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Lucrarea este elaborată în conformitate cu programa școlară în vigoare. 
 

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
Lucrarea Teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Caietul elevului-

auxiliar curricular. Disciplina–Geografie-Clasa a XII a își  propune să ofere atât elevilor, 

cât și profesorilor, un instrument de lucru util în exersarea și aprofundarea cunoştințelor 

dobândite în cadrul orelor de geografie. Are o valoare practică, aceea de a-i consolida 

elevului deprinderile dobândite, de a-i fixa achizițiile și cunoștințele de geografie.  

Lucrarea conține programa de bacalaureat pentru disciplina geografie, structurată pe 

cele trei unități de învățare și conținuturile aferente unităților de învățare. În prima parte 

lucrarea conține 27 de teste de evaluare secvențială aferente lecțiilor din programa de 

bacalaureat respectând în mare măsură structura subiectelor de bacalaureat. Iar în partea a 

două, lucrarea conține 13 teste finale de evaluare prin care elevii să își poată verifica 

cunoștințele dobândite pe parcursul anului. 

Fiecare test de evaluare conține materiale cartografice utile în evaluarea cunoștințelor 

și folosite în subiectele de bacalaureat. Testele finale sunt structurate conform subiectelor de 

bacalaureat pe cele trei părți, Europa-România-Uniunea Europeană. 

Sperăm ca lucrarea aceasta să constituie un mijloc de a-i ajuta pe elevii care vor 

susține examenul de bacalaureat să-şi sistematizeze noţiunile de geografie dobândite pe 

parcursul ciclului liceal, să ofere un instrument util de lucru în vederea promovării cu succes 

a examenului de Bacalaureat.  
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CONȚINUTURILE PROGRAMEI PENTRU EXAMENUL DE 

BACALAUREAT  

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

Europa – România – Uniunea Europeană 

 

I. EUROPA ŞI ROMÂNIA–ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ(tratare 

comparativă şi succesivă, de la Europa la România)  

1. Spațiul românesc şi spațiul european.  

2. Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei şi ale României:  

- relieful major (trepte, tipuri şi unități majore de relief);  

 - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică); harta 

sinoptică a Europei şi a României;  

- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră;  

- învelişul biopedogeografic; 

- resursele naturale.  

3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României: 

 - harta politică a Europei; România ca stat al Europei;  

 - populația şi caracteristicile ei geodemografice;  

 - sistemul de oraşe al Europei; analiza geografică a unor oraşe (patru oraşe 

europene, oraşul Bucureşti şi două oraşe din România);  

- activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale 

(la nivel european şi în România); sisteme de transport.  

4. Mediu înconjurător şi peisaje.  

5. Regiuni geografice în Europa şi în România:  

- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România*;  

- Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice.  

6. Țările vecine României (caracterizare geografică succintă). 

 

II. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ  

1. Formarea Uniunii Europene şi evoluția integrării europene.  

2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E.  

3. Statele Uniunii Europene:  

- privire generală şi sintetică;  

- studii de caz: Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, 

Grecia, Austria;  

- celelalte țări ale U.E*.  

4. România ca parte a Uniunii Europene:  

- Oportunități geografice ale României cu semnificație pentru U.E.  

- România şi țările U.E. – interdependențe geografice, economice şi culturale.  

- Organizarea şi amenajarea spațiului geografic în U.E. şi în România*.  

- Problema energiei în U.E. şi în România.  

-Alte probleme comune – la alegere, două studii de caz dintre: mediu 

înconjurător, dezvoltare economică, migrația populației şi a forței de muncă, 
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organizare teritorială, disparități regionale, evoluții geodemografice, agricultură, 

dezvoltare urbană*. 

 

III. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ  

1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane (prezentare sintetică).  

2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane.  

3. U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane – privire 

comparativă.  

4. Mondializare, internaționalizare şi globalizare din perspectivă europeană.  

5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluție a lumii 

contemporane în următoarele decenii. 
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PARTEA I  - TESTE DE EVALUARE SECVENȚIALĂ 

I. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 

I.1.SPAȚIUL ROMÂNESC ŞI SPAȚIUL EUROPEAN 

TESTUL 1 - Spațiul românesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A-C. Pe hartă sunt marcate coordonatele geografice de referință, 

punctele extreme și vecinii României prin litere și cifre. 

 

A. Precizați: 

1. coordonatele geografice care ne indică poziția României pe glob marcate, pe hartă, cu literele a și b: 

a…………………………………………    b………………………………………... 

               6 puncte 

 

2. punctele extreme ale României marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 4: 

1…………………………………………  2……………………………………….. 

3…………………………………………  4……………………………………….. 

             12 puncte 

 

 

1 

2 

3 

4 

A 

C 

a 

b 

B 

D 

E 

F 
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3. vecinii României marcați, pe hartă, cu litere de la A la F: 

A…………………………………….   B……………………………………….. 

C…………………………………….   D……………………………………….. 

E……………………………………..  F……………………………………….. 

             18 puncte 

 

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

1. Jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord este dată de paralela marcată, pe hartă, cu litera … 

2. Longitudinal țara noastră este situată în emisfera … 

3. Raportându-ne la limitele continentului, România este mai aproape de (aproximativ 1000 km) … 

4. România are o graniță în totalitate naturală cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 

5. Împarte România în două parți egale paralela de … 

 15 puncte 

 

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

de mai jos:           

1. Vecinul din nord-vest al țării noastre este marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. B   c. C   d. D       3 puncte 

2. Cel mai estic punct al țării noastre este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4       3 puncte 

3. Reprezintă un baraj orografic pentru țara noastră elementul geografic numit: 

a. Carpații  b. Dunărea  c. Marea Caspică d. Marea Neagra              3 puncte 

4. Granița naturală dintre România și Republica Moldova este dată de râul numit: 

a. Bârlad  b. Moldova  c. Prut   d. Siret                3 puncte 

5. România este denumită “țară pontică“ datorită ieșirii la: 

a. Dunăre  b. Marea Caspică c. Marea Neagră d. Prut                   3 puncte 

 

D. 1. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care  

decurg din această situaţie.                      4 puncte 

 

2. Prezentaţi două argumente care să demonstreze importanţa economică a Mării Negre pentru România.

                         4 puncte 

 

3. Prezentaţi două argumente prin care să demonstraţi rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 

    4 puncte 

 

4. Prezentaţi două argumente care să demonstreze importanţa economică a Canalului Dunăre–Marea 

Neagră pentru România.                       4 puncte 

 

5. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra faptul că relieful României este variat. 

              4 puncte 

6. Precizaţi două elemente geografice de legătură între România şi Bulgaria. 

Notă: Elementele pot fi de natură fizico-geografică, economico-geografică sau de geografia populaţiei. 

                         4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 2  - Spațiul european 

A. Pe harta, de mai jos, sunt marcate cu litere și numere elemente ce aparțin articulațiilor țărmurilor 

Europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele A–C. 

   Precizați: 

1. denumirea principalelor peninsule ale Europei marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 8: 

1....................................................  5....................................................   

2....................................................  6.................................................... 

3....................................................  7.................................................... 

4....................................................  8....................................................          

            24 puncte 

 

2. denumirea principalelor insule ale Europei marcate, pe hartă, cu litere de la a la h: 

a....................................................  e.................................................... 

b....................................................  f.................................................... 

c....................................................  g.................................................... 

d....................................................  h.................................................... 

 i....................................................                      18 puncte 

 

 

 

3. denumirea principalelor mări ale Europei marcate, pe hartă, cu litere de la A la F: 

2 

4 

5 

7 

a 

b 

c 

d 
f 

g 

h 

A 

B 

D 

i 

G 

1 

3 

6 

e

e 

C 

E 
8 

F 

ARTICULAȚIILE ȚĂRMURILOR 
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A....................................................  D.................................................... 

B....................................................  E.................................................... 

C.................................................... F....................................................   

             12 puncte 

 

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

1.  Insula vulcanică acoperită în mare parte de gheață este marcată, pe hartă, cu litera … 

2. Țărmuri de tip dalmatin sunt specifice părții estice a mării marcate, pe hartă, cu litera….. 

3.  Insula marcată, pe hartă, cu litera h aparține statului numit … 

4.  Statul Danemarca este situat în cea mai mare parte în peninsula marcată, pe hartă, cu numărul … 

5. Țărmuri cu fiorduri sunt specifice peninsulei marcate, pe hartă, cu numărul … 

6.  Legătura dintre marea marcată, pe hartă, cu litera F și cea marcată, pe hartă, cu litera B se face prin Marea 

… 

7.  Limita de est a Europei este reprezentată, pe hartă, prin lacul marcat cu litera … 

8.  Separă continentul Europa de Arhipeleagul Britanic marea marcată, pe hartă, cu litera … 

9.  În sudul insulei marcate, pe hartă, cu litera f se află statul insular … 

10.Insula Ibiza face parte din Arhipeleagul marcat, pe hartă, cu litera … 

   30 puncte 

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

de mai jos:             

1. Peninsula marcată, pe hartă, cu numărul 6 aparține statului numit:  

a. Finlanda   b. Norvegia  c. Rusia  d. Suedia           2 puncte 

2. Golful Biscaya separă peninsulele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 și 3   b. 2 și 5  c. 2 și 7  d. 3 și 7             2 puncte 

3. Peninsula Iberică este separată de Africa prin Strâmtoarea: 

a. Bosfor  b. Gibraltar  c. Messina  d. Kerci              2 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

I.2.ELEMENTE FIZICO–GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE 

ROMÂNIEI 

TESTUL 3 – Relieful Europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Subiectul I                   50 puncte 

A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: A .................................................... 

     B .................................................... 

     E .................................................... 

     G .................................................... 

     I ....................................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:   4 ....................................................  

 8 .................................................... 

            11 .................................................... 

            12 .................................................... 

            15 .................................................... 

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

1. Are ieşire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Podișul Boemiei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera H se află Munţii … 

4. Sectorul central al Munţilor Carpaţi se găseşte în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

5. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

                               15 puncte 

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

de mai jos: 
1. Munții Penini sunt situați pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1    b. 3   c. 4   d. 6             3 puncte 

2. Vulcanismul activ este prezent în Europa pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. H    d. I               3 puncte 

3. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. H    d. J               3 puncte 

4. Podișul Podolic este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. I               3 puncte 

5. Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. E               3 puncte 

 

Subiectul II                                                                                                                                         27 puncte 

A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. 

                                    9 puncte 

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 a 

văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea  vor fi prezentate comparativ 

şi nu separat. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

B. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Alpii Scandinaviei şi relieful Munţilor Pirinei.      9 puncte 

Nota 1: Deosebirile 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 a văilor 

principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

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

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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C. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice.      9 puncte 

Nota 1: Asemănările 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 a văilor 

principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

                  

Subiectul III                                                                                                                                        13 puncte 

1. Menționați doi vulcani activi din sudul Europei.                   2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2. Precizați o cauză a prezenței vulcanismului activ în spațiul Mării Mediterane.               2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

3. Precizaţi o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă.                2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

4. Prezentaţi două elemente care definesc peisajul montan.                  3 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

5. „Relieful Europei s-a format în perioade diferite și în moduri diferite”. Precizaţi două argumente care să 

susţină această afirmaţie.                       4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

Oficiu 10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTUL 4 – Relieful României 
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Harta de mai sus se referă la subiectul I și II. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere 

de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

 

SUBIECTUL I (55 puncte) 

A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:  

A.................................................... B....................................................    C.................................................... 

D .................................................... E ....................................................   F.................................................... 

G .................................................... H ....................................................                               16 puncte 

 

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

1. Altitudini de peste 2500 m sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Crovurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

3. Cuprinde un singur șir de depresiuni închise de un șir de dealuri unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera … 

4. Roci vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

5. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B face parte din unitatea majoră de relief numită ... 

                            15 puncte 

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

de mai jos: 

1. Este acoperită cu un strat gros de loess unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E   d. H               3 puncte 

2. S-a format prin încrețirea scoarței terestre unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E   d. G                3 puncte 

3. Prezintă o înclinare de la V la E, unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
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a. A   b. D   c. E   d. G               3 puncte 

4. Face parte din Podișul Moldovei unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E   d. G               3 puncte 

5. Prezintă culmi paralele cu orientarea N-S, alcătuite din cele trei tipuri de roci unitatea de relief marcată, 

pe hartă, cu litera : 

a. B   b. C    c. D   d. F               3 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unității de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi 

relieful unității de relief marcate, pe hartă, cu litera G.         9 puncte 

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 a 

văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea  vor fi prezentate comparativ 

şi nu separat. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

SUBIECTUL II (27 puncte) 

A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera G.            9 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice  de relief, alte aspecte 

specifice ale reliefului. 

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

şi nu separat.                         

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.                     9 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice  de relief, alte aspecte 

specifice ale reliefului. 

