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Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică
şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model de antrenament

TEST 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere si orase capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Kiev, este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este străbătut de fluviul ...
3. Ţărmul dalmatic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat continental este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3
b. 12
c. 4
d. 13
2p
2. Lacul Balaton este situat în statul a cărui capitală este marcată cu numărul:
a. 1
b. 6
c. 8
d. 13
2p
4
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3. Câmpia Padului se desfăşoară în statul marcat pe hartă cu litera:
a. D
b. B
c. H
d. J
4. Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. J
c. B
d. F
5. Vegetaţie de taiga (păduri de conifere) întâlnim în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B
b. I
c. J
d. G

Geografie

2p
2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E si clima statului marcat,
pe hartă, cu litera G.
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.
6p
E. Prezentaţi o cauză care explica:
1. prezenţa estuarelor la gurile de vărsare ale râurilor din vestul Europei.
2. dezvoltarea reliefului glaciar în Munții Alpi
4p
SUBIECTUL II

(30puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.
A.
B. Precizaţi:
1. numele unitaţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F si B ;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 2.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Cea mai veche unitate de relief este marcată pe harta cu litera ...
5
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2. Depresiunea Braşov este localizată în unitatea de relief marcat pe hartă cu litera ...
3. Influenţe climatice pontice întâlnim în unitatea marcată cu litera….
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief de domuri întalnim în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. G;
b. C
c. E;
d. B;
2p
2. Şisturi verzi, întâlnim în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A;
b. H ;
c. B ;
d. D ;
2p
3. Temperatura minimă absolută din România a fost înregistrată în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. G ;
b. C ;
c. F;
d. A;
2p
4. Vegetaţie de stepă întalnim în unitatea marcată pe hartă cu litera:
a. G;
b. H;
c. A;
d. E;
2p
5. Molisoluri sunt specifice în unitaţile de relief marcate cu literele:
a. G si F;
b. A si D;
c. D si H;
d. B si G;
2p
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E si relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera F.
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 si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu
separat.

6p
E. 1. Prezentaţi două cauze care au dus la formarea Deltei Dunării;
SUBIECTUL III

4p
(30 puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B medii lunare la o staţie
meteorologică.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat.
4p
B. Precizaţi:
1. luna în care temperatura aerului are valori 10º C;
2.tipul de climat ce are specifică reprezentarea grafică de mai sus;
6

Examen de bacalaureat

Geografie

3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale și valoarea acesteia.
6p
C. Pentru Germania, precizaţi numele:
1. a două unităţi montane;
2. unei unităţi de câmpie;
3. unui tip climatic;
4. un fluviu navigabil;
5. unui tip de vegetatie;
7. a două mări la care are ieşire;
8. a două resurse naturale .
10 p
D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială si economică, formată din
mai multe state. Precizaţi :
1. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007;
3. două state din Uniunea Europeană cu iesire la Marea Baltică;
6p
E. 1. Precizaţi câte un avantaj și un dezavantaj al energiei hidroelectrice, comparativ cu alte
forme de obținere a energiei electrice.

4p

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST 1
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. I – Suedia;
2. 2 – Madrid ;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 13; 2. Tamisa; 3. D (Croaţia)
.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2. b; 3. d; 4. d; 5. b;
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Irlandei si clima R. Moldova.
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori genetici,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitatii medii anuale/vara/iarna, vânturi
cu frecventă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nuseparat.
Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu
denumirile lor reale.
6p

E. 1. Se acordă 2 p pentru o cauză corect precizată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar – 1 p.
2. Se acordă câte 2 p pentru o cauză corect precizată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda
punctaj intermediar - 1 p .
4p
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SUBIECTUL II

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. F – Gr. M. Parâng; B – Pod. Getic 2. 1 – Mureş ; 2 – Dâmboviţa .
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. H;
2. A ;
3.H.

