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SUBIECTUL I                                                                                                              (30 puncte) 

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

capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D; 

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9. 

4 puncte 

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

1. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

2. Munţii situaţi în sud-vestul statului marcat, pe hartă, cu litera F s-au format în orogeneza ... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește ... 

6 puncte 

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

afirmaţiile de mai jos: 

 

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului: 

        a. Polonia                  b. Belarus            c. Lituania                       d. Ucraina             2 puncte                                     

 

2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 



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

 

3. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 8                  b. 10           c. 11                     d. 15                                                  2 puncte 

 

4. Insula Sicilia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

5. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

pe hartă, cu litera J.  

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, precipitaţii medii 

anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.  

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

separat. 

6 puncte 

E. Prezentați o cauză:  

1. a tendinței de îmbătrânire demografică a Europei.  

2. a prezenţei reliefului glaciar în Munții Alpi.                                                                   4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (30 puncte) –  

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 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 1;  

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9.                                                                4 puncte 

 

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

1. Munții Ciucaș se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ... 

3. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera…                  6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Subcarpaţii Getici  sunt străbătuţi de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1               b. 3              c. 5                      d. 12                                                            2 puncte 

 

2. Râul Buzău izvorăște din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

 

3. Peștera Scărișoara se află  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

 

4.  Din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F se exloatează: 

a. petrol         b. gaz metan            c. ape geotermale           d. cărbuni                       2 puncte 

 

5. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B               b. C                c. D                      d. F                                                           2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii 

marcate, pe hartă, cu litera H.  

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, gradul de fragmentare, tipuri genetice 

de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, 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. Prezentaţi două cauze ale absenţei amenajărilor hidroenergetice pe râurile care stăbat unitatea 

de relief marcată, pe hartă, cu litera C.                                                                                4 puncte 

 

 



SUBIECTUL al III-lea                                                                                           (30 de puncte)  

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor 

medii lunare, înregistrate la staţia meteorologică Atena.  

 
A. Precizaţi: 

1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia; 

2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia.                          4 puncte 

 

B. 1. Calculați diferența dintre cantitatea maximă și cantitatea minimă de precipitaţii.  

2. Prezentați o cauză care determină valorile mai mari ale precipitațiilor în anotimpul de iarnă. 

3. Precizați tipul de regim pluviometric caractersitic orașului Atena.                                  6 puncte 

                                                                                                                 

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:  

1. numele a două țări vecine, membre ale Uniunii Europene;  

2. numele a trei unităţi de relief;  

3. numele a două râuri;  

4. numele a trei oraşe.                                                                                                        10 puncte 

 

D. Se dă următorul tabel: 

Statul Anul Imigranţi 

( nr. persoane) 

Emigranţi 

( nr. persoane) 

Polonia 2005 70.300 322.200 

Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord 

2005     565. 000 
 

380.000 

1. Calculaţi bilanţul migratoriu bilanţul migratoriu pentru Polonia și pentru Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord. 

2. Prezentaţi o cauză a diferenței valorilor bilanţul migratoriu dintre cele două state.       6 puncte                           

 

E. Prezentaţi două argumente pentru a justifica ponderea mare a populației ocupate, în Franța, în 

sectorul terțiar.                                                                                                                     4 puncte 


