
                                        TEST GEOGRAFIE-Pregătire Bacalaureat         

                                                                                           Propunător:Prof.COSTEA LEONTIN 

                                                                                            Liceul,,HCC” Abrud 

                                                         CLASA A XII-A 

ROMÂNIA – EUROPA – UNIUNEA EUROPEANĂ, PROBLEME FUNDAMENTALE 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

SUBIECTUL I          30 puncte 

 

Harta de mai sus, pe care sunt marcate state ,cu litere, orașe-capitale cu cifre și numere, se referă la 

subiectul I A-D. 

 



A. Precizați :            4 p 

               1. numele statelor marcate pe hartă cu literele A și G.  

             2. numele orașelor-capitală marcate pe hartă cu cifrele 2 și 7. 

B. Completează spațiile libere cu informația considerată corectă :    6 p 

1. Orașele Debrecen și Pecs se află în statul marcat, pe hartă, cu litera....... 

2. Sunt considerate țări balcanice țările a căror capitale sunt marcate,pe hartă, cu cifrele.... 

3. Podgorica (Podgorița) este capitala statului marcat pe hartă cu litera..... 

C. Scrieţi, pe foaia de evaluare, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:                                                                                        10 p 

1. Fluviul Vistula străbate capitala politică precum și capitala istorică a țării marcate cu litera : 

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

2. Este o țară predominant muntoasă cea marcată pe hartă cu litera : 

a. B   b. C  c. G  d. H 

3. Orașul –capitală notat cu numărul 4 este numit : 

a. Luxemburg  b. Haga  c. Berna  d. Bruxelles 

4. Țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa este cea a cărei capitală este notată 

cu numărul : 

a. 3   b. 6  c. 9  d. 10 

5. Este numită ”Insula verde” sau ”Insula smaraldului” ,datorită pășunilor care o acoperă 

aproape în întregime, țara marcată pe hartă cu litera : 

a. A   b. B  c. D  d. F 

D.              6 p           

Prezentați două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat cu litera B și clima statului marcat 

cu litera D.     

E                                                                                                                                                           4 p 

          a. Prezentați doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviilor europene.  



          b. Europa este continentul cu cel mai ridicat grad de urbanizare. Prezentați două cauze ale 

acestui fapt.  

 

             

SUBIECTUL AL II-LEA         30 puncte 

 

Harta de mai sus,pe care sunt marcate ,cu litere,unități de relief ,râuri cu cifre de la 1 la 6, orașe notate 

de la 7 la 12, se referă la subiectul II A-E. 

A. Precizați :           4 p 

1. Numele orașelor marcate cu numerele  8 și 12. 

2. Numele râurilor marcate cu cifrele  2 și 4. 

B. Completează spațiile libere cu informația considerată corectă :    6 p 

1. Unitățile de relief notate cu literele G și E sunt separate de culoarul depresionar numit... 

2. Unitatea de relief caracterizată de un substrat foarte diversificat – mozaic petrografic – este 

cea notată cu litera.... 

3. Este situat în depresiunea Sibiului oraș marcat pe hartă cu numărul... 

4. Izvorăște din Carpații Orientali și traversează Carpații Meridionali râul notat cu cifra... 



5. Cea mai mare altitudine, dintre unitățile de relief hașurate, se înregistrează în unitatea de 

relief notată cu litera... 

6. Cea mai extinsă depresiune intramontană se află în unitatea de relief notată cu litera... 

C.  Scrieţi, pe foaia de evaluare, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:                                                                                                 10 p 

1. Vegetația de stepă are condiții propice de dezvoltare în unitatea de relief notată cu : 

a. A  b. B  c. E  d. G 

2. Râul cu cel mai mare debit din țara noastră este cel notat cu cifra : 

a. 1  b. 2  c. 4  d. 8 

3. Cele mai multe lacuri glaciare, dintre unitățile de relief hașurate, se află în unitatea de relief 

notată cu litera : 

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

4. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief notată cu litera : 

a. B  b. G  c. H  d. J 

5. Orașul  notat cu numărul 9, cel mai mare port de pe Dunăre, este numit : 

a. Brăila  b. Drobeta T. Severin  c. Galați  d. Tulcea 

D. Prezentați 3 deosebiri între relieful unității de relief notate cu F și cel al unității de relief notate 

cu D.            6 p 

Notă : Pentru punctaj maxim deosebirile trebuie prezentate comparativ , nu separat. 

E.               4 p 

            a. Prezentați o cauză care explică diferența de temperatură de peste 2°C între sudul și nordul 

țări. 

b. Prezentaţi două argumente privind complexitatea geologică şi geomorfologică a Podişului 

Dobrogei. 

  



SUBIECTUL AL III-LEA         30 puncte 

 

A.             4 p 

1. Prezintă tendința evoluției vârstei medii a populației rezidente în România în perioada 2008-

2018 

2. Prezintă o cauză a diferenței de vârstă medie dintre populația masculină și populația 

feminină 

3. Calculează diferența de vârstă medie ,în anul 2018, între populația masculină și populația 

feminină 

B.              6 p 

1. Explicați ce reprezintă fenomenul de îmbătrânire demografică    

2. Prezentați două cauze și două consecințe ale faptului că Italia este țara cu cel mai mare grad 

de îmbătrânire demografică de pe continentul nostru. 

C. Pentru Ucraina, precizaţi:          10 p 

1. două state vecine care nu sunt membre al UE; 

2. două elemente geografice care îi definesc poziţia geografică; 



3. un tip de climat; 

4. fluviul care traversează oraşul-capitală; 

5. forma de guvernământ; 

6. trei oraşe, altele decât capitala; 

D.                                                                                                                                                       6 p 

 Pe ţărmul nord-vestic al Europei, deşi latitudinile sunt de 50-70 grade lat.N, climatul este blând, cu  

amplitudini termice reduse, temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate.  

1. Explicaţi prezenţa unui climat blând la această latitudine.  

2. Menţionaţi două activități economice favorizate de acest climat.  

3. Numiţi un stat care se află la această latitudine şi beneficiază de acest climat.   

  

E.                                                                                                                                                      4 p 

 1. Explicați lipsa viețuitoarelor din Marea Neagră la adâncimi mai mari de 200 m.  

2. Prezentați o cauză care determină cantităţi de precipitaţii mai mari în vestul continentului Europa 

faţă de estul acestuia 

 