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

şi nu separat.  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.                     9 puncte 
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Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice  de relief, alte aspecte 

specifice ale reliefului. 

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

şi nu separat.  

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

SUBIECTUL III (8 puncte) 

1. Precizați: 

1. un argument care să susțină afirmația: „În Munții Apuseni există o mare diversitate petrografică”. 

                          2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

2. un argument care să susțină afirmația: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie”.  

                2 puncte 

..............................................................................................................................................................................

3. un argument care să susțină afirmația: „Relieful glaciar lipsește din Munții Apuseni”.  

                         2 puncte  

.............................................................................................................................................................................. 

4. un argument care să susțină afirmația: „Podișul Dobrogei este cea mai veche unitate de relief din țara 

noastră”                        2 puncte 

 

 

 Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 5 – Clima Europei 

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

numere.  

 

Subiectul I                                                                                                                 45 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele:  E .......................................................... 

      I ........................................................... 

      H ......................................................... 

 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:  5 .....................................................  

           14 ..................................................... 

          15 puncte 

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

1.  Statul marcat, pe hartă, cu litera G se încadrează climatului ... 

2.  În nordul statelor marcate, pe hartă, cu literele E și I este prezent climatul ... 

3.  În sudul statului marcat, pe hartă, cu litera B bate vântul numit ... 

4. Climatul alpin este prezent în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

5. Statul marcat, pe hartă, cu litera A prezintă un climat ...                   

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

de mai jos: 

1. Amplitudini termice mari sunt prezente pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

a. A  b. C  c. D   d. G                  3 puncte 

2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B  b. C  c. E   d. J                                      3 puncte 

3. Climatul temperat-continental  este specific  statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C  b. F  c. G   d. J                                                   3 puncte 

4. Precipitații bogate, între 1000-2000 mm/an, cad pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A  b. C  c. H   d. I                                                   3 puncte 

5. Austrul este prezent pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F  b. G  c. I   d. J                                                   3 puncte 

 

Subiectul II                                                                                                                          27 puncte 

A. Precizați trei deosebiri între clima statului Italia și clima statului Islanda.      9 puncte 

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

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudini termice, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

separat.                           

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

B. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Iutlanda.     9 puncte 

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

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, amplitudini termice, alte aspecte 

specifice. 

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

separat. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

C. Precizați trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D și clima statului marcat, pe hartă, 

cu litera J.                               9 puncte 

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, amplitudini termice, 

alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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SUBIECTUL III                                                                                                                 18 puncte 

A. Analizaţi diagrama climatică a oraşului Barcelona (Spania, 41˚ latitudine nordică) şi precizaţi:  

8 puncte 

  
 

1. valoarea minimă lunară (cu aproximaţie) a  precipitațiilor, precum şi luna în care se înregistrează; 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

2. valoarea maximă lunară (cu aproximaţie) a  precipitațiilor, precum şi luna în care se înregistrează;  

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

3. amplitudinea termică medie anuală; 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

4. modul de calcul al temperaturii medii anuale.               

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

B. Precizaţi două cauze ale diferenţelor de temperatură, dintre sudul şi nordul Europei.     2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

C. Caracterizaţi climatul mediteranean (subtropical) al Europei precizând: 

1. temperaturi medii anuale; 

2. precipitații medii anuale; 

3. două exemple de vânturi ce se manifestă în regiunea cu climat mediteranean.       6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

D. Precizaţi un argument care să susţină importanţa vânturilor de vest în distribuţia spaţială a precipitaţiilor 

medii anuale în Europa.                     2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Oficiu 10 puncte 

 

Legendă 

 - Temperaturi 

 - Precipitații 
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TESTUL  6 – Clima României 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I și II. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere 

de la 1 la 6 şi orașe cu numere de la 7 la 12. 

 

Subiectul I                                                                                                                         46  puncte 

A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:  

A ....................................................  B .................................................... 

C ....................................................  D .................................................... 

E ....................................................  F .................................................... 

G ...................................................  H ....................................................                 16 puncte 

 

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

1. Vânturile de vest se fac simțite în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  ... 

2. Influenţe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Precipitații medii anuale de peste 1200 mm/an se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera 

… 
4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se fac simțite influențele ... 

5. Influențele scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

                        15 puncte 

 

 

 



22 

 

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

de mai jos: 

1. Austrul este un vânt specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F  d. H                            3 puncte 

2. Etajul climatic de dealuri înalte este specific unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C  d. E                         3 puncte 

3. Temperaturi medii anuale sub 0o C sunt specifice unitații de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

 a. A   b. B   c. C  d. D                3 puncte 

4. Influențele submediteraneene sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

 a. A   b. D   c. F   d. H                         3 puncte 

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

a. B   b. E   c. F   d. G                    3 puncte 

 

Subiectul II                                                                                                                                   27 puncte 

A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii 

marcate, pe hartă, cu litera F.                        9 puncte 

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

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                               

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

B. Precizati două deosebiri și o asemănare între clima Subcarpaților Moldovei și clima Subcarpaților Getici.

                                          9 puncte 

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

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii marcate, pe 

hartă, cu litera H.                                                   9 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, 

precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, alte aspecte specifice. 

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

separat. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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SUBIECTUL III                                                                                                                      17 puncte 
Reprezentarea grafică de mai jos prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Zalău 

(288 m altitudine) şi Târgu Neamţ (353 m altitudine). 

 
 

 

A.Precizaţi: 

1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează; 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie.          

………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

4 puncte 

B. Precizaţi: 

1. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la 

staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an).  

                         5 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

C. Explicaţi varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre, precizând două cauze. 

              4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

D. Precizaţi două cauze care determină cantităţi reduse de precipitaţii în Delta Dunării. 

                         4 puncte 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 7 – Hidrografia Europei 

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

 

Subiectul I                                                                                                                                           50 puncte 

A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E ................................................  

     I ................................................ 

     J ................................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:  4 ................................................  

                                                                                              10 ................................................ 

          14 ................................................  12 puncte 
 

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

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 are ieșire la Golful numit … 

2. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 trece râul … 

3. Fluviul Nipru traversează orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 

4. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G trece fluviul numit … 

5. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 trece râul numit …                          15 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 
1. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

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

2. Fluviul Volga traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Fluviul Tajo traversează statele a căror orașe-capitală sunt marcate, pe hartă, cu numerele:     

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

4. Lacurile glaciare Vänern şi Vätern se găsesc pe teritoriul statului notat cu: 

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

5. Lacurile Como, Garda și Maggiore sunt de origine:  

a. glaciară b. sărată c. tectonică d. vulcanică                          2 puncte 

 

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

cu litera B.                         9 puncte 

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

genetici al climei, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte 

aspecte specifice.  

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

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. Precizaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin-

Main-Dunăre la nivelul continentului european.                  4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Subiectul II                                                                                                            40 puncte 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la 

subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor 

medii lunare ale unui râu european (exprimate în 

mc/s). 

A. Precizaţi: 

1. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea 

maximă a acestuia; 

................................................................................... 
2. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a 

acestuia. 

................................................................................... 

             8 puncte 
B. Precizaţi: 

1. modul de calcul al debitului mediu anual; 

....................................................................................

.................................................................................... 

.................................................................................... 



26 

 

 

 

 

 

2. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un  factor determinant; 

..............................................................................................................................................................................

3. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. 

..............................................................................................................................................................................

9 puncte 

 

C. Asociați denumirile râurilor din coloana A cu denumirea orașului-capitală pe care îl traversează 

din coloana B. 

  A             B 

        1. Vistula       a. Londra 

        2. Tibru       b. Paris 

        3. Tamisa       c. Viena 

        4. Sena       d. Varșovia 

        5. Dunărea      e. Roma 

        6. Nipru       f. Kiev 

           12 puncte 

 

D. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din FINLANDA şi care este cauza 

formǎrii lor.                        5 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E.1. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor la gura de vărsare a fluviile care se varsă în 

Oceanul Atlantic.                     

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

2. Precizaţi importanţa economică a acestora. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

   6 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 8 – Hidrografia României 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere 

de la 1 la 6 şi orașe cu numere de la 7 la 12. 

 

Subiectul I                                                                                                                                  57 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:  

A....................................................     B....................................................     C.................................................... 

D....................................................  E....................................................     
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele:  

1....................................................  2.................................................... 3.................................................... 

4....................................................  5.................................................... 6....................................................

                     11 puncte 

 

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

1. Lacul Vidraru este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 izvorâște din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Separă Carpații Orientali de Carpații Meridionali râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

4. Lacul Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

5. Singurul lac vulcanic din țara noastră este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

                                                  15 puncte 

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

de mai jos: 
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1. Prin orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 trece râul : 

a. Buzău  b. Dâmbovița  c. Ialomița  d. Siret               2 puncte 

2. Delimitează la sud Munții Apuseni, râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 5   d. 6      2 puncte 

3. După modul de formare, Lacul Roşu este ca și tip un lac: 

a. baraj artificial          b. baraj natural   c. glaciar   d. hidroenergetic.     2 puncte 

4. Dunărea este al doilea fluviu din Europa ca lungime după: 

 a. Rin    b. Elba   c. Sena   d. Volga      2 puncte 

5. Originalitatea Mării Negre constă în: 

 a. lipsa curenţilor verticali   b. maree puternică  

c. prezenţa curenţilor verticali   d. prezenţa curenţilor circulari              2 puncte 

 

D. Scrieţi, pe foaia de test, asocierea corectă dintre o cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din 

coloana B. Coloana A cuprinde denumiri de lacuri, iar coloana B, tipuri de lacuri. 

  A      B 

 1. Razim     a. în masive de sare 

 2. Bucura     b. de baraj natural 

 3. Ocna Sibiului    c. lagună 

 4. Vidraru     d. vulcanic 

 5. Roşu     e. glaciar 

       f. de baraj artificial                       15 puncte 

 

E. Explicaţi, pe scurt importanţa economică pentru Romania a fluviului Dunărea, prezentând trei argumente 

în acest sens.                         6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

Subiectul II                                                                                                                         33 puncte 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II. 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. 
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I.Precizați :  

1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 6:             18 puncte 

 1.................................  2...................................... 3.................................... 

 4.................................  5......................................         6....................................   

2. numele lacului situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1....................................       2 puncte 

3. numele râului care traversează unitatea de relief marcată, pe hartă,  cu litera A 

.............................................................................................................................           2 puncte 
4. denumirea sectorului dunărean ce mărgineşte la sud, unitatea de relief marcată, pe hartă,  cu litera E  

            .............................................................................................................................           2 puncte 
5. tipurile de lacuri formate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H și un exemplu  

            .............................................................................................................................           4 puncte 
6. numele unui afluent de stânga al râului marcat, pe hartă, cu cifra 3 şi care dă numele unui podiș  

.................................................................................................................................................................. 

                                          2 puncte 

 

II. Precizaţi modul de formare al lagunelor şi limanelor maritime. Dați câte un exemplu din fiecare 

categorie.                        3 puncte 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 9 – Vegetația, fauna și solurile Europei și României 

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

 

Subiectul I                                                                                                                          45 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: F.............................................. și G.........................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 1.................................................... 

            7.................................................... 

          10.................................................... 

         10 puncte 

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

1. Vegetație de tip maquis este specifică în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Etajul alpin acoperă cea mai mare parte a statului marcat, pe hartă, cu litera … 

3. Solurile din zona mediteraneană se numesc … 

4. Vegetația de stepă de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera E este denumită … 

5. Solurile de tundră sunt prezente în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera …    15 puncte 

               

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

de mai jos: 
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1. Vegetație de lande este prezentă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

2. Taigaua este prezentă în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. C      c. E      d. G.                             2 puncte 

3. Munţii Dinarici se întind până pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:     

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

4. Lacurile Mazuriene se găsesc pe teritoriul statului notat cu: 

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

5. Lacul Balaton este situat, pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:  

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

 

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

cu litera D.                6 puncte 

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

genetici al climei, temperature medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte 

aspecte specifice.   

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

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est precizând doi factori.     4 puncte 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

Subiectul II                                                                                                           45 puncte 
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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 unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:  

D....................................................    E.................................................... 

G....................................................    H.................................................... 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele:  1.................................................... 

         4 .................................................... 

         5 .................................................... 

               14 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

2. Prezintă roci vulcanice unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

3. Dune de nisip sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …               9 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Soluri de tip cernoziom sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 

a. Jijia    b. Moldova   c. Suceava   d. Trotuş      2 puncte 

3. Vegetația de stepă este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

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

5. Cuprinde un singur șir de depresiuni închise de un șir de dealuri unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera: 

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

 

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

hartă, cu litera B.              6 puncte 

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, fragmentare, tipuri genetice de relief, alte aspecte 

specifice ale reliefului. 

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

separat.                          

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. 1. Prezentaţi un factor care determină lipsa pădurilor în zona alpină.       3 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  

2. Precizați un factor care determină prezența vegetației de stepă în sud-estul țării noastre.    3 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 10 – Resursele naturale ale Europei 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele A-D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 

 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: B .................................................... 