6p

C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b;
2. b;
3. d;
4. b;
5. c;

10 p

D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Subcarpaţilor Moldovei şi
relieful Grupa M. Parâng. Pentru răspunsuri partial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale, tipuri genetice de
relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitătile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale.
6p

E. 1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare din cei doi factori corect prezentaţi (2*2 p);

SUBIECTUL III
A. Se acordă 4 p astfel:
1. 170 – 190C– 1 p;
2. - 50C– 1 p;

4p

(30 de puncte)
iulie – 1 p;
ianuarie – 1 p.
4p

B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. pentru luna corect precizată (octombrie) – 2 p;
2. pentru tipul climatic corect precizat (temperat continental) – 2 p;
3. pentru calculul amplitudinei termice corect precizate (AT= Tmax.-Tmin.) – 1 p.
pentru valoarea amplitudinii termice corect calculate (AT=.230C, se punctează orice valoare cuprinsă
între 22-240C) – 1 p.
6p
C. Se acordă câte 1 p pentru fiecare element:
1. doua unitati montane – 2 p (câte 1 p pentru fiecare);
2. o unitate de câmpie – 1 p;
3. un tip climatic – 1 p;
4. fluviul navigabil – 1 p;
5. un tip de vegetaţie – 1 p;
6. două mări la care are ieşire – 2 p (câte 1 p pentru fiecare);
7. două resurse naturale – 2 p (câte 1 p pentru fiecare);
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare subpunct cu răspunsuri corecte. Pentru răspunsuri parţial corecte se
acordă câte 1 p;
1. 2 p
2. 2 p
3. 2 p
6p
E. 1. Se acordă 2 p pentru fiecare dintre avantaje /dezavantaje corect prezentate.
4p
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Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică
şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model de antrenament

TEST 2

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I

(30 puncte)

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 statului marcat, pe hartă, cu litera C;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de fluviul ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ...
3. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul ...

6p

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 5
b. 8
c. 13
d. 14
2p
9
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2. Este situat într-o regiune cu climat mediteraneean oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2
b. 5
c. 6
d. 15
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:
a. Liubljana
b. Sarajevo
c. Skopje
d. Zagreb
4. Munţii Penini şi Munţii Scoţiei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. G
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:
a. Cipru
b. Malta
c. Monaco
d. San Marino

2p
2p
2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera F.
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
nuseparat.
6p
E. 1. Prezentaţi o cauză care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe
hartă, cu litera G.
2p
2. Precizați două unități de relief din statul marcat, pe hartă, cu litera F2.
2p
SUBIECTUL II

(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 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 10;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.
4p
10
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B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Principalul port maritim al ţării este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte...
3. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 4
se numeşte ...
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţe climatice (scandinavo-)baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A
b. C
c. D
d. E
2p
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:
a. Piteşti
b. Ploieşti
c. Slatina
d. Târgovişte
2p
3. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C
b. F
c. G
d. H
2p
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:
a. Crişul Alb
b. Crișul Repede
c. Someşul Mic
d. Târnava Mare
2p
5. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E reprezintă principala regiune de exploatare a
resurselor de:
a. aur şi gaze naturale
b. cărbuni şi petrol
c. marmură şi minereu de fier
d. sare şi petrol
2p
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
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 cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6p

E. 1. În județul Timiș, densitatea populației este de cca. 78,6 loc./km2, iar în județul Caraș-Severin
densitatea populației este de cca. 34,7 loc./km2. Prezentați o cauză a densității populației aproape
duble în județul Timiș față de județul Caraș-Severin, în condițiile în care cele două județe au
suprafețe aproape egale (8697 km2 județul Timiș și 8520 km2 județul Caraș-Severin).
2. Prezentați o cauză care a determinat scăderea numerică a populaţiei în România, după 1990.
4p
SUBIECTUL III
(30 de puncte)
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă valoarea produsului
intern brut pe locuitor (PIB/loc.) pentru unele state europene, exprimată în dolari SUA, la nivelul
anului 2011.

11
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A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a PIB/loc. şi numele statului în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a PIB/loc. şi numele statului în care se înregistrează.

4p

B. 1. Precizaţi valoarea PIB/loc. în Norvegia și în Grecia.
2. Calculați diferența dintre PIB/loc. din Germania și PIB/loc. din România.
3. Prezentaţi o cauză a PIB/loc. redus din România.

