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 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

   SUBIECTUL I                                                                                                                                    (30 puncte) 

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

A. Precizaţi:  

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H și A; 

2. numele oraşelor-capitală marcat, pe hartă, cu numerele 8 și 11. 
4 puncte 

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

1. Peisajul cu poldere se întâlnește pe țărmul statului marcat, pe hartă, cu litera... 

2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este situată pe fluviul... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are țărmul sudic scăldat de Golful... 
 6 puncte 

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

1. O câmpie fluvio-glaciară se desfăşoară pe teritoriul statul marcat, pe hartă, cu litera: 

     a. A      b. E       c. D       d. H.                                                                                            2 puncte 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului: 

a. Albania       b. Croația       c. Macedonia      d. Muntenegru.                                         2 puncte 

3. Fluviul Nipru străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1       b. 13       c. 6       d. 14.                                                                                         2 puncte 



4. Cea mai mică densitate a populaţiei dintre statele marcate, pe hartă, se înregistrează în statul marcat cu litera: 

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

5. Portul maritim european, Marsillia, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A      b. J      c. E       d. B.                                                                 2 puncte 

 10 puncte 

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

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, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență 

ridicată. 

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

 6 puncte 

E. Precizați:  

1. Două argumente care să explice caracterul de ariditate al regiunii din nordul mărilor  Neagră și Caspică. 

2. Două argumente care să explice importanța Canalului Rhin-Main-Dunăre. 

 4 puncte 

  

SUBIECTUL II  (30 puncte) 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II: A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief (sau subunităţi ale acestora) cu 

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

A. Precizați: 

1. Numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 12 și  8; 

2. Numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 și 5. 4 puncte 

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

1. Izvoare geotermale se găsesc în unitățea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

2. Orașul Baia Mare se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera... 

3. Un oraș-port aflat în sectorul Dunării maritime este cel 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. Orașul-reședință al județului Hunedoara este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

              a. 4     b. 3    c. 2     d. 6. 

2. Un bazin de exploatare a huilei se găsește în unitatea de relief marcat, pe hartă, cu litera: 

             a. B     b. D    c. C    d. E. 

3. În unitatea de relief relief marcată, pe hartă, cu litera G se găsesc lacuri: 

                  a. glaciare    b. limanuri    c. iazuri    d. vulcanice. 

4. Secete frecvente se produc în unitătea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. G    b. C   c. D   d. E. 

5. Afluentul râului marcat, pe hartă, cu numărul 3 este: 

                    a. Prahova     b. Ialomița     c. Dâmbovița    d. Buzău. 

 10 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe harta de mai sus, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe 

harta de mai sus, cu litera H. 

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

distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de 

relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

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

 6 puncte 

E. Prezentați:  

1. două argumente pentru a ilustra faptul că Podișul Mehedinți nu este o subdiviziune a Podișului  Getic; 

2. doi factori naturali care favorizează dezvoltarea unor areale (suprafețe) pomicole în regiunile             deluroase. 

 4 puncte 

  

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

   Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă structura populației pe sectoare 

economice în țările vecine României. 

 

A. Precizaţi: 

1. valoarea maximă a ponderii populației ocupate în servicii și numele statului în care se înregistrează; 

2. valoarea minimă a ponderii populației ocupate în industrie și numele statului în care se  înregistrează. 

 4 puncte 

B. Precizaţi:  

1. ponderea redusă a populației ocupate în agricultura Ungariei comparativ cu Republica Moldova; 

2. ponderea ridicată a populației ocupate în servicii în Bulgaria ; 

3. ponderea ridicată a populației ocupate în industrie în Ucraina. 

 6 puncte 



C. Referitor la Serbia, precizaţi: 

1. două state vecine: unul membru al U.E și unul care nu este membru al U.E. ; 

2. numele unei unități montane şi al unei câmpii de pe teritoriul acestui stat; 

3. doi afluenți ai Dunării care curg pe teritoriul acestui stat; 

4. o resursă de subsol; 

5. două orașe în afara capitalei; 

6. numele celui mai mare port fluvial.                                                                                   

 

 10 puncte 

D. Aveți în vedere următorul tabel:  

Orașul 
Poziția geografică 

(coordonatele geografice) 

Temperatura medie 

a lunii ianuarie 

Temperatura medie 

a lunii iulie 

Dublin 53°20´ lat. N, 6°15´ long.V 5°C 15°C 

Minsk 53°54´ lat. N, 27°34´long. E - 6°C 18°C 

1. Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Dublin. 

2. Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Minsk. 

3.  Explicați faptul că amplitudinile termice medii anuale din cele două orașe sunt diferite, deși ele sunt situate 

aproximativ la aceeași latitudine. 

 6 puncte 

E.  Precizați două argumente pentru care turismul din Franța este mai dezvoltat și diversificat decât          cel din Belgia. 

 4 puncte 
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