     E .................................................... 

     F .................................................... 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:  6 .................................................... 

           9 .................................................... 

                       12 .................................................... 

   12 puncte 

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

1. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Bazinul Lorenei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

3. Marmura de Carrara se exploatează pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera  …        

4. Bazinul carbonifer Rhin-Ruhr se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera….. 
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5. Cele mai mari resurse de gaze naturale din Marea Nordului sunt exploatate de statul a cărui capitală este 

marcată, pe hartă, cu numărul ... 

6. Sulful se exploatează din structurile vulcanice de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

7. Importante resurse de mangan se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

8. Din Bazinul Wales se exploatează importante resurse de … 

9. Apele termale sunt valorificate pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 

10. Energia eoliană este valorificată în cea mai mare măsură în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, 

cu numărul …                          30 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate, pe hartǎ, cu numerele: 

 a. 1 şi 2   b. 2 şi 5   c. 2 şi 8   d. 8 şi 10      3 puncte 

2. Minereu de fier de cea mai bună calitate se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera: 

 a. A    b. D    c. F    d. G       3 puncte 

3. Mercurul se exploatează pe teritoriul statului a cărei capitală este marcată, pe hartǎ, cu litera: 

 a. 7    b. 9    c. 11    d. 15       3 puncte 

4. Energia mareelor este valorificată în statul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

 a. B    b. C    c. D    d. G       3 puncte 

5. Bazinul Sileziei Superioare se află pe teritoriul statului a cărei capitală este  marcată, pe hartǎ, cu 

numǎrul: 

 a. 2    b. 6    c. 8    d. 10       3 puncte 

6. Din Bazinul Donetsk se exploatează importante resurse de: 

a. petrol   b. cărbuni   c. marmură   d. sulf       3 puncte 

7. Bazinul Alsaciei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. C    d. D       3 puncte 

8. Centralele nucleare folosesc ca materie primă resursele de: 

a. lignit   b. huilă  c. uraniu   d. petrol      3 puncte 

9. Valorifică în proporție de 100% hidroenergia statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 4    b. 5    c. 6    d. 10       3 puncte 

10. Gheizerele sunt prezente pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 7    b. 9    c. 13    d. 15       3 puncte 

 

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

hartă,cu litera E. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei, 

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, alte aspecte 

specifice. 

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

separat.                           6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. 1. Precizaţi două cauze, care explică ponderea ridicată a cărbunelui, în producţia de energie electrică a 

Bulgariei.                        4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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2. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: ,,Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia 

construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1.000) şi de atomocentrale, fiecare categorie contribuind cu 

cca. 40% la producerea de energie electrică’’.                       4 puncte     

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

3. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene. 
 

Statul Suedia Marea Britanie Franţa Ucraina 

Resursa de 

subsol 

    

 

Precizaţi pentru fiecare stat câte o resursă de subsol de bază care contribuie la dezvoltarea unei ramuri 

industriale importante din statul respectiv. Completați tabelul astfel încât să aveți în fiecare stat altă resursă.

                                 4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 11 – Resursele naturale ale României 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A–D. Pe hartă sunt marcate unităţi de r  elief cu litere, râuri cu numere 

de la 1 la 6 şi orașe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

A…………………………… G……………………………. şi H………………....…….….  

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele:  

 1………………………….  2 …………………………......  şi 3 ……....……………………. 

                      12 puncte 

 

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

1. Zăcămintele de minereu de fier și marmură, se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera … 

2. Influențe oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

3. Crovurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

4. Râul marcat, pe hartă cu numărul 5 traversează în zona montană bazinul carbonifer numit … 

5. Minereuri neferoase se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera … 

6. Prezintă numeroase iazuri și heleștee unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

7. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

8. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …  

9. Prezintă o înclinare de la V la E unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

                           27 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 
1. Resurse de sare, petrol, cărbuni și gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera: 

a. A    b. D    c. F    d. G       3 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: 

a. Jiu    b. Lotru  c. Motru   d. Olt           3 puncte 

3. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F   d. G      3 puncte 

4. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B    b. E    c. F    d. H       3 puncte   

5. Este acoperită cu un strat de loess unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E   d. H      3 puncte 

6. Cea mai împădurită zonă este reprezentată prin unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

 a. A   b. C   c. D   d. E      3 puncte 

7. Este amenajat hidroenergetic râul marcat, pe hată, cu numărul: 

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

8. Bazinul carbonifer Petroșani este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 2   b. 4   c. 5   d. 6          3 puncte 

9. Energia eoliană poate fi valorificată în regiunea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G   d. H          3 puncte 

10. Alunecările de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. D          3 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera B. 

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 a 

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                       9 puncte  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E.1.Precizați doi factori pentru a demonstra varietatea resurselor naturale în Carpații Maramureșului și 

Bucovinei.                          4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2.Precizaţi două cauze ale localizării unor centre ale siderurgiei în unităţi de relief fără resurse de minereuri 

de fier, cărbuni superiori, mangan etc., de-a lungul Dunării.                  4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

3.Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Podișul Getic reprezintă o regiune importantă 

de exploatare a combustibililor minerali fosili.”                   4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Oficiu 10 puncte 

I.3. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 

TESTUL 12 – Harta politică a Europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.  

 

A. Precizați denumirile statelor marcate, pe hartă, cu litere de la A la J: 

A ……………………… B ……………………… C ……………………… 

D ……………………… E ……………………… F ……………………… 

G ……………………… H ……………………… I ……………………… 

J ………………………                30 puncte 

 

B. Precizați denumirile orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu cifre de la 1 la 15:                   

  1………………………   2………………………   3……………………… 

  4………………………   5………………………   6 ……………………… 

  7………………………   8………………………   9 ……………………… 

10……………………… 11……………………… 12 ……………………… 

13……………………… 14……………………… 15 ………………………  

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Monarhie constituțională este statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. C    d. D     3 puncte 

 2. S-a format prin unirea RFG cu RDG, statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

  a.  1   b. 2   c. 3   d. 4     3 puncte 

 3. Cel mai mic stat european atât ca suprafață cât și ca număr de locuitori este situat pe teritoriul 

capitalei marcate, pe hartă, cu numărul: 

  a. 12   b. 13   c. 14   d. 15     3 puncte 

 4. Cel mai vestic punct al Europei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

  a. A   b. B   c. C   d. F     3 puncte 

 5. Îi aparțin peste 500 de insule din Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera: 

  a. B   b. C   c. G   d. I     3 puncte 

 

D. Precizați denumirea statelor cu ieșire la Marea Baltică.               9 puncte                       

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

    

E. Precizați denumirea statelor care au făcut parte din fosta Yugoslavie.      6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 13  - Populația și caracteristicile ei geodemografice (Europa) 

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

 

SUBIECTUL I ________________________________________________________  45 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele:  

 C………………………..  D……………………………    şi  H……………….......…….. 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 

 3……………………….     8……………………………    şi    14………………….....…… 

                         6 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește ... 

2. Oraşul-capitală a Germaniei este marcat, pe hartă, cu numărul … 

3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește ...                               9 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 
1. Flamanzii și valonii trăiesc pe teritoriul statului a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4    b. 5     c. 6    d. 7      3 puncte 

2. Statul pe teritoriul căruia se vorbesc 4 limbi are orașul-capitală marcat, pe hartă, cu cifra : 

a. 4      b. 6      c. 9    d. 13         3 puncte 

3. Sarajevo  este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. C    c. H     d. J            3 puncte 

4. Este monarhie constituțională  statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C     b. D    c. E     d. F             3 puncte 

5. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește: 

a. Estonia   b. Letonia   c. Lituania    d. Polonia           3 puncte 

 

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

cu litera J.                6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici al climei, 

tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte aspecte 

specifice.   

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

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

E. 1. Calculați pe baza datelor din tabelul de mai jos, bilanțul natural al populației și înscrieți rezultatele 

obținute în coloana corespunzătoare:             3 puncte 

Anul Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰) Bilanțul natural (‰) 

1977 9,4 5,8  

1992 9,6 6,2  

2002 8,1 8,5  

            

2. Se dă următorul tabel: 

 

Statul 0 –14 ani (%) 15 – 64 ani (%) Peste 65 ani (%) 

Belgia 15,9 66,1 18 

Franța 

 

18,5 64,7 16,8 

România 

 

14,8 70,4 14,8 

 

Explicați: 

a. procentul relativ mic de populație cu vârste între 0 și 14 ani din România; 

............................................................................................................................................................................ 
b. procentul ridicat al populației de peste 65 de ani din Belgia; 

............................................................................................................................................................................ 
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c. procentul mai ridicat al populației cu vârste între 0 și 14 ani din Franța, comparativ cu celelalte state din 

tabel. 

............................................................................................................................................................................

                                 6 puncte 

 

 

SUBIECTUL II ________________________                   _______________________________45 puncte 

1. Reprezentarea grafică alăturată prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 

2005.                     15 puncte 

A. Precizaţi: 

1. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului 

în care se înregistrează aceasta; 

............................................................................................. 

2. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului 

în care se înregistrează aceasta. 

............................................................................................. 

                 6 puncte 

B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică 

cel mai bine valorile densităţii populaţiei, pentru fiecare 

dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 

1.  climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 

2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de 

urbanizare, suprafaţă relativ mică; 

3.  relief predominant muntos şi climă tropicală; 

4.  suprafaţă extrem de mică.     

                                 9 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................    

 

 

 

2. Reprezentarea grafică alăturată prezintă populaţia unor state europene în anul 2005.              15 puncte 

                                     

A. Precizaţi: 

1. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă din grafic 

și valoarea acesteia; 

..................................................................................... 

2. numele statului cu populaţia cea mai mică din grafic și 

valoarea acesteia. 

..................................................................................... 

       4 puncte 

 

 

 

B. Precizaţi: 

1. statul a cărei populaţie este de 60 mil. loc. ...................................................................................................... 

2. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică .......................................................................... 

3. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi Spania ........................................................................ 

4. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare .................................................................................

  

             11 puncte  
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3. Graficul de mai jos reprezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei, în perioada 1833-2004.  15 puncte

   

 

A. Precizaţi: 

1. valoarea maximǎ a numǎrului de locuitori 

înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ și anul în care a fost 

înregistrată; 

................................................................................... 

2. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane de 

locuitori.       

................................................................................. 

              6 puncte 

 

B. Scrieţi răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos:          9 puncte 
1. Precizaţi intervalul de creştere numericǎ a populaţiei şi doi factori care au determinat aceastǎ creştere. 

                                

.............................................................................................................................................................................. 

2. Notaţi intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. 

 

.............................................................................................................................................................................. 

3. Calculaţi cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 - 2004. 

 

..............................................................................................................................................................................  

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 14  - Populația și caracteristicile ei geodemografice (România) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I-II. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe 

cu numere de la 1 la 12 şi râuri cu numere de la 13 la 20. 

 

SUBIECTUL I ________________________________________________________              34 puncte 

Precizaţi: 

1. numele unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

A…………………………….  B………………………….. C……………………………. 

D…………………………….  E………………………….. F……………………………. 

G……………………………  H…………………………. I……………………………. 

              18 puncte 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele: 

13…………………………… 14…………………………. 15…………………………… 

16…………………………… 17…………………………. 18………………………….... 

19…………………………… 20………………………….             16 puncte 

 

SUBIECTUL II________________________________________________________   24 puncte 

 

Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Numărul de decese, într-un an, raportat la 1000 de locuitori reprezintă ... 

2. Având în vedere structura pe medii, în România mai numeroasă este populaţia din mediul ... 



Caietul elevului – clasa a XII-a 

45 

 

3. Majoritatea populației României este de reliegie ... 

4. Populația cu vârste între 0 și 14 ani formează populația ... 

5. Diferența dintre natalitate și mortalitate reprezintă .... 

6. Cea mai mică densitate se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

7. Diferența dintre numărul imigranților și cel al emigranților reprezintă ... 

8. Raportul dintre numărul de locuitori și suprafața pe care o ocupă reprezintă ... 

 

SUBIECTUL III_______________________________________________________   21 puncte 

Completaţi textul de mai jos cu  termenii potriviţi: 

 În România populaţia majoritară este de etnie (1) ........................ urmată de etnia (2) ........................ 

(6,6%). Populaţia de etnie maghiară se împarte în unguri şi (3)……...….. ce formează populaţia majoritară 

în judeţele Harghita şi Covasna. Rromii (2,5%) a doua etnie dintre minorităţi, ca pondere în totalul 

populaţiei ţării, sunt răspândiţi în toată ţara. Populaţia germană (0,3%)  este formată din (4) ….......…. 

colonizaţi în secolul XII în sudul Transilvaniei şi (5) ......…..…. colonizaţi în special în Banat.  