6p

C. Pentru Pen Iberică, precizaţi :
1. două state întâlnite aici;
2. trei unităţi de relief;
3. două cursuri de apă;
4. trei culturi agricole tradiţionale.
10 p
D. Tabelul de mai jos prezintă structura populaţiei (exprimată în procente) pe sectoare de activitate
a unor state membre ale Uniunii Europene.
Statul
Germania
Olanda
România

Primar (%)
1,6
2,3
29,0

Secundar (%)
24,6
18,8
28,6

Terțiar (%)
73,8
78,9
42,4

Explicați:
1. procentul ridicat al populației care lucrează în sectorul primar din România;
2. procentul ridicat al populației care lucrează în sectorul terțiar din Olanda;
2. procentul scăzut al populației care lucrează în sectorul primar din Germania.
6p
E. 1. Precizaţi un avantaj și un dezavantaj ale producerii hidroenergiei, comparativ cu alte forme de
obținere a energiei electrice.
2. Precizaţi o cauză a bilanţului (sporului) natural negativ în ţările Europei de Est.
4p
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST 2
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I
A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. C – Olanda;
2. 4 – Berlin;

(30 de puncte)
4p

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. Dunarea; 2. Austria; 3. 11
.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b.
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Spania si clima Ucraina.
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori genetici,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitatii medii anuale/vara/iarna, vânturi
cu frecventă ridicată.
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Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nuseparat.
Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu
denumirile lor reale.
6p
E. 1. Se acordă 2 p pentru o cauză corect precizată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar – 1 p.
2. Se acordă câte 1p pentru cate o unitate corect precizată (2 p). Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar – 1 p .
4p

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 10-Arad; 2. 5 – Prut;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 7 (Constanţa);
2. Argeş;
3.Timişoara.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. b; 3. b; 4. c; 5. c.
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Subcarpaţilor de Curbura
şi relieful Grupei Munţilor Făgăraş si Bucegi. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuride
roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale, tipuri genetice
derelief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nuseparat.
Pentru tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitătile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pehartă, fie
cu denumirile lor reale.
6p
E. 1. Se acordă câte 2 p pentru o cauză corect prezentată (2 p)
2. Se acordă câte 2 p pentru o cauză corect prezentată (total 2 p)
SUBIECTUL III

4p
(30 de puncte)

A. Se acordă 4 p astfel:
1. Luxamburg – 1 p;
115 000 $/loc. – 1 p;
2. Bulgaria – 1 p;
5 000 – 7 000 $/loc. – 1 p.
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. Norvegia – 95 000 – 100 000 $/loc. Grecia 25 000 $/loc. – 2 p;
2. 35 000 – 36 000 $/loc. – 2 p;
3. o cauză corect precizată – 2 p.
6p
C. Se acordă câte 1 p pentru fiecare element:
1. doua state – 2 p (câte 1 p pentru fiecare);
2. trei unitati de relief – 3 p;
3. doua cursuri de apa – 2 p;
4. trei culture traditionale – 3 p;
10 p
D. Se acordă 6 p. astfel:
1. 2 p pentru explicaţia corectă;
2. 2 p pentru explicaţia corectă;
3. 2 p pentru explicaţia corectă;
6p
E. 1. Se acordă 2 p pentru un avantaj și un dezavantaj ale producerii hidroenergiei, comparativ cu alte
forme de obținere a energiei electrice.
2. Se acordă 2 p pentru o cauză corect prezentată.
4p

13

Examen de bacalaureat

Geografie

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică
şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model de antrenament

TEST 3

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

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 statului marcat, pe hartă, cu litera F;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte...
2. Oraşele-capitală marcate, pe hartă cu numerele 14 şi 6 sunt străbătute de fluviul ...
3. Statul care are o mare parte din suprafaţă acoperită cu calotă glaciară este marcat, pe hartă, cu
litera...
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B
b. D
c. G
d. J
2p
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte:
a. Atena
b. Monaco
c. Nicosia
d. Valletta (La Valletta)
2p
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3. Insulele Sicilia şi Sardinia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. I
d. J
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:
a. Bratislava b. Ljubljana c. Praga
d. Viena
5. Minereuri de fier se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. E
c. G
d. I

2p
2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A 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.
6p
E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al statului marcat, pe hartă, cu litera
G.
4p
SUBIECTUL II
(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 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 1.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Relief glaciar se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
15
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2. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de râul numit ...

