Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003

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 B şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera …
3. Energia mareelor este valorificată în statul 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. Este traversat de Dunăre oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1,
b. 6,
c. 9,
d. 12.
2 puncte
2. Bazinul carbonifer Dombass se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B,
b. C,
c. D,
d. E .
2 puncte
3. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A,
b. B,
c. D,
d. F .
2 puncte
4. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A,
b. C,
c. E,
d. F.
2 puncte
5. Sunt membre ale Uniunii Europene, din anul 2007, statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B,
b. D și F,
c. A și D,
d. B și F.
2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului
marcat,pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile și asemănare se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. două materii prime folosite în industria siderurgică.
b. două state europene, marcate pe hartă, în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile 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 unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Orașe marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 5 sunt traversate de râul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. D,
b. E ,
c. F,
d. G.
2 puncte
2. Lacul Vidraru este situat pe râul marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7,
b. 10,
c. 11,
d. 12.
2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este un important centru al industriei:
a. aluminiului,
b. energetice,
c. de utilaj petrolier,
d. siderurgice. 2 puncte
4. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B se numeşte:
a. Brașov,
b. Hunedoara,
c. Petroșani,
d. Reşiţa.
2 puncte
5. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B,
b. D,
c. E,
d. F.
2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera A şi
relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea 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 cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea
animalelor decât cultura plantelor.
4 puncte
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii
lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa.
A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare şi luna în care se înregistrează;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos:
1. Anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi
medii lunare de precipitaţii este:
a. iarna,
b. primăvara,
c. toamna,
d. vara.
2. Regimul anual al precipitaţiilor se
încadrează în tipul de regim pluviometric:
a. ecuatorial, b. musonic,
c.
subpolar,
d. temperat-oceanic.
3. Factorul care determină cantităţi mari de
precipitaţii medii anuale este:
a. altitudinea reliefului,
b.
circulaţia vestică a maselor de aer,
c. regimul radiaţiei solare,
d.
regimul temperaturii aerului.
6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi majore de relief;
3. trei resurse de subsol;
4. două oraşe-port maritime;
5. o regiune turistică.
10 puncte
D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice,
vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”.
4 puncte.