 Majoritatea locuitorilor României (52,7%) trăiesc în mediul (6) …….….. Acea parte din locuitorii unei 

ţări care poate să desfăşoare o activitate socială sau economică se numeşte populaţie (7) …...............….. 

  

SUBIECTUL IV_______________________________________________________  11 puncte 

Precizaţi: 

1. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media 

pe ţară.                             1 punct 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................              

2. două cauze care au determinat scăderea numărului de locuitori ai țării noastre, după 1990.     4 puncte 

              

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

                    

3. două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre.     4 puncte 

              

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4. o cauză ce a determinat, după 1990, migraţia dinspre mediul urban către mediul  rural.      2 puncte 

              

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

                            

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 15  - Sistemul de orașe al Europei 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele: B ……………………………  

     C …………………………… 

     D …………………………… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 1 ………………………………. 

            2 …………………………..…… 

            4 ………………………..……… 

           12 ………………………………. 

                     14 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
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1. Insula Sicilia aparține statului marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 

3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului numit … 

4. Cea mai mare aglomerație urbană europeană este marcată, pe hartă, cu numărul … 

5. Capitala situată la cea mai mare latitudine este marcată, pe hartă, cu numărul … 

6. Fluviul Nipru traversează capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 

7. Are ieșire la Golful Finic orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 

8. Este situat într-un fiord orașul marcat, pe hartă, cu numărul … 

9. Capitala Cehiei este orașul marcat, pe hartă, cu numărul … 

10. Țara polderelor și a morilor de vânt are orașul capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 

                     30 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Fluviul Dunărea traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D    b. E    c. F    d. H       3 puncte 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit: 

a. Austria   b. Cehia   c. Slovacia   d. Spaniei      3 puncte 

3. Râul Vistula traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 6    b. 8    c. 11    d. 14                3 puncte 

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte: 

a. Minsk   b. Oslo   c. Riga   d. Tallinn      3 puncte 

5. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C    b. D    c. G    d. J       3 puncte 

6. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: 

a. Belgrad   b. Ljubljana   c. Sarajevo  d. Zagreb     3 puncte 

7. Este capitala unui stat monarhie constituțională orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4   d. 6      3 puncte 

8. Orașul Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 11   b. 13   c. 14   d. 15      3 puncte 

9. Cel mai populat stat al Uniunii Europene are capitala marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 6   c. 8   d. 11               3 puncte 

10. Orașul marcat pe hartă cu numărul 5 are ieșire la Marea: 

a. Baltică  b. Mediterană  c. Nordului  d. Norvegiei     3 puncte 
 

 

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

cu litera I.                6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei, 

tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte aspect 

specifice. 

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

separat.                         

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. 1. Precizaţi o cauză a creşterii populaţiei urbane din Europa.                 2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................        
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2. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în 

Europa.                        4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................         

 

3. Prezentaţi o cauză care a condus la apariţia, dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. 

                                    2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4. Menţionaţi o cauză care explică valorile diferite ale ponderii populaţiei vârstnice în Rusia față de cea a 

Franţei.                        2 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

     

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 16  - Sistemul de orașe al României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele 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 unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele: A …………………………………. 

                 B …………………………………. 

                 D …………………………………. 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele:  1 …………………………………. 

               2 …………………………………. 

               6 …………………………………. 
3. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele: 10 …………………………………. 

          11 …………………………………. 

                           12 ………………………………….      

                         18 puncte 

 

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

1. În unitatea marcată, pe hartă, cu litera G se află orașul reședință de județ numit ... 

2. Orașul Suceava este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit ... 

4. Este situat pe râul cu același nume orașul marcat, pe hartă, cu numărul …  

5. Cel mai mare oraș situat în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera B, se numește … 

6. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit ... 
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7. Cel mai mare oraș de pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește … 

8. Cel mai mare oraș din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se numește … 

9. Orașul Zalău este marcat, pe hartă, cu numărul … 

10. Port fluvio-maritim este orașul marcat, pe hartă, cu numărul … 

30 puncte 

 

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

1. Orașul Piatra-Neamț este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C    b. D    c. E    d. F                3 puncte 

2. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă, este cel cu numărul: 

a. 1    b. 2    c. 4    d. 6                3 puncte 

3. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. D    b. E    c. F    d. G                3 puncte 

4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: 

 a. A                   b. B                   c. F         d. H                   3 puncte 

5. Orașul situat la poalele Carpaților Maramureșului și Bucovinei este marcat, pe hartă, cu numărul: 

            a.7                               b. 8                               c. 9                               d. 12               3 puncte 

6. Orașul Vaslui este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 9    c. 10   d. 11               3 puncte 

7. Orașul Potaissa este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a.7   b. 8   c. 9   d. 12               3 puncte 

8. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. C    d. D                3 puncte 

9. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 traversează orașul: 

a. Baia Mare  b. Oradea  c. Satu Mare  d. Zalău              3 puncte 

10.Reședința județului Teleorman este orașul numit: 

a. Alexandria  b. Craiova  c. Slatina  d. Turnu Măgurele        3 puncte

    

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 

Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de relief, alte 

aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi prezentate comparativ 

şi nu separat.                       6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

E. Menţionaţi doi factori care au contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov.  

                         6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 17  - Activitățile economice (Europa) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A–C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.  

 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E ............................................ 

     J ............................................ 

    G ............................................ 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 2 ............................................ 

4 ............................................ 

7 ............................................ 

                    12 puncte 

 

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

1. Minereu de fier de cea mai bună calitate se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J își asigură resursele de petrol din  Marea … 

3. Resurse de marmură de foarte bună calitate se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
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4. Bazinul Donbas, cu importante resurse de cărbuni, se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 

litera ... 

5. Franța folosește la producerea energiei electrice în centralele nucleare ca materie primă ... 

6. Portul fluvial Duisburg este situat pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 

... 

7. Industria lemnului este foarte dezvoltată în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

8. Cea mai mare rețea de conducte de petrol și gaze naturale se află pe teritoriul statului a cărei capitală este 

marcată, pe hartă, cu numărul ... 

9. Bazinul Sileziei Superioare este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

10. Prima cale ferată din Europa a fost construită pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, 

cu numărul ... 

                             30 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula: 

a. Balcanică   b. Iberică  c. Italică  d. Scandinavă              3 puncte 

2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. H    d. I               3 puncte 

3. Porturi fluviale la Dunăre sunt orașele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 2 si 8  b. 4 si 13  c. 5 si 12  d.13 si 11               3 puncte 

4. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E   b. F   c. G    d. J               3 puncte 

5. Capitala situată ”pe cele șapte coline”  este marcată, pe hartă, cu numarul: 

a. 1   b. 2   c. 3    d. 4               3 puncte 

6. Măslinul, citricele și vița de vie sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. D               3 puncte 

7. Trenuri de mare viteză circulă pe teritoriul statului a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu 

numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4   d. 5               3 puncte 

8. Industria constructoare de mașini este foarte dezvoltată în statul a cărui capitală este orașul marcat, pe 

hartă, cu numărul: 

 a. 10   b. 11   c. 12   d. 13               3 puncte 

9. Industria mătăsii naturale este mai dezvoltată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. G   b. H   c. I   d. J               3 puncte 

10. Cel mai mare port maritim al Europei în ceea ce privește traficul de mărfuri este: 

 a. Anvers  b. Hamburg  c. Marsilia  d. Rotterdam      3 puncte 

 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Ural. 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice  de relief, alte aspecte 

specifice ale reliefului. 

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

şi nu separat.                        6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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E. 1. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul Rinului. 

                         4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele țări producătoare de grâu în anul 2005.     6 puncte

             

Țara Producția(mil. t) Pondere(%) 

Franța 30,5 5,2 

Germania 19,3 3,5 

Regatul Unit 14,3 2,6 

Polonia 7,8 1,4 

Spania 6,3 1,1 

Italia 6,3 1,1 

 

Calculați: 

a. diferența de producție a grâului dintre Germania și Spania; 

............................................................................................................................................................................ 

b. ponderea totală a producției de grâu a primelor trei țări producătoare; 

.............................................................................................................................................................................. 

c. producția de grâu a Italiei împreună cu Polonia. 

..............................................................................................................................................................................

              
3. Prezentați două argumente care să demonstreze că Franța dispune de un important potențial turistic.  

                            2 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 18  - Activitățile economice (România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectele A–D. Pe hartă sunt marcate unităţi 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: C ....................................  și H .............................. 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele: 2 .......................... 3 .........................  şi 5 ......................... 

3. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele: 7.........................................  și 11........................................ 

                     14 puncte 

 

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

1. Autoturisme se produc în apropierea orașului marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Resurse de gaz metan se exploatează din subsolul unității marcate, pe hartă, cu litera ... 

3. Cel mai mare port fluvio-maritim al României este marcat, pe hartă, cu numărul  … 

4. Reședința județului Dâmbovița este marcată, pe hartă, cu numărul ... 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ... 

6. Influențe scandinavo-baltice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

7. Cea mai nouă unitate de relief din țara noastră este marcată, pe hartă, cu litera ... 

8. Iazuri și heleștee sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

9. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește ... 

10. Este canalizat și navigabil râul marcat, pe hartă, cu numărul ...     30 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 
1. Minereuri neferoase se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. C   c. D   d. E               3 puncte 

2. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. H               3 puncte 

3. Grinduri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F   d. G               3 puncte 

4. Locomotive se produc în orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 1   b. 2   c. 3   d. 4               3 puncte 

5. Minereu de fier și marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. H               3 puncte 

6. Cel mai mare combinat siderurgic este marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 1   b. 2   c. 3   d. 4               3 puncte 

7. Este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 orașul: 

 a. Arad  b. Baia Mare  c. Oradea  d. Zalău              3 puncte 

8. S-a numit în antichitate Napoca orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 3   b. 4   c. 5   d. 6               3 puncte 

9. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește: 

 a. Bacău  b. Onești  c. Piatra Neamț d. Roman          3 puncte 

10. Este amenajat hidroenergetic râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 7   b. 8   c. 9   d. 10               3 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii 

marcate, pe hartă, cu litera F.             6 puncte 

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

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri și asemănarea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                      

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

E.1. Prezentaţi două exemple pentru a demonstra că oraşul București  are funcţii complexe.    2 puncte 

                                                                                                    

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................            

2. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră.   

    2puncte 

..............................................................................................................................................................................  

     

3. Prezentaţi două argumente prin care demonstraţi importanţa economică a Dunării pentru ţara noastră. 

                         2 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

4. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici, decât media pe ţară, ale densităţii populaţiei în unele 

regiuni ale ţării.                       2 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

5. Menţionaţi două judeţe din aceste regiuni unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. 

                            2 puncte 
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.............................................................................................................................................................................. 

Oficiu 10 puncte 

I.4. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE 

TESTUL 19  - Mediul înconjurător și peisaje 

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

 

Subiectul I___________________________________________________________   48 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A …………………… și B ……………………… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele  11 …………......…… și  15 ………….......... 

                8 puncte 

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

1. Mediul temperat rece corespunde pădurilor de … 

2. Peisajul polderelor este prezent pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

3. Solurile de tundră sunt prezente în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

4. Peisajul de “pustă” este specific pe teritoriul statului  a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 

… 

5. Mediul de stepă are extinderea cea mai mare în statul marcat, pe hartă, cu litera …   
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              15 puncte 

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

de mai jos: 

1. Mediul alpin este prezent în nordul statului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. D    b. G    c. H    d. I       3 puncte 

2. Mediul de tundră este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. C    c. I    d. J       3 puncte 

3. Mediul mediteranean este prezent pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. D    c . H    d. I       3 puncte 

4. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 este traversat de fluviul: 

a. Dunăre   b. Tamisa   c. Sena   d. Vistula      3 puncte 

5. În peninsula Kola este prezent mediul de: 

a. pădure   b. stepă   c. taiga   d. tundră            3 puncte 
 

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între mediul pădurilor de foioase şi mediul de taiga. 

Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte de mediu: vegetația 

specifică, soluri specifice, intervenția antropică, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                      6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
E.1.Precizaţi un factor care generează climatul temperat cu nuanţe de ariditate din estul Europei. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Precizaţi o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia şi a gheţarilor în 

Groenlanda. 

..............................................................................................................................................................................

                        4 puncte 

Subiectul II___________________________________________________________   42 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A–C. Pe hartă sunt marcate unităţi 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: B …………………………..  

          F ……………………….…. 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele: 2 ……………..……… şi 3 ………………....…… 

3. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele:  7 …………………….. și 12 ……………...……… 

    12 puncte 

 

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

1. Solurile de tip cernoziom sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

2. Mediul de dealuri înalte este specific unității de relief marcate, pe hartă, cu litera … 

3. Sub pădurile de foioase sunt specifice solurile din clasa …              

4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G este prezent mediul de …               8 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Spodosolurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

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

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

3. Mediul de luncă și deltă este specific în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E   d. G                   2 puncte 

4. Peisaj alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

 

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între mediul de dealuri joase și podișuri şi mediul de câmpie din 

țara noastră. 

Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte de mediu: vegetația 

specifică, soluri specifice, intervenția antropică, alte aspecte. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                      6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

E. 1. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 

                                    4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Prezentaţi două cauze care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în Subcarpați. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

                4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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I.5. REGIUNI GEOGRAFICE ÎN EUROPA ŞI ÎN ROMÂNIA 

TESTUL 20  - Regiuni geografice în Europa și în România 

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

Subiectul I____________________________________________________________   45 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A……………………….. şi F…………….............…… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3……………...……. şi 5..………….......…. 

                4 puncte 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D aparține regiunii geografice ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ca formă de guvernământ … 

3. Aparține Europei Vestice statul marcat, pe hartă, cu litera … 

4. Acoperă cea mai mare parte a Europei Estice Câmpia … 

5. Cea mai redusă densitate din Europa se înregistrează în regiunea geografică numită Europa … 

6. Este traversat de arcul Carpatic statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 

7. Conține pe teritoriul său două enclave statul marcat, pe hartă, cu litera …           21 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 

1. Cei mai vechi munți ai Europei sunt prezenți pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

2. Vulcani activi sunt prezenți pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Cel mai populat stat al Europei Centrale este marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Are ieșire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A  b. C  c. F  d. J                  2 puncte 

5. Este numită și „Țara celor 1000 de lacuri” statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 4  b. 6  c. 9  d. 14                  2 puncte 

 

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

cu litera H. 

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi 

medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, amplitudine termică, alte 

aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat.                        6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................   

E. Explicați de ce în Câmpia Precaspică cantitatea de precipitații coboară sub 200 mm/an menționând două 

argumente în acest sens.                      4 puncte 

..............................................................................................................................................................................  

Subiectul II___________________________________________________________  45 puncte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectele II A–C. Pe hartă sunt marcate județele României cu numere de la 1 la 15. 

A. Precizaţi: 

1 

2 

3 

4 

5 6 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 
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1. numele județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 

  1 ………………………   3 ……………………… 5 ……………………… 

  7 ………………………   9 ……………………… 11 ……………………… 

13 ……………………… 15 ………………………                    16 puncte 

 

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

1. Reședința județului marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 

2. Județul marcat, pe hartă, cu numărul 12 face parte din regiunea de dezvoltare  ... 

3. Reședința județului marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversată de râul numit … 

4. Județul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este acoperit în mare parte de Munții … 

5. Județul marcat, pe hartă, cu numărul 5 face parte din regiunea de dezvoltare  ... 

6. Cel mai mare oraș din Regiunea de dezvoltare de Nord -Vest este orașul … 

7. Include pe teritoriul său cel mai nou pământ românesc Regiunea  … 

14 puncte 

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

de mai jos: 

1. Județul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este mărginit la sud de râul numit: 

a. Dunăre  b. Jiu    c. Olt   d. Vedea     2 puncte 

2. Cel mai împădurit județ al României este marcat, pe hartă, cu numărul: 

  a. 1   b. 2    c. 3   d. 4               2 puncte 

3. Orașul Ploiești este reședința județului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 10   b. 11    c. 12   d. 13               2 puncte 

4. Cel mai vestic punct al României este situat pe teritoriul județului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2    c. 7   d. 8               2 puncte 

5. Județul traversat de râul Someș este marcat, pe hartă, cu numărul: 

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

 

D. Precizați două tipuri de turism  care se practică într-o proporție mai mare în Regiunea de dezvoltare de 

Sud Est și câte un exemplu de obiectiv turistic.                   5 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Oficiu 10 puncte 
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I.6. ȚĂRILE VECINE ROMÂNIEI 

TESTUL 21  - Țările vecine României 

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

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                 (40 puncte)  

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E ……………………..  

     F …………………….. 

     H …………………….. 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:  8 …………………….. 

 9 …………………….. 

10 puncte 

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

1. Câmpia Panonică se întinde în cea mai mare parte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieșire la Marea … 

3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera  … 

4. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F trece râul … 

5. Podișul Podolic este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …           10 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 

1. Climatul temperat–continental este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

2. Vegetația de „pustă” este prezentă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Fluviul Dunărea traversează statele marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi I  b. E şi H  c. E şi I  d. F şi G               2 puncte 

5. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei, 

tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, alte aspecte specifice. 

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

                                   6 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.      4 puncte 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                               (50 puncte) 
 

A. Pentru Ucraina, precizaţi: 

1. două state vecine, membre ale UE: ......................................................................................................  

2. două unităţi de relief:  ..........................................................................................................................  

3. două resurse de subsol:  .......................................................................................................................  

4. un tip de climă: ....................................................................................................................................  

5. un râu sau fluviu:  ................................................................................................................................  

6. un oraş-port la Marea Neagră:  ............................................................................................................  

7. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor precizate mai sus:  ...............................................                         10 puncte 

10 puncte 

B. Pentru Ungaria, precizaţi: 

1. două unităţi de relief:  ..........................................................................................................................  

2. două caracteristici climatice:  ...............................................................................................................  

3. un râu sau un fluviu:  ...........................................................................................................................  

4. un tip genetic de lac şi un exemplu:  ....................................................................................................  

5. o zonă de vegetaţie:  .............................................................................................................................  

6. două oraşe:  ..........................................................................................................................................  

10 puncte 
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C. Pentru Serbia, precizaţi: 

1. trei state vecine:  ..................................................................................................................................  

2. o unitate montană:  ...............................................................................................................................  

3. o resursă naturală: ................................................................................................................................  

4. două caracteristici climatice:  ...............................................................................................................  

5. un râu sau un fluviu:  ...........................................................................................................................  

6. un oraş:  ................................................................................................................................................  

7. o minoritate etnică:  .............................................................................................................................                                       10 puncte 

10 puncte 

 

D. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând: 

1. două caracteristici ale reliefului: ..........................................................................................................   

2. tipul de climă:  .....................................................................................................................................   

3. două ape curgătoare: ............................................................................................................................  

4. trei grupuri etnice:  ...............................................................................................................................  

5. două produse destinate exportului:  .....................................................................................................  

10 puncte 

 

E. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând: 

1. oraşul capitală:  ....................................................................................................................................  

2. două resurse de subsol:  .......................................................................................................................  

3. trei ramuri industriale: .........................................................................................................................  

4. două plante cultivate: ...........................................................................................................................  

5. un port dunărean: .................................................................................................................................  

6. un port la Marea Neagră:  ....................................................................................................................                   10 puncte 

10 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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II. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ   

TESTUL 22 - Formarea Uniunii Europene şi evoluția integrării europene. Caracteristici 

geografice, politice şi economice actuale ale U.E 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A–D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. 

 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

 C…………………………, F….....………………… şi G……………………... 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 

 8……………….............…,  9………..........……….. şi 10….......……………… 

12 puncte 

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

1. Crearea C.E.C.O. a venit la inițiativa ministrului de externe al … 

2. Sediul principal al Uniunii Europene este la … 

3. Ziua Europei este sărbătorită la data de … 

4. Prin semnarea Tratatului de la Roma s-a format … 

5. În anul 1981 a aderat la U.E. statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 

6. Portugalia a intrat în U.E. în același an ca și statul marcat, pe hartă, cu litera … 



66 

 

7. Dintre statele alpine nu este membru U.E. statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 

8. Imnul oficial al U.E. este melodia … 

9. Ultimul stat intrat în U.E. este statul numit … 

10. Banca Centrală europeană își are sediul în orașul …       30 puncte 

               

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

de mai jos: 

1. Este situat într-o unitate de relief montană oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2    b. 5    c.14    d. 15       3 puncte 

2. Nu este membru U.E. statul marcat, pe hartă, cu litera: 

 a. A   b. B   c. C   d. I              3 puncte 

3. Curtea Europenă de Justiție are sediul la: 

 a. Berlin  b. Bruxelles  c. Luxembourg d. Paris              3 puncte 

4. Moneda Euro a fost introdusă ca monedă reala în anul: 

 a. 1992  b. 2000  c. 2002   d. 2004     3 puncte 

5. Parlamentul European își are sediul la: 

 a. Bruxelles  b. Luxembourg c. Paris   d. Strasbourg     3 puncte 

6. A intrat în 1973 în C.E.E statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. D      3 puncte 

7. Dintre țările membre U.E șapte au ca formă de guvernământ: 

a. republica  b. monarhia  c. ducatul  d. principatul     3 puncte 

8. A intrat în U.E în anul 2004 statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 6   c. 13   d. 14      3 puncte 

 

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

cu litera E.               9 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei, 

tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii 

anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte specifice. 

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

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

E. Precizaţi: 

1. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. două însemne ale Uniunii Europene şi semnificaţia acestora.  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

3. două cauze care au condus la formarea Uniunii Europene.  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

4. două motive care au dus la extinderea Uniunii Europene după 2004.  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

15 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 23 – Statele U.E. România ca parte a Uniunii Europene 

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

 

SUBIECTUL I_______________________________________________________                  (20 puncte) 

A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E………………………. şi F…………………… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 4…………………. şi 12……………. 

                         4 puncte 

 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea ... 

2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei ... 

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

de mai jos: 

1. Face parte din categoria statelor fondatoare ale U.E. statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

2. Ultimul stat intrat în U.E. are orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 8   c. 9   d. 13                  2 puncte 

3. Sediul Consiliului U.E. este în orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 10   c. 11   d. 12                   2 puncte 

4. Densități de peste 300 loc./km2 se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. G   c. I   d. J                   2 puncte 

5. Cel mai întins stat european membru U.E. este marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

SUBIECTUL II                                                                                                                         (80 puncte)  

 

A. Caracterizaţi Franţa, precizând: 

1. două state cu care se învecinează: ....................................................................................................... 

2. trei oraşe reprezentative, altele decât capitala:…………………………………………..................... 

3. o ramură tradiţională a agriculturii:……………………………………………………...................... 

4. o ramură industrială dominantă:………………………………………………………....................... 

5. trei regiuni turistice importante:……………………………………………………….......................

                           10 puncte 
 

B. Pentru Portugalia, precizați: 

1. numele unui stat vecin…………………………………………………………………...................... 

2. numele unei insule sau arhipelag care îi aparține………………………………………..................... 

3. numele oceanului la care are ieșire……………………………………………………....................... 

4. numele a două unități de relief…………………………………………………………..................... 

5. un tip de climă…………………………………………………………………………...................... 

6. numele a două cursuri de apă…………………………………………………………....................... 

7. numele a două orașe…………………………………………………………………….....................

                           10 puncte 

 

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând: 

1. numele unei catene muntoase............................................................................................................... 

2. numele unui râu care îi străbate teritoriul............................................................................................. 

3. două resurse de subsol.......................................................................................................................... 

4. două ramuri industriale......................................................................................................................... 

5. trei plante de cultură............................................................................................................................. 

6. un obiectiv turistic................................................................................................................................ 

                          10 puncte 
 

D. Caracterizaţi din punct de vedere economic statul Germania, având în vedere: 

1. două resurse de subsol.......................................................................................................................... 

2. două ramuri industriale foarte dezvoltate............................................................................................. 

3. două regiuni industriale........................................................................................................................ 

4. un fluviu navigabil................................................................................................................................ 

5. un tip de climă...................................................................................................................................... 

6. cel mai mare port fluvial...................................................................................................................... 

7. un oraş port la Marea Nordului............................................................................................................ 

                          10 puncte 
 



Caietul elevului – clasa a XII-a 

69 

 

E. Caracterizaţi, din punct de vedere  geografic, Austria, membru al UE, precizând: 

1. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia: ........................................................................ 

2. un tip de climat: ................................................................................................................................... 

3. două ramuri economice reprezentative: .............................................................................................. 

4. forma de guvernământ: ........................................................................................................................ 

5. o resursă de subsol: .............................................................................................................................. 

6. trei oraşe: ...........................................................................................................................................

                           10 puncte 
 

F. Realizaţi o scurtă caracterizare a Italiei, precizând următoarele elemente: 

1. două enclave situate pe teritoriul Italiei............................................................................................... 

2. două aglomeraţii urbane....................................................................................................................... 

3. două ramuri industriale reprezentative................................................................................................. 

4. două aspecte reprezentative ale agriculturii din Italia.......................................................................... 

5. două regiuni turistice.........................................................................................................................

                           10 puncte 
        

G. Referitor la Grecia, precizaţi: 

1. numele peninsulei în care este situată.................................................................................................. 

2. două state vecine.................................................................................................................................. 

3. numele a două insule............................................................................................................................ 

4. numele a trei oraşe................................................................................................................................ 

5. două ramuri economice dezvoltate....................................................................................................... 

