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prof. Dumitrașcu Alina-Viorica 
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 Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

    SUBIECTUL I                                                                                                                                             (30 puncte) 

 

    Harta de mai sus se referă la subiectul I A - L. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere 

A. Precizaţi:  

1. Numele statului marcat, pe hartă, cu litera K; 

2. Numele oraşului capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:  

1. Cel mai înalt vârf al întregului lanț Carpatic se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 

litera .............… 

2. Fluviul Nipru străbate oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul .................. 

3. Statul alpin, continental, este marcat, pe hartă, cu litera ...............                

 

  

6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:  

1. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Tallin      b. Riga      c. Vilnius     d. Ljubljiana                                                 

2. În Europa de Vest se dezvoltă o vegetaţie naturală de: 

a. Tundră     b. pădure de foioase     c. maquis    d. taiga                                             

3. Oraşul capitală situat la cea mai mare altitudine din Europa este marcat, pe hartă, cu 

numărul:               a. 5     b. 6       c. 9      d. 10                                                                                          

4. Ţărmuri înalte cu riass se găsesc în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:      

a. 1        b. 2         c. 3       d. 8                                                                                     

5. Statul cu ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera: 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

 



a. A     b. C    c. D    d. G                                                                                               
2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera I şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.  

 6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, 

temperaturi medii anuale/ vara/ iarna, amplitudine termică anuală, precipitaţii medii anuale/vara/ iarna, vânturi 

predominante. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

E. 1. Explicaţi, prin două cauze, prezenţa reliefului modelat de calota glaciară cuaternară în statele H şi G. 

2. Precizaţi două argumente, care să explice, faptul că statul cel mai slab populat din U.E. este cel marcat, pe 

hartă, cu litera H.              

 
4 puncte 

SUBIECTUL II  (30 puncte) 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – H. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere, 

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. Numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 10. 

2. Numele raului marcat, pe hartă, cu numărul 4. 

 

 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 

1. Important oraș pe Dunăre, este marcat pe hartă, cu numărul ….......... 

2. Oraşul cu numărul 11 se află pe râul ………….... 

3. Cel mai important oraș situat în Munții Banatului este marcat, pe hartă, cu numărul  ……… 

 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:  

1. Relief vulcanic se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. F     d. H                                            2 puncte 

2. Oraşul Slatina se află pe râul notat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1    b. 3    c. 5    d. 6                                                2 puncte 

3. Zăcăminte de huilă se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C    b. E    c. G    d. H                                             2 puncte 

4. Satele risipite sunt specifice unităţilor de relief notate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi H    b. C şi G    c. D şi E    d. F şi G                2 puncte 

5. Cel mai vechi oraş atestat pe teritoriul României este cel notat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8    b. 9    c. 11    d. 12                                             2 puncte 



10 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri intre relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu 

litera F.                                                                                                

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci 

pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, 

dispunerea depresiunilor, 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. 1. Precizaţi două cauze care să explice valoarea scăzută a densităţii populaţiei în Carpaţii Meridionali. 

     2. Precizaţi doi factori favorizanţi în producerea temperaturii minime absolute de -38.5⁰C, la Bod (Depr. Braşov), 

la 25 ianuarie 1942. 

 4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                             (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor lunare ale fluviului 

Dunărea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Precizați: 

1. Luna cu cea mai mare valoare a debitului mediu lunar şi valoarea acestuia. 

2. Luna cu cea mai mică valoare a debitului mediu lunar şi valoarea acestuia.                                         

 

 4 puncte 

B. Precizați: 

1. Un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar al fluviului; 

2. Un lac ce are utilizare hidroenergetică situat pe cursul său; 

3. Trei afluenţi ai Dunării care nu se află pe teritoriul României.                                        

 

 6 puncte 

C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 

1. Două unităţi de relief; 

2. Un fluviu/ râu; 

3. Un tip de vegetaţie; 

4. Două resurse naturale; 

5. Doua oraşe, exceptând oraşul capitală; 

6. O cultură agricolă tradiţională; 

7. Forma de guvernământ. 

 

 10 puncte 

 

D. Se dă următorul tabel cu numărul populației migratoare, în valori absolute, în România: 

 

 

 

 

 

 

 

     Anul Emigranţi Imigranţi 

1991 44.160 1.602 

1995 25.675 4.458 

2000 14.753 11.024 

2003 10.673 3.267 
 

Precizați: 

1. Bilanțul migratoriu pentru anii 1991 și 2000; 

2. O cauză a diferenței bilanțului migratoriu rezultat în cei doi ani; 

3. O consecință a rezultatului bilanțului migratoriu pentru economia țării noastre. 

 6 puncte 

E. Precizaţi două argumente care să explice faptul că Italia este cea mai importantă producătoare de orez din Europa. 

 4 puncte 

                                                                                                   


