
                                                              TEST LA GEOGRAFIE  

clasa a XII-a 

Ungureanu Adriana Beatris, 

 Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla, Ilfov 

 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) – 

ta 030  

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 

oraşe –capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului de pe hartă unde se află Munţii Pirinei; 

2. numele statelor marcate pe hartă cu A si H. 

4 puncte 

 

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

1. Fluviul Duero străbate statul marcat pe harta cu litera….... 

2. Podişul Meseta este situat în statul marcat pe harta cu litera.... …... 

3. Lacul Balaton este situat 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. Are ieşire la Marea Baltică statul notat pe harta cu litera: 

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

2. Râul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

             a. 15 b. 9 c. 14 d. 4                                                                                            2 puncte 



3. Tundra se dezvoltă în statul marcat pe hartă cu litera: 

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

4. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5.  Cel mai important râu, ca lungime, suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul 

statului marcat, pe hartă, cu litera A este: 

              a. Pad b. Rin c. Rhon d. Sena                                                                          2 puncte                                                                        

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine 

termică. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat. 

                                                                                                                                        9 puncte 

 

 

SUBIECTUL II (30 puncte) 

 

 
 

A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D, C şi H; 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5 . 

5 puncte 

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

1. Din unitatea de relief marcată pe hartă cu litera D se exploatează…………..… 

2. Dune de nisip se află in unitatea de relief marcată pe harta cu litera … 

3. Cea mai nouă unitate de relief este 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. Influenţe pontice se află în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera: 

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

2. Lacurile glaciare Lala si Buhăiescu se găsesc în unitatea de relief notă pe hartă cu litera: 

                            a. D b. H c. G d. B                                                                              2 puncte 

3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

 

4. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

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

5. Iazul Dracşani este situat în unitatea în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

D. Precizaţi trei deosebiri  între relieful unităţi marcate pe hartă cu litera B şi relieful unităţii 

marcate pe hartă cu litera H. 

Nota 1. Deosebirile se pot referi la: mod de fromare, altitudini, tipuri de roci, tipuri de relief, 

alte particularităti. 

Nota 2. Punctajul complet se acordă dacă sunt tratate comparativ şi nu separat. 

                                                                                                                                        6 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                       

E. Explicaţi: 

  Prin poziţia sa geografică, România este o ţară carpatică. Menţionaţi două avantaje 

economice care decurg din această situaţie. 

                                                                                                                                        4 puncte 

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 

 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale 

precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Diagrama se referă la 

subiectul III A - B. 

 
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. 1. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor; 

2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale; 

3. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 

                                                                                                                                                      

6 puncte 

  C. Pentru Germania, precizaţi: 

1. două mări la care are ieşire acest stat; 

2. două unităţi montane; 

3. două rauri; 

4. un tip de climă; 

5. un tip de vegetatie; 

6. două oraşe. 

10 puncte 

D. Comparaţi cadrul natural al Belgiei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, hidrografie, vegetaţiei 

şi solurilor. 

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

nu separat 

 

6 puncte 

E. Precizaţi două resurse care se exploatează din Germania şi două din Ucraina şi indusriile 

care prelucrează aceste resurse. 

 

4 puncte 

Oficiu: 10 puncte,  Total: 100 punct 