                           10 puncte

  

H. Realizaţi o caracterizare fizico-geografică şi social-economică a Spaniei, menţionând: 

1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat………………………………………………...................... 

2. denumirea strâmtorii de pe teritoriul acestui stat, ce desparte Europa de Africa…………..................... 

3. cele două tipuri de climă specifice acestui stat……………………………………………..................... 

4. trei oraşe turistice…………………………………………………………………………..................... 

5. trei produse agricole specifice……………………………………………………………......................

                                     10 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 24 – România ca parte a U.E. 

 

A. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  

1. Axa navigabilă transcontinentală leagă Marea Neagră de: 

a. Marea Adriatică       b. Marea Baltică           c . Marea Nordului     d. Marea Norvegiei    5 puncte 

2. Sistemele agricole tradiționale favorizează dezvoltarea agriculturii: 

a. ecologice        b. intensive         c. itinerante           d. de piață       5 puncte 

3. Resursa energetică de bază a României o constituie: 

a. cărbunii       b. gazele naturale     c. hidroenergia    d. petrolul        5 puncte 

4. Cultura cartofului este specifică Europei: 

  a. Centrale        b. Estice          c. Sudice      d. Vestice        5 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:  
1. În vestul Europei se practică o agricultură de tip ... 

2. Cea mai mare țară producătoare de biocombustibili este ... 

3. Strămutarea românilor în număr mare în străinătate poartă denumirea de ... 

4. Cele mai reduse ponderi ale arealului construit din suprafațele statelor sunt în Europa ... 

20 puncte 

 

C. Tabelul de mai jos reprezintă indicatori turistici referitori la destinațiile turistice din România în anul 

2004. 

Indicator Destinații turistice 

Litoral Balnear Montan Delta 

Dunării 

Orașe și alte 

localități 

Structuri de primire 

turistică cu funcție 

de cazare (număr) 

844 360 850 121 1725 

Indici de utilizare 

netă a capacității în 

funcțiune (%) 

41,8 48,6 22,6 28,3 26,2 

Precizați: 

1. destinația turistică cu cel mai mare număr de structuri de primire turistică cu funcție de cazare.   

………………………………………………………………………………………………………… 

2. destinația turistică care înregistrează cea mai mare pondere a utilizării nete netă a capacității în 

funcțiune. 

.................................................................................................................................................................. 

3. două argumente prin care să explicați numărul mic de structuri de primire turistică cu funcție de 

cazare în Delta Dunării.    

..................................................................................................................................................................                                                                                               

  12 puncte 

 

D. 1. Prezentați două argumente prin care să subliniați oportunitățile geografice ale României. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  10 puncte  

       

 

2. Explicați faptul că România este un factor de stabilitate în sud-estul Europei. 
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 8 puncte 

 

E.  Harta de mai jos reprezintă tipurile de agricultură din Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizați:  

1. două state în care se practică agricultură mediteraneeană; 

.................................................................................................................................................................. 

2. două state în care se practică agricultura intensivă; 

.................................................................................................................................................................. 

3. două culturi specifice agriculturii intensive comerciale; 

.................................................................................................................................................................. 

4. două culturi specifice Peninsulei Italice; 

.................................................................................................................................................................. 

5. doi factori de favorabilitate în producția mare de grâu a Franței. 

.................................................................................................................................................................. 

20 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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III. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

TESTUL 25 - Problemele fundamentale ale lumii contemporane. Rolul Europei în 

construirea lumii contemporane 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

numere. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                         (30 puncte)  

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: G ……………………. şi I ……………………… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 1 ……………….. şi 12 ………………….... 

                4 puncte 

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

1. Are ieșire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

2. Fluviul Dunărea traversează orașul-capitală marcat, pe hartǎ, cu numărul … 

3. Țărmul de tip dalmatin este specific pe litoralul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 

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

de mai jos: 

1. Climatul mediteranean este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi F  b. A şi J  c. B şi F  d. F şi J         2 puncte 

2. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. G   d. J          2 puncte 

3. Fluviul Vistula străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Port la Marea Baltică este oraşul–capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 5   c. 7   d. 14          2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei de Est şi clima Europei de Vest. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei, 

tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, alte 

aspecte specifice. 

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

separat.                        6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Prezentaţi doi factori care determină distribuţia spaţială a râurilor şi orientarea acestora pe teritoriul 

Europei.                        4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                               (16 puncte)  
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A–C. Pe hartă sunt marcate unităţi 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: C………………….… şi G …….……………….. 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele: 1 …………………… şi 4 …………………….. 

                4 puncte 

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

1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 11 constituie graniţa dintre România şi statul numit ... 

2. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu  litera … 

3. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 

                6 puncte 

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

de mai jos: 

1. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

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

2. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

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

3. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: 

a. Bârlad  b. Bistriţa  c. Moldova  d. Trotuş                  2 puncte 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                        (44 puncte) 

 

A. Precizaţi:      
  

1. valoarea maximă a ponderii suprafeţelor defrişate şi 

numele statului în care se înregistrează aceasta; 

……………………………………………… 

2. valoarea minimă a ponderii suprafeţelor defrişate şi 

numele statului în care se înregistrează aceasta.  
…………………………………………………….. 

4 puncte 

 

B. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia ,,Uniunea Europeană este un bloc economic redutabil”. 

                         4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Alegeţi câte un argument, care explică cel mai bine, ponderea redusă a hidroenergiei pentru fiecare dintre 

statele  Belgia, Germania, Ungaria, dintre: 

1. ape curgătoare cu valoare energetică redusă; 

2. lipsa apelor curgătoare; 

3. relief de câmpie care nu favorizează construcţia de hidrocentrale; 

4. valorificarea intensă a altor surse de energie (termoenergia). 

                6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Precizaţi două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei 

electrice.               4 puncte 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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E. Asociați câte o cauză pentru valoarea redusă a PIB-ului din fiecare dintre statele Bulgaria, Luxemburg şi 

Ungaria, dintre: 

1. Număr mic de locuitori ocupaţi în economie; 

2. Economie în tranziţie; 

3. Productivitate redusă.            6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

F. Explicaţi importanţa politicii de mediu a statelor Uniunii Europene, precum şi o direcţie principală a 

acestei politici.                      4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

G. Calculaţi ponderea, în procente, a combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale şi petrol) în structura 

producţiei de energie electrică din Belgia, Lituania şi Ungaria. 

                6 puncte 

Tara Energie 

Nucleară 

(%) 

Hidroenergie 

(%) 

Cărbune 

(%) 

Gaze 

Naturale 

(%) 

Petrol 

(%) 

Alte 

surse 

(%) 

Austria -  12  10  24  42  12 

Belgia 29  1  3  27  40 - 

Bulgaria 42  7  43  5  1  1 

Germania 13  1  24  21  40  1 

Lituania 75  3  0  8  14 0 

Ungaria 15  1  17  38  28  1 

Structura producţiei de energie electrică (%) în câteva state UE (2006) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

H. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi alte state ale U.E la nivelul 

anului 2006, în procente.                      6 puncte 

Precizaţi: 

1. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din tabel; 

2. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din tabel. 

Ţara Energie 

nucleară(%) 

Hidroenergie(%) 

 

Cărbune 

(%) 

Gaze 

naturale(%) 

Petrol 

(%) 

Alte surse 

(%) 

România 9  30  40  15  5  1 

Franţa 40  2  6  13  35  4 

Germania 13  1  24  21  40  1 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
I. Prezentaţi, pe scurt, două probleme fundamentale ale lumii contemporane, cu care se confruntă şi 

Uniunea Europeană.                                                                                                             4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Oficiu 10 puncte 

TESTUL 26 – U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane 

 

A. Harta de mai jos reprezintă un ansamblu contemporan. 

Precizați: 

1. numele ansamblului redat pe harta de mai sus 

............................................................................................................................................................ 

2. două state extraeuropene care fac parte din acest ansamblu 

............................................................................................................................................................ 

3. două state europene care nu fac parte din acest ansamblu 

............................................................................................................................................................ 

4. un principiu ale acestui ansamblu 

............................................................................................................................................................ 

             16 puncte 
B. Pe baza tabelului de mai jos, precizați: 

Organizația Suprafața 

mii km² 

Populația 

mil. loc. 

PIB 

mld. $ % din totalul 

mondial 

$/Loc 

UE 4 323,0 484,3 13 926 31,5 28 757 

NAFTA 21 465,0 431,8 14 251 33,0 33 006 

MERCOSUR 11 878,2 231,6 924 2,1 3 992 

ASEAN 4 464,0 549,7 864 2,0 1 573 
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1. Organizația cu cea mai mare pondere a PIB în totalul mondial; 

................................................................................................................................................................ 

2. Organizația cu cea mai mică valoare a PIB/loc; 

................................................................................................................................................................ 

 

3. Diferența PIB dintre UE și NAFTA; 

................................................................................................................................................................ 

4. Diferența PIB/loc. dintre NAFTA și MERCOSUR; 

................................................................................................................................................................ 

5. Două caracteristici economice ale ASEAN. 

................................................................................................................................................................ 

26 puncte  

 

C. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. România nu face parte din cadrul organizației: 

a. NAFTA      b. OCMN     c. ONU            d. OSCE          5 puncte 

2. Statul european care nu face parte din ONU este: 

a. Andorra       b. Malta       c. Monaco        d. Vatican        5 puncte 

3. Face parte din CEFTA din anul 1992: 

a. Bulgaria       b. Cehia       c. Lituania       d. România        5 puncte 

4. Singura organizație mondială din care face parte Vatican este: 

a. NATO          b. ONU       c. OCDE         d. OSCE          5 puncte 

 

D. Pe baza hărții de mai jos, precizați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Denumirea organizației reprezentată pe hartă: ........................................................................................ 

2. Numele statelor notate cu cifre de la 1 la 8: 

1 – .................................. 5 - .................................. 

2 – ..................................                             6 - .................................. 

3 – ..................................                            7 –.................................. 

4 – ..................................  8 – .................................. 

              28 puncte 

Oficiu 10 puncte 
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TESTUL 27 - Mondializare, internaționalizare şi globalizare din perspectivă europeană. 

Europa, Uniunea Europeană şi România 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

SUBIECTUL I                                (26 puncte) 

A. Precizaţi:   

1. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 ……………................... 

2. numele statului marcat, pe hartă, cu litera E …………………………….       2 puncte 

                 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte ... 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ... 

3. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C trece fluviul ...         6 puncte
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 
1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E   d. G                   2 puncte 

2. Climatul temperat-continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Pădurile de conifere ocupă suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Energia geotermală este intens valorificată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. H   c. I   d. J                   2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului 

marcat, pe hartă, cu litera F.              6 puncte 

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

genetici ai climei, tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, 

alte aspecte specifice. 

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

şi nu separat.                                                                     

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Prezentaţi o cauză care explică lipsa fluviilor lungi în Peninsula Scandinavică.                2 puncte 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SUBIECTUL II                                                       (24 puncte) 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A–D. Pe hartă sunt marcate unităţi 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 unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera G …………………..…… 

2. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4 ………………………       2 puncte 

              

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

1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 7 se numește ... 

2. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 

3. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 

                6 puncte 

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

de mai jos: 

1. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

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

2. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

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

3. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: 

a. Bârlad  b. Bistriţa  c. Moldova  d. Trotuş                  2 puncte 

4. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B se numeşte: 

a. Deva  b. Hunedoara c. Reşiţa  d. Timişoara                  2 puncte 

5. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 7   b. 8   c. 9   d. 11                   2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii marcate, pe hartǎ, cu litera B şi relieful 

unitǎţii marcate, pe hartǎ, cu litera F. 
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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 doua deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                      6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SUBIECTUL III                                                      (40 puncte)  

A. Precizaţi două efecte pozitive ale globalizării asupra continentului european, inclusiv asupra României.

                         4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Se dă următoarea situaţie - problemă: 

 Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: 

a. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei; 

b. energie nucleară – Franţa, Belgia, Bulgaria, Lituania; 

c. dominant hidroenergie – Norvegia, Elveţia. 

d. variate forme de energie, rezultate, predominant, din combinarea celorlalte trei – Rusia, Germania; 

 

1. Argumentaţi dominaţia hidroenergiei faţă de celelalte surse de energie în Norvegia şi Elveţia. 

2. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi Rusia. 

3. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 

4. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri, făcute la punctul 3.            10 puncte 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

C.Menţionaţi trei condiţii ale candidaturii de aderare la Uniunea Europeană, stabilite de Comisia Europeană 

în anul 1997.                            6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a căilor rutiere, atât în Europa cât şi în România.

                        4 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E. Precizaţi două obiective ale Uniunii Europene care pot contribui la dezvoltarea socio-economică a 

României.                         4 puncte 
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…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

F. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor, a Dunării şi ieşirea 

la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. 

