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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-C. Pe hartă sunt marcate statele cu litere şi oraşele-capitală cu numere. 

A. Precizaţi:  

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G  

2. numele oraşului capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8   

4 puncte 

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

1. Oraşul capitală Vilnius este marcat, pe hartă, cu numărul . . . .   

2. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală  marcat, pe hartă, cu numărul . . .   

3. Capitala  statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte. . .    

6 puncte 



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

jos:  

1. Este situat pe Insula Zealand, oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1 b.5 c. 11    d.12                                                  2 puncte 

2. Stejarul de plută se cultivă pe teritoriul statului este marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Relieful vulcanic şi cu gheizere se întâlneşte în statul marcat, pe harta, cu litera: 

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

4. Statele continentale sunt marcate, pe hartă, cu literele: 

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

5. Lacurile Mazuriene se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1 b.3      c.6  d.10  2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiriîntre clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Iutlanda. 

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 deosebirilevor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

                6 puncte  

             

E. 1. Precizati două cauze ce explică diferenţa între densitatea populaţiei din statul marcat pe hartă cu litera C şi 

statul marcat cu litera G. 

2.Prezentaţi două cauze ce explică faptul că statul J produce peste 100% energie electrică din surse regenerabile 

(25% energie geotermală şi 75% hidroelectrică).        

                                                              4 puncte 

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 



Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 

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

A.Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12 ; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 3 .                                                                         4 puncte             

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

1 Oraşul marcat  pe hartă, cu numărul 8  este reşedinţa judeţului . . . .  

2. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 1   se numeşte. . . .  

3. Cele mai multe forme de relief glaciar se află în unitatea de relief marcată, 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-municipiu cu peste 300.000 locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul:  

 a. 7   b. 9   c. 10        d. 11   2 puncte 

2. Este alcătuită, în exclusivitate din fliş, unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

 a. A       b.E  c.F      d.G   2 puncte 

3. Influenţe climatice continentale  se manifestă în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

 a.A şi B  b.B şi C  c.B şi H  d.C şi G  2 puncte 

4.  Lacul Izvorul Muntelui a fost realizat pe cursul râului marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 2    b.4         c.5  d. 6  2 puncte 

5.   O trăsătură comună subunităţilor de relief notate, pe hartă, cu literele B şi C este:  

 a. acelaşi râu limită b. relief- dune de nisip    c. influenţa climatică     d. înclinarea  2 puncte 

 

D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, 

pe hartă, cu litera H. 

Nota 1:  Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte alereliefului: 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  asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi 

nu separat.                                                                                                                                                              6 puncte 

E.1.Precizaţi un argument care să explice importanţa fondului forestier pentru România, în condiţiile în care acesta   

reprezintă 27,6% din suprafaţa ţării (cf. INS/ an 2019).  

2. Prezentaţi o cauză care să explice existenţa celor două straturi de apă (de suprafaţă şi de adâncime) din bazinul Mării 

Negre.                                                                                                                                                                   4 puncte 

  

SUBIECTUL al III-lea  (30 puncte) 

Cele două reprezentări grafice de mai jos se referă la subiectul III A- B şi  prezintă mediile termice lunare pentru două 

oraşe din Europa, situate în vestul şi, respectiv, în estul continentului:  

           
Diagrama 1                                    Diagrama 2  
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A: Precizaţi:  

1. Valoarea minimă şi maximă a temperaturii medii lunare înregistrate pe Diagrama 1. 

2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare marcată  pe Diagrama 2 şi luna în care se înregistrează..                  

4 puncte 

B: Precizaţi: 

1. amplitudinea termică anuală pentru localitatea cu medii termice lunare din Diagrama 1 

2. amplitudinea termică anuală pentru localitatea cu medii termice lunare din Diagrama 2 

3. o influenţa climatică pentru fiecare localitate  

6 puncte 

C: Pentru Republica  Moldova, precizaţi:  

1. două unităţi de relief  

2. un râu/ lac 

3. un tip de vegetaţie 

4. doua oraşe, altele decât oraşul capitală    

5. o cultură agricolă tradiţională 

6. două ramuri ale industriei 

7. un aeroport internaţional  

            10 puncte 

D: Comparaţi cadrul natural al Bulgariei cu cel al Ungariei,  prezentând o asemănare şi două deosebiri. 

Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi 

solurilor. 

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

separat.                         6 puncte  

 

E. Precizaţi două argumente care explică faptul că aeroportul Heathrow (Londra) are cel mai mare flux de pasageri din 

Europa (şi al doilea nod aerian internaţional din lume), cu un număr de 80 milioane călători care aterizează/ decolează 

(date: anul 2018). 

4 puncte  

 

 