6p

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Alba Iulia
b. Deva
c. Mediaş
d. Târgu Mureş
2p
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 străbate oraşul:
a. Alexandria
b. Bucureşti
c. Piteşti
d. Ploieşti
2p
3. Un combinat de prelucrare a minereurilor neferoase a fost construit în oraşul marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
2p
4. Zăcaminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C
b. F
c. G
d. H
2p
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:
a. Bistriţa
b. Jijia
c. Moldova
d. Suceava
2p
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera D.
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 cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6p
E. Prezentați două cauze care explică densitatea redusă a populației din Munții Carpați.
SUBIECTUL III

4p
(30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia debitelor medii
lunare ale fluviului Dunărea.
A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care s-a înregistrat;
2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care s-a înregistrat.
4p

B.1. Calculaţi diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar.
1. Precizaţi o cauză care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii.
2. Precizaţi o cauză care determină valorile scăzute ale debitului în intervalul septembrienoiembrie.
5p
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C. Pentru Pen. Balcanică, precizaţi:
1. numele a două state , membre ale Uniunii Europene;
2. numele a două unităţi de relief;
3. numele a două cursuri de apă;
4. două tipuri de climă;
5. numele a două oraşe-capitala.
D. Aveţi în vedere următorul tabel:
Statul
Malta
România
Suedia

Populaţia
(nr. loc.)
404.000
21.670.000
9.047.000

10 p

PIB
(miliarde $)
8
162
456

Sursa: The World Economic Outlook Database, FMI, estimari la nivelul anului 2012
Notă: Datele referitoare la PIB au fost rotunjite

1. Calculaţi valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în Malta.
2. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în România.
3. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în Suedia.
6p
E. 1. Prezentaţi un avantaj şi un dezavantaj al utilizării combustibililor fosili (cărbuni, petrol, gaze
naturale) pentru obţinerea energiei electrice.
2p
2. Menţionaţi două state care au fost admise în Uniunea Europeană în anul 2004.
2p

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST 3
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. F – Germania;
2. 12 – Londra;
4p
B. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:
1. Portugalia; 2. Dunarea; 3.A
.
6p
C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2.d; 3. d; 4. a; 5. d;
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Islanda si clima Italia. Pentru
răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori genetici,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitatii medii anuale/vara/iarna, vânturi
cu frecventă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nuseparat.
Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu
denumirile lor reale.
6p
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E. Se acordă câte 2 p pentru cate o cauza corect precizată (4 p). Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar – 2 p .
4p

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 12- Timişoara; 2. 1 – Mureş;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. F;
2. Chilia;
3.Jiu.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. b; 3. c; 4. a; 5. d;
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Carpaţilor de Curbură şi
relieful Sectorului Central al C. Române . Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte - 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale, tipuri genetice de
relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitătile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale.
6p

E. Se acordă câte 2 p pentru câte o cauză corect prezentată (4 p)
4p
(30 de puncte)

SUBIECTUL III
A. Se acordă 4 p astfel:
1. 12 000 m3/s – 1 p;
2. 4 000m3/s – 1 p

V(mai) – 1 p;
X(octombrie). – 1 p.
4p

B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 8 000 m3/s – 2 p;
2. o cauză corect precizată – 2 p;
3. o cauză corect precizată – 2 p.
6p
C. Se acordă câte 1 p pentru fiecare element:
1. două state – 2 p (câte 1p. pentru fiecare);
2. două unităţi de relief – 2 p;
3. două cursuri de apă – 2 p;
4 două tipuri climatice – 2 p;
5. două orase capitală – 2 p;
10 p
D. Se acordă 6 p astfel:
1. 2 p PIB Malta :19.802 $/loc.;
2. 2 p pentru explicaţia corectă;
3. 2 p pentru explicaţia corectă;
6p
E. 1. Se acordă 2 p pentru un avantaj și un dezavantaj ale utilizarii combustibililor fosili, comparativ cu
alte forme de obținere a energiei electrice.
2. Se acordă 2 p pentru două state admise în Uniunea Europeană în 2004.
4p
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Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică
şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model de antrenament