                6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

G. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene.                       6 puncte 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Oficiu 10 puncte 
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PARTEA A II A - TESTE FINALE 

Test final  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Subiectul I                                                                                                                                           30 puncte 

A. Precizaţi: 

1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G ………………..................…. şi I ……..………..........…… 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 ………………..........… şi 4 ……..…………….   

                4 puncte 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ... 

2. În sudul statului  marcat, pe hartă, cu litera E se află strâmtoarea ... 

3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este traversat de râul numit ...      6 puncte         

                     

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

de mai jos: 

1. Climatul subpolar este prezent în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. D    c. G    d. H                2 puncte 
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2. Bazinul carbonifer Rhin-Ruhr este situat pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 

numărul: 

a. 10    b. 12    c. 13   d. 14               2 puncte 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte: 

a. Grecia   b. Irlanda   c. Luxemburg   d. Ungaria           2 puncte 

4. Munţii Pirinei constituie graniţa statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C    b. E    c. F    d. I                2 puncte 

5. Vegetația de maquis este prezentă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C    b. E    c. F    d. J      2 puncte 

 

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, 

cu litera H.               6 puncte 

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat.                         

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

E. Prezentaţi două argumente pentru a justifica importanţa geopolitică a Dunării în prezent.    4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

Subiectul II                                                                                                                     ___  30 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu numere 

de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

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

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 ……….................………… şi 11 ……........……………

                         4 puncte 

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

1. Oraşul reşedinţă de judeţ marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte … 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se resimt influenţe climatice … 

3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief  marcată, pe 

hartă, cu litera …                       6 puncte 

 

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

de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: 

a. Bulgaria  b. Republica Moldova  c. Ucraina   d. Ungaria      2 puncte 

2. Cel mai mare oraş după numărul de locuitori din România este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3     c. 4    d. 6                  2 puncte 

3. Cea mai mare altitudine din țara noastră este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Crişul Alb b. Crişul Negru   c. Crişul Repede  d. Mureş      2 puncte 

5. Molisolurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful 

unităţii marcate, pe hartă, cu litera C.                     6 puncte 

Nota 1: Deosebirile și 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 de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ 

și nu separat.. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 

2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a 

ţării.                        4 puncte 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

Subiectul III                 30 puncte 

Graficul alăturat se referă la evoluția debitului mediu lunar al unui râul din Europa. 

A. Precizaţi: 

1. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea  

acestuia; 

………………………………….............……………..... 

2. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea 

 acestuia; 

…………………………………………............…...4 puncte 
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B. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din mai 

multe state. Precizaţi: 

1.  numărul statelor care formează Uniunea Europeană  ...........................................................................  

2. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene 

.................................................................................................................................................................... 

3. două state care au aderat după 2004 la Uniunea Europeană ................................................................. 

4. un stat din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică  ...................................................................                      6 puncte 

                 6 puncte 
C. Realizaţi o caracterizare fizico-geografică şi social-economică a Spaniei, menţionând: 

1. o caracteristică a reliefului  .......................................................................................................  

2. trei oraşe mari, altele decât capitala  ..........................................................................................  

3. două produse agricole specifice  ................................................................................................  

4. două ramuri industriale dominante  ...........................................................................................  

5. două destinaţii turistice din această ţară ....................................................................................             10 puncte 

            10 puncte 

D. Se dă următorul tabel: 

ȚARA ANUL POPULAȚIA TOTALĂ IMIGRANȚI EMIGRANȚI 

Regatul Unit 2005 60.441.565 565.000 380.000 

Polonia 2005 38.635.144 70.300 322.200 

             6 puncte 
1. Calculaţi bilanţul migratoriu în valori absolute pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord ........................................................................................................................................................... 

2. Calculaţi bilanţul migratoriu în valori absolute pentru Polonia  ...........................................................  

3. Prezentaţi o cauză a valorii bilanţului migratoriu în Polonia 

...................................................................................................................................................................

            
E. Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est precizând cel puțin două cauze.

                          4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 2 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele C …………………… şi J …………………........…..... 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 ………………… şi 7 …………………

                          4 puncte 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ... 

2. Insulele Canare aparțin statului  marcat, pe hartă, cu litera ... 

3. Climatul subpolar este prezent în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera ...                  6 puncte 

                  

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala Cehiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 6   c. 8   d. 14            2 puncte 
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2. Are ieșire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Orașul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit: 

a. Dunăre  b. Sena  c. Tibru  d. Vistula          2 puncte 

4. Munţii Alpii Scandinaviei constituie graniţa statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Energia eoliană este intens valorificată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

hartă, cu litera E.               6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii 

anuale, precipitații medii anuale, vânturi, amplitudine termică, tip de climă, alte aspecte specifice. 

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

separat                      

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

E.1.Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor la fluviile care se varsă în Oceanul 

Atlantic. 

………………………………………………………………………………………………………........ 

2.Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană, reprezintă o importantă 

regiune turistică a Europei”.                

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

4 puncte 

Subiectul II                                                                                             ________               (30puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D ........................... şi G ............................... 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 .................................. şi 5 ......................................

                    4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul reşedinţă de judeţ marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice … 

3. Petrol, gaze naturale, cărbuni și sare se exploatează din unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu 

litera …                         6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește: 

a. Bârlad  b. Jijia    c. Prut    d. Siret                 2 puncte 

2. Vegetația de stepă este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. O importantă zonă viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Prin Oradea trece râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 7  b. 10   c. 11    d. 12                   2 puncte 

5. Un vechi combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3    c. 5    d. 6                 2 puncte 

 

D. Comparaţi relieful Podişului Mehedinţi cu relieful Podişului Moldovei precizând trei deosebiri. 

Nota 1: Deosebirile 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 trei deosebiri vor fi prezentate comparative 

şi nu separat.                          6 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

E. Precizaţi două argumente prin care să demonstraţi originalitatea(unicitatea) Mării Negre.  4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Subiectul III                                                                                                                           (30 puncte) 

Diagrama de mai jos prezintă evoluția temperaturii și precipitațiilor la o stație meteorologică din 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă 

 

 - 

Temperaturi 

 

 - 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: 

a. mediteranean (subtropical)  c. temperat-oceanic 

b. temperat-continental   d. subpolar 

 

2. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: 

a. iarna     c. toamna 

b. primăvara     d. vara                    4 puncte 

 

B.1. Prezentaţi un argument care explică ponderea ridicată a hidroenergiei în Suedia. 

.................................................................................................................................................................... 

2. Prezentaţi un argument care explică ponderea scăzută a hidroenergiei în Marea Britanie. 

....................................................................................................................................................................

3. Precizaţi câte o resursă energetică de bază pentru producerea energiei electrice în Marea Britanie și 

în Polonia. 

....................................................................................................................................................................   

6 puncte 
C. Realizaţi o scurtă caracterizare geografică a Ucrainei, precizând: 

1. denumirea a trei unităţi majore de relief ............................................................................................... 

2. o caracteristică dominantă a climatului ................................................................................................. 

3. trei orașe mai importante ....................................................................................................................... 

4. două fluvii care curg pe teritoriul Ucrainei ........................................................................................... 

5. o resursă importantă de subsol ..............................................................................................................  

10 puncte 

 

D. Se da tabelul de mai jos: 

 

Ţara Prod. de grâu 

(mil. t) 

Pop. agriculturǎ  

(%) 

Pop. Ruralǎ 

(%) 

Pop. Urbanǎ 

(%) 

Franţa 30,5 4 76  

Germania 19,3 3 88  

 

1.Calculaţi procentul populaţiei urbane din Franţa şi din Germania și completați tabelul. 

2.Calculaţi diferenţa dintre valoarea producţiei de grâu obţinutǎ în Franţa şi cea obţinutǎ în Germania.

                                       6 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România, Ucraina, 

Republica Moldova etc.                       4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 3 

SUBIECTUL I               (30 puncte) 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele  J .................................. și H .........................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 ............................ și 15 ........................... 

                               4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat pe hartă cu litera G se încadrează climatului ... 

2. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 trece râul ... 

3. Vulcani activi sunt prezenți pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...       6 puncte 

                           

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Munții Pindului sunt situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

a. A   b. C   c. G    d. H                  2 puncte 
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2. Canalul Kiel este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. J                2 puncte 

3. Vegetația de tip maquis este prezentă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B și C  b. F și G  c. G și H   d. I și J      2 puncte 

4. Bazinul carbonifer Midlands este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Fluviul Vistula trece prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu cifra: 

a. 1   b. 3   c. 6    d. 15                  2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinavice şi clima Peninsulei Italice. 

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

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

nu separat.                                    6 puncte 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

E. Prezentaţi: 

1. o cauză a prezenţei gheţarilor în Munţii Pirinei.  

.................................................................................................................................................................... 

2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei. 

....................................................................................................................................................................

  4 puncte 

SUBIECTUL II___________________________________________________  ______(30 puncte)                                                 

                                                                   
Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

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

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu 9 ................................. și 11 ..............................  

                                     4 puncte 

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

1. Zona alpină are cea mai mare extindere în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Influenţe submediteraneene pătrund în vestul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Prin orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 trece râul numit ...                     6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Etaj climatic de dealuri înalte este specific unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

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

3. Crovurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Curge integral pe teritoriul țării noastre râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 8   b. 9   c.10   d.11                2 puncte 

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

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

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi 

relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D.           6 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: mod 

de formare, altitudine, alcătuire petrografică, grad de fragmentare, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 

prezentate comparativ şi nu separat.                              

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

E. Prezentaţi două cauze care explică faptul că precipitaţiile medii anuale sunt mai mari şi 

temperaturile medii anuale sunt mai coborâte în partea nordică a ţării faţă de cele din partea sudică a 

ţării.                          4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

SUBIECTUL III                                                                                                                      30 puncte 

A.Analizaţi diagrama climatică a oraşului Londra şi precizaţi: 
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a. luna cea mai caldă şi temperatura înregistrată  ...............................................................................  

b. luna cea mai rece şi temperatura înregistrată ................................................................................. 

c. una din lunile cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii şi valoarea acestora ................................. 

d. luna cu cele mai mici cantităţi de precipitaţii şi valoarea acestora ................................................ 

e. amplitudinea termică anuală ........................................................................................................... 

f. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale ............................................................................... 

               12 puncte 
 

B. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând o deosebire şi o asemănare. 

Nota 1: Asemănarea şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei 

hidrografice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                       4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

C.  Realizaţi o caracterizare fizico-geografică a Italiei, menţionând: 

a.denumirea peninsulei şi a celor două insule mari care aparţin de acest stat 

.................................................................................................................................................................... 
b.un tip de climă specific acestui stat ........................................................................................................ 

c.două catene montane importante ce străbat teritoriul acestui stat sau formează graniţe cu statele 

vecine.......................................................................................................................................................... 

d.cele două state enclave aflate în corpul acestui stat ............................................................................... 

e.denumirea a două orașe mari din nordul țării ......................................................................................... 

               10 puncte 

 

D. Precizaţi două elemente geografice de legătură între România şi Bulgaria. 

Notă: Elementele pot fi de natură fizico-geografică, economico-geografică sau de geografia 

populaţiei.                        4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

               

Oficiu 10 puncte 
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Test final 4 

Subiectul I                                                                                                          ____        (30puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele C ....................................... şi I ...................................... 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 ................................ şi 3 ...........................

                    4 puncte 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 

2. Are ieșire la Marea Mânecii statul marcat, pe hartă, cu litera ... 

3. Portul Hamburg este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...       6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Minereu de fier de cea mai bună calitate se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

2. Insula Corsica aparține  statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D    b. H    c. I    d. J       2 puncte 
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3. Climatul mediteranean este prezent în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Munţii Ural sunt situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Cea mai mare aglomerație urbană din Europa este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 

litera:  

a. A   b. D    c. G    d. J       2 puncte 

 

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe 

hartă, cu litera G.               6 puncte 

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică, alte aspecte specifice. 

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

şi nu separat.             

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

E. 1. Prezentaţi un factor care determină regimul hidrologic diferit al fluviilor europene. 

....................................................................................................................................................................

2. Precizaţi un argument care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu activitate  turistică 

dezvoltată”.                                4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

 

Subiectul II                                                                                                                            (30 puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 ....................................... şi 9................................... 

2. numele orașelor marcate, pe harta, cu numerele 3 ...................................... și 5....................................

                         4 puncte 
 

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

1. Oraşul reşedinţă de judeţ marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte … 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice … 

3. Importante zăcăminte de minereuri neferoase se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, 

cu litera …                6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 izvoraște din ţara vecină numită: 

a. Bulgaria  b. Republica Moldova  c. Ucraina   d. Ungaria      2 puncte 

2. Cel mai mare oraş după numărul de locuitori din vestul țării este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3     c. 4    d. 6        2 puncte 

3. “Stepa rece”este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: 

a. Dâmbovița b. Ialomița   c. Prut    d. Siret            2 puncte 

5. Cel mai mare port maritim al țării este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

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

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi 

relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D.           6 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 

mod de formare, tipuri de roci, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief, alte aspecte 

specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 

prezentate comparativ şi nu separat.   

