu ziduri, creneluri, turnuri de 
apărare, şamţuri periferice, poduri mobile. Unele castele sunt construite în locuri izolate, pe 
promotorii sau piscuri montane. 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 2 puncte. 
 
- 8 puncte 

 Castelul Bran (Culoarul Rucăr Bran); 

 Castelul Peleş (Sinaia); 

 Castelul Corvineştilor (Hunedoara); 

 Castelul Lăzarea (Harghita);  

 Castelul Banffy, în apropiere de Cluj. 
Pentru oricare patru castele corect și complet menționate și localizate se acordă câte 2 puncte; 
pentru oricare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1 punct. 
 
- 4 puncte 
Palatele sunt edificii mai somptuoase, cu valoare artistică ridicată, atât datorită stilurilor 
arhitecturale folosite, cât şi decoraţiunilor, picturilor, sculpturilor, parcurilor şi grădinilor care le 
împodobesc. 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 2 puncte. 
 
- 14 puncte 

 Palatul Cotroceni din Bucureşti 

 Palatul Brukenthal din Sibiu 

 Palatul Culturii din Iaşi 

 Palatul Culturii din Târgu Mureş 

 Palatul Ghica Tei din Bucureşti 



Ministerul Educaţiei Naționale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Servicii  
Domeniul: Turism și alimentație, Clasa: a XII-a 
Barem de evaluare și de notare 
 

Pagina 3 din 3 

 Palatul Mogoşoaia din Bucureşti 

 Palatul Parlamentului din Bucureşti 

 Palatul Principilor din Alba Iulia  

 Palatul Banffy din Cluj Napoca 

 Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa  

 Palatul familiei Sturza de la Miclăuşeni 

 Palatul Regal din Bucureşti. 
Pentru oricare 7 palate corect și complet menționate și localizate se acordă câte 2 puncte; pentru 
oricare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1 punct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