TEST 4

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere si orase
capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4.
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ............
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este străbătut de fluviul ……...
3. Insula Corsica, aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ……...
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat oceanic este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 12
b. 8
c. 5
d. 2
2p
2. Vegetaţie de tundră întâlnim în statul marcat cu litera :
a. B
b. I
c. H
d. E
2p
3. Munţii Apenini se desfăşoară de-a lungul statului marcat pe harta cu litera:
a. F
b. E
c. G
d. I
2p
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4. Are ieșire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. G
c. E
d. B
5. Oraşul capitală marcat, pe hartă cu cifra 15, se numeşte:
a. Riga
b. Villnius
c. Tallinn
d. Oslo

2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G si clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
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 si nu
separat.
6p
E. Prezentaţi o cauză care explică:
1. lungimea redusă a râurilor din Pen. Scandinavă .
2. existenţa unui numar mare de lacuri glaciare în Finlanda.
4p
SUBIECTUL II

(30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief
culitere, râuri cu numere de la 7 la 12 si orase cu numere de la 1 la 6.
A. Precizaţi:
1. numele unitaţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D ;
2. numele râuluilor marcate, pe hartă, cu numerele 7;
4p
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcanii Noroioşi sunt în unitatea marcată pe hartă cu litera ...
2. Cele mai mari precipitaţii, se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera...
3. Iazuri şi heleştee, întâlnim în unitatea de relief marcată cu litera….
6p
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
20
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1. Relief de glaciar întalnim în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. D;
b. C
c. E;
d. F;
2. Lacul Bâlea se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D;
b. E ;
c. C ;
d. A ;
3. Străbate Podişul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 ;
b. 8 ;
c. 10;
d. 11;
4. Vegetaţie alpină întalnim în unitatea marcată pe hartă cu litera:
a. G;
b. A;
c. F;
d. E;
5. Petrol şi gaze naturale, se exploatează în unitaţile de relief marcate cu literele:
a. G si E; b. C si F;
c. E si D; d. B si F;

Geografie

2p

2p
2p
2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A si relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera D.
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 si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6p
E. 1. Prezentaţi doua elemente de unicitate ale Mării Negre;
2. Prezentaţi două cauze care explică, lipsa lacurilor glaciare din Carpatii Curburii;
4 p
SUBIECTUL III
(30 puncte)
Reprezentarea grafică prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare, la staţia meteorologică
Bucureşti -Filaret, în anul 2014.

A. Precizaţi:
1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează
2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează

4p

B. Scrieţi, pe foaie, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare din afirmaţiile de mai
jos:
1. Amplitudinea termică este de aproximativ:
6p
a. 14-16°C
b. 17-19°C
c. 20-22°C
d. 24-28°C
2. Cea mai mare diferenţă de temperatură între două luni consecutive este între:
a. ianuarie şi februarie
b. martie şi aprilie
c. iunie şi iulie
d. noiembrie şi decembrie
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3. Temperatura medie anuală, la stația meteorologică București – Filaret, în anul 2014, a fost
cuprinsă între:
a.7°C -9°C
b. 10°C -12°C
c. 6°C -8°C
d. 11,5°C – 13,5°C
C. Pentru Peninsula Scandinavă, precizaţi :
1. o unitate montană și o caracteristică a acesteia;
2. un tip climatic și o caracteristică a acestuia;
3. două tipuri de vegetaţie;
4. două state monarhii ;
5. două state membre UE;
10 p
D. Comparaţi cadrul natural al Islandei cu cel al Greciei, precizând trei deosebiri ;
 Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale cadrului natural:relief,
climă, reţea hidrografică, vegetaţie sau tipurile de soluri;
 Punctajul complet va fi acordat daca cele trei deosebiri, vor fi prezentate comparativ şi nu
separate.
6p
E. 1. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene
în scopul protecţiei și conservării mediului.
4p

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST 4
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. A – Lituania;
2. 4 – Bruxelles;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1.8; 2. Nipru; 3.F
.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2.b; 3. c; 4. c; 5. C;
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Italia si clima Norvegia.
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori genetici,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitatii medii anuale/vara/iarna, vânturi
cu frecventă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu
denumirile lor reale.
6p
E. 1.Se acordă 2 p pentru o cauza corect precizată
2.Se acordă 2 p pentru o cauza corect precizată Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar - 2 p .
4p
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SUBIECTUL II

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. D - M. Apuseni; 2. 7 – Suceava;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. E;
2. D;
3.F.
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2.d; 3. b; 4. b; 5. a;

6p

10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Gr.Nordice a Carpaţilor
Orientali şi relieful Subcarpaţilor de Curbură . Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de
roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale, tipuri genetice de
relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitătile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale.
6p

E. 1.Se acordă câte 2 p pentru doua elemente de originalitate corect prezentate;
2.Se acordă câte 2 p pentru doua cauze corect prezentate ; Pentru răspuns parţial corect se poate acorda
punctaj intermediar – 2 p.
4p
SUBIECTUL III
A. Se acordă 4 p astfel:
1. 22,50 – 250C– 1 p;
2. -20 / -30C– 1 p;

(30 de puncte)
iulie – 1 p;
ianuarie – 1 p.
4p

B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. pentru anotimpul corect precizat (d) – 2 p;
2. pentru o cauză corect precizată (b) – 2 p;
3. pentru intervalul crect precizat (b) – 2 p.
6p
C. Se acordă câte 1 p pentru fiecare element:
1. o unitate de relief şi o caracteristică a acesteia – 2 p (câte 1 p pentru fiecare);
2. un tip climatic si o caracteristică a acestuia – 2 p.;
3. două tipuri de vegetaţie – 2 p.;
4 două state monarhii – 2 p;
5. două state membre UE – 2 p;
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între cadrul natural al Islandei şi cadrul
natural al Greciei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte - 1 p.
6p
E. 1. Se acordă 4 p pentru patru surse de energie corect prezentate.
4p
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Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică
şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
Model de antrenament

TEST 5

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

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 statului marcat, pe hartă, cu litera F;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10.
4p
B. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Țărmurile cu fiorduri sunt specifice Peninsulei…….....
2. Vulcanism activ există în statul marcat cu litera..........
3. Munții Ural s-au format în timpul orogenezei...............
6p
C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. J
b. E
c. D
d.H
2. Statul marcat cu litera H are o vegetație dominantă de:
a. stepă
b. landre
c. Conifere
d. tundră
3. Resurse importante de minereu de fier se găsesc în statul marcat cu litera
a. E
b. J
c. I
d. H

2p
2p
2p
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4. Teritoriul statului marcat cu litera I este traversat de fluviul
a. Ebru
b. Tibru
c. Tajo
d. Tamisa
5. Polderele sunt suprafețe aflate sub nivelul mării și aparțin statului marcat cu litera
a. A
b. C
c. E
d. I

Geografie

2p
2p

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera E şi clima statului marcat pe
hartă cu litera H.
6p
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.
6p
E.Ţărmul cu delte este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor care
contribuie la geneza deltelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.
4p
SUBIECTUL II

(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 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. Precizați:
1. Numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E și H.
2. Numele râurilor marcate, pe hartă, cu cifrele 7 și 9.
4p
B. Scrieţi, pe foaia examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai veche unitate de relief din România este marcată cu litera …….…
2. Un tip de roci din unitatea marcată cu litera A ...........
3. Pajiștile alpine sunt caracteristice unității marcate pe hartă cu litera …........
6p
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C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influențe climatice submediteraneene sunt specifice unității marcate, pe hartă, cu litera:
a. B
b. C
c. E
d. F
2p
2. În unitatea marcată cu litera C nu este specifică vegetația de:
a. stepă
b. silvostepă c. foioase
d. conifere
2p
3. Resurse de minereuri neferoase se găsesc în unitatea marcată cu litera:
a. A
b. B
c. E
d. H
2p
4. Solurile de tip cernoziom nu sunt specifice unității marcate, pe hartă, cu litera:
a. E
b. F
c. G
d. H
2p
5. Unitatea marcată cu E este traversată de râul:
a. Prahova
b. Ialomiţa
c. Olt
d. Vedea
2p
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B si
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
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 cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6p
E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra unicitatea/ originalitea Mării Negre.
4p
SUBIECTUL III
(30 de puncte)
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia
temperaturilor medii anuale la o anumită staţie meteorologică.
A. Precizați:

1. valoarea minimă lunară a temperaturii aerului şi luna în care se înregistrează.
2. valoarea maximă lunară a temperaturii aerului şi luna în care se înregistrează
4p
B. 1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală.
2. Precizaţi un factor care determină variaţia temperaturilor medii lunare.
3. Precizaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale.
6p
C. Pentru Arhipelagul Britanic, precizaţi:
1. numele a două unităţi de relief;
2. un tip climatic si o caracteristică a acestuia;
3. un râu / fluviu;
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4. un tip de vegetaţie;
5. două resurse naturale
6. două mări la care are deschidere
10 p
D. Precizați:
1. Două râuri/ fluvii, care se varsă în Oceanul Atlantic.
2. Tipul (geneza) fiecăruia dintre lacurile Balaton și Ladoga.
3. O formațiune vegetală și un tip de sol din Pen. Scandinavă.
E.Enumeraţi patru unităţi de relief din România, în ordinea descrescătoare a vechimii lor:

6p
4p

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST 5




Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. F –Croaţia;
2. 10 – Varşovia;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. Scandinavă; 2. J; 3.Hercinică
.
6p
C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2.a;
3. d; 4. c; 5. C;.
10 p
D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Olanda si clima Ucraina.
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori genetici,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitatii medii anuale/vara/iarna, vânturi
cu frecventă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu
denumirile lor reale.
6p
E. Se acordă câte 2 p pentru un factor și pentru o mare corect precizată (4 p). Pentru răspuns parţial
corect se poate acorda punctaj intermediar (2 p) .
4p

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. E-Subcarpaţii Getici; H- Pod. Bârladului; 2. 7 – Prut; 9- Ialomiţa;
4p
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. C;
2. R.sedimentare/R. metamorfice/R. vulcamice;

3.D.
6p

C. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. d; 3. a; 4.a;
5. c.
10 p
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D. Se acordă câte 2 p pentru fiecare deosebire/asemanare corect formulată între relieful Carpaţilor de
Curbură şi relieful Subcarpaţilor Getici. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte – 1 p.
Deosebirile/asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a văilor principale,
tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Pentru tratarea separată a celor două unităti de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitătile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale.
6p
E. Se acordă câte 2 p pentru câte un argument corect prezentat (total 4p)
4p

SUBIECTUL III
A. Se acordă 4 p astfel:
1. -1oC – 1 p;
2. 22,5o-23o C – 1 p

(30 de puncte)
ianuarie – 1 p;
iulie – 1 p.
4p

B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. AT= Tmax-Tmin=23,50-24oC – 2 p;
2. un factor corect precizat – 2 p;
3. modul de calcul corect precizat – 2 p.
6p
C. Se acordă câte 1 p pentru fiecare element:
1. două unităţi de relief – 2p (câte 1p pentru fiecare);
2. un tip climatic si o caracteristică a acestuia (câte 1p. pentru fiecare); – 2p.;
3. un râu/fluviu – 1p;
4. un tip de vegetaţie – 1p;
5. două resurse naturale – 2p;
6. două mări la care are deschidere – 2p;
10 p
D. Se acordă 6 p astfel:
1. 2 p două fluvii care se varsă în Oc. Atlantic;
2. 2 p geneza celor două tipuri de lacuri;
3. 2 p o formaţiune de vegetaţie şi un tip de sol din Pen. Scandinavă;
6p
E. Se acordă câte 1 p pentru fiecare unitate de relief corect precizată (4p)

4p
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