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

E. 1.Prezentaţi un argument care să demonstreze importanţa economică a Canalului Dunăre–Marea 

Neagră pentru România. 

 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

2. Prezentaţi o premisă naturală care favorizează practicarea culturii cerealelor în Câmpia Română.

     

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

             4 puncte 
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Subiectul III                                                                                                                           (30 puncte) 

 
 

A. Pe baza diagramei de mai sus, încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă: 

a. ecuatorial   b. mediteranean (subtropical)  c. temperat - oceanic  d. subpolar 

2. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: 

a. altitudinea reliefului    c. regimul temperaturii aerului 

b. regimul radiaţiei solare    d. circulaţia vestică a maselor de aer      4 puncte 

 

B. 1. Menţionaţi două state care exploatează petrol din Marea Nordului ................................................ 

2. Precizaţi două unităţi(sau subunităţi) de relief din care se exploatează petrol în România ................. 

3. Menţionaţi două ramuri industriale în care este utilizat petrolul în România ......................................    

                 6 puncte 
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând: 

a. două caracteristici ale reliefului ............................................................................................................ 

b. tipul de climă ......................................................................................................................................... 

c. două ape curgătoare ............................................................................................................................... 

d. trei grupuri etnice .................................................................................................................................. 

e. două produse destinate exportului ......................................................................................................... 

    10 puncte 

 

D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene. Scrieţi, pe foaia de test, câte o resursă 

de subsol reprezentativă pentru fiecare stat.                        6 puncte 

 

Statul Ucraina Norvegia Spania Suedia Germania Olanda 

Resurse de 

subsol 

      

 

E. 1. Precizaţi o cauză a dominanţei stepei şi a silvostepei în vegetaţia Ungariei.         

.................................................................................................................................................................... 
     2. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul Dunării”.  

.................................................................................................................................................................... 

4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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Test final  5 

SubiectulI                                                                                                                                (30puncte) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B ..................................... şi F ....................................... 

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 ............................. şi 8 ………………….

                 4 puncte 

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

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ... 

2. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 trece râul ... 

3. Portul Roterdam este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...       6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 6   b. 12   c. 13    d. 14          2 puncte 
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2. Țărm de tip dalmatin este prezent pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

 a. C  b. E   c. F    d. I         2 puncte 

3. Importante zăcăminte de mercur se exploatează pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

 a. C   b. E   c. F    d. I          2 puncte 

4. Polderele sunt prezente pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Fluviul Dunărea traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

 a. B  b. F   c. I    d. J          2 puncte 

 

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

hartă, cu litera H.               6 puncte 

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

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică, alte aspecte specifice. 

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

nu separat.             

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
E. 1.Prezentaţi un argument pentru a justifica importanţa economică a Mării Negre pentru Europa. 

.................................................................................................................................................................... 

2.Prezentaţi un factor care a determinat formarea deltei fluviului Dunărea.        

.................................................................................................................................................................... 

4 puncte 

 

Subiectul II                                             (30puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 ................................. şi 11 ..............................  

2. numele orașelor marcate, pe harta, cu numerele 7 ................................ și 12 ...............................

                      4 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul reşedinţă de judeţ marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice … 

3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief  marcată, 

pe hartă, cu litera …               6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Cel mai amenajat râu din punct de vedere hidroenergetic este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8    c. 9    d. 10         2 puncte 

3. O importantă zonă viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversat de râul numit: 

a. Argeș  b. Dâmbovița   c. Olt    d. Vedea        2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi 

relieful unităţii marcate cu litera H.             6 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 

mod de formare, tipuri de roci, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief, alte aspecte 

specifice. 

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

comparativ şi nu separat.            

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

E. 1. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării 

noastre. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

2. Prezentaţi două cauze ale prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea 

Colinară a Transilvaniei.            

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

     4 puncte 
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Subiectul III                                                                                                                            (30puncte) 

Graficul alăturat prezintă evoluția populației 

Spaniei în intervalul 1833-2004 

A. Precizaţi: 

1. valoarea maximǎ a numǎrului de locuitori 

înregistrat în aceastǎ ţarǎ ................................. 

2. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane de 

locuitori ........................................................... 

                    4 puncte 

B. Scrieţi răspunsurile corecte la cerinţele 

de mai jos: 

1. Precizaţi intervalul de creştere numericǎ a populaţiei şi doi factori care au determinat aceastǎ 

creştere ....................................................................................................................................................... 

2. Notaţi intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei .................................... 

3. Calculaţi cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960-2004 ...................................................                                              

                 6 puncte 
C. Realizaţi o caracterizare social–economică a statului Germania, menţionând: 

1. cea mai mare aglomeraţie urbană, precizându-i şi tipul: ....................................................................... 

2. două resurse de subsol cu rezerve importante: ...................................................................................... 

3. două ramuri economice reprezentative: ................................................................................................ 

4. două canale care favorizează circulaţia fluvială şi maritimă: ................................................................ 

5. rolul Germaniei în formarea Uniunii Europene: ................................................................................... 

   10 puncte 

D. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi alte state ale U.E la 

nivelul anului 2006, în procente.  

Ţara Energie 

nucleară 

(%) 

Hidroenergie 

(%) 

Cărbune 

(%) 

Gaze 

naturale 

(%) 

Petrol 

(%) 

Alte 

surse 

(%) 

România 9 30 40 15 5 1 

Franţa 40 2 6 13 35 4 

Germania 13 1 24 21 40 1 

Precizaţi: 

1. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din 

tabel ........................................................................................................................................................... 

2. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din 

tabel ...........................................................................................................................................................

                 6 puncte 
E. 1.Precizaţi o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.Prezentaţi o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă(imigranţi) pentru unele state  

europene. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

                 4 puncte 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 6 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 puncte) 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele  E .................................... și J ........................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 ................................ și 10 ......................... 

                            4 puncte 

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

1. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 trece râul ... 

2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește ... 

3. Țărmul cu fiorduri este specific statului marcat, pe hartă, cu litera ...         6 puncte 

                 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Munții Penini sunt situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

a. A   b. C   c. H    d. G       2 puncte 
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2. Bazinul carbonifer Rhin-Ruhr este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Climatul temperat-continental  este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. F   c. G    d. J                  2 puncte 

4. Vegetația de “lande” apare pe teritoriul  statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Fluviul Sena trece prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 6    d. 15       2 puncte 

 

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

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

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

nu separat.                6 puncte 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

E. Prezentaţi: 

1. o cauză a prezenţei gheţarilor în Munţii Alpi. 

.................................................................................................................................................................... 

2. un argument prin care să susţineţi următoarea afirmaţie: „Strâmtoarea Bosfor are un rol important în 

dinamica şi calitatea apelor Mării Negre”.            4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B ............................. şi E .............................. 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu 8 ............................................. și 10......................................

                 4 puncte 

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

1. Este situat într-o depresiune intramontană orașul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Orașul marcat, pe hartă, cu cifra 1 este traversat de râul … 

3. Cel mai mare combinat siderurgic din țara noastră este situat în orașul marcat, pe hartă, cu numărul 

...                   6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

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

2. Influențe scandinavo-baltice se fac simțite în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. Crovurile sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

4. Soluri fertile, din clasa molisolurilor sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

5. Este traversat de râul Bega orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 1   b. 2   c. 3    d. 4                2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 

relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: mod 

de formare, altitudine, alcătuire petrografică, grad de fragmentare, alte aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 

prezentate comparativ şi nu separat.                     6 puncte 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

E.Precizați: 

1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în orașul Baia Mare. 

.................................................................................................................................................................... 
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief Podișul 

Bârladului. 

....................................................................................................................................................................

                 4 puncte 

SUBIECTUL III                                                                                                        (30 puncte) 

Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă lungimea și debitul mediu 

anual ale unor afluenți ai Dunării. 

 

A.Precizați:  

1.numele celui mai lung afluent al Dunării și lungimea acestuia; 

................................................................................................................................................................. 

2.numele afluentului Dunării cu cel mai mare debit mediu anual și valoarea debitului.    

................................................................................................................................................................. 
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4 puncte 
B. 1. Prezentați o cauză a diferenței de debit dintre râurile Sava și Prut, deși acestea au lungimi 

aproximativ egale. 

.................................................................................................................................................................... 
     2. Prezentați o cauză a debitelor aproximativ egale ale râurilor Inn și Tisa, deși râul Tisa are o 

lungime mult mai mare decât râul Inn. 

.................................................................................................................................................................... 
    3. Precizați numele a doi afluenți ai Dunării din țara noastră de pe grafice.   

...................................................................................................................................................................

               6 puncte 
 

 
            

C. Comparaţi cadrul natural al Republicii Moldova cu cel al Bulgariei precizând o deosebire şi o 

asemănare. 

Nota 1: Asemănarea şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei 

hidrografice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                         6 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

D. Caracterizaţi Bulgaria menţionând numele: 

1. a două masive muntoase: ....................................................................................................................... 

2. a două cursuri de apă: ............................................................................................................................ 

3. a trei oraşe: ............................................................................................................................................ 

4. a două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România: .............................................. 

5. unui port important la Marea Neagră: ................................................................................................... 

   10 puncte 

 

E. Prezentați două argumente care să susțină afirmația: „În structura producției de energie electrică a  

Germaniei și Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”.         4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Oficiu 10 puncte 
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Test final  7 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B ....................................... şi F......................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 ............................. şi 6...............................

                 4 puncte 

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

1. Climatul subpolar este prezent în nordul statelor marcate, pe hartă, cu literele ... 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului numit ... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A aparţine regiunii geografice numite Europa ...         6 puncte 

               

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de râul : 

a. Duero  b. Lena  c. Rin    d. Sena      2 puncte 
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2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

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

3. Marmură de cea mai bună calitate se exploatează pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. J       2 puncte 

4. Vegetația de taiga este prezentă pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A și F  b. D și F  c. E și I   d. G și I      2 puncte 

5. Cea mai mare aglomeraţie urbană a Europei este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 5   c. 9    d. 10       2 puncte 

 

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

hartă, cu litera G.               6 puncte 

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

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

şi nu separat.                    

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

E. Prezentaţi două cauze care determină densităţile reduse ale populaţiei în spaţiul montan. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

                 4 puncte 

 

SUBIECTUL II              (30 puncte) 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A–D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A ............................ şi F ............................... 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 ................................... şi 4 .................................

                 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Autoturisme și locomotive se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 

3. Influenţa climatică pontică se resimte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  

                 6 puncte 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Etajul de vegetație alpin este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Prin orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 trece râul: 

a. Arieș  b. Mureș  c. Someșul Mic     d. Târnava Mare   2 puncte 

3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin: 

a. aluvionare  b. erupţii vulcanice c. încreţire  d. prăbuşire      2 puncte 

4. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată, pe hartă, cu litera: 

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

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte: 

a. Buzău  b. Ploieşti  c. Târgovişte  d. Urziceni      2 puncte 

 

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

pe hartă, cu litera H.                6 puncte 

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, înclinare, fragmentare, tipuri de relief, alte 

aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.            

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 E. Prezentaţi două cauze care să explice frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării 

faţă de vestul ţării.               4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL III ___________        _______                     (30 puncte) 

Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă precipitaţiile medii lunare la o anumită staţie 

meteorologică. 
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A.Precizaţi :  
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 

.................................................................................................................................................................... 
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 

.................................................................................................................................................................... 

                 4 puncte 

B. Precizaţi: 

      1.anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii: ...................................................... 

      2.diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare: 

.................................................................................................................................................................... 

      3.un hazard hidrologic posibil a se produce în intervalul aprilie-iulie: ...............................................  

                 6 puncte 

 

C. Pentru Ungaria, precizați: 

     a. două unități majore de relief: ........................................................................................................... 

     b. două râuri importante care traversează teritoriul țării: ..................................................................... 

     c. un tip sau zonă de vegetațe și un tip sau clasă de sol: ...................................................................... 

     d. trei resurse naturale: ......................................................................................................................... 

     e. orașul-capitală: .................................................................................................................................. 

               10 puncte 

 

D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. 

 

Anul Natalitate(‰) Mortalitate(‰) 

1956 24,2 9,9 

1977 19,6 9,6 

1998 10,5 12,0 

2004 10,0 11,9 

 

Calculaţi: 

1. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956: ................................................................................ 

2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004: ................................................................................ 

3. diferenţa de natalitate dintre anii 1977 şi 1998...................................................................................... 

                 6 puncte 

 

E. Precizați două argumente care să explice valoarea negativă a bilanțului migratoriu din țările 

Europei de  Est și Sud-Est.              4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Oficiu 10 puncte 
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Test final  8 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A ................................  şi G  .........................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 ............................  şi 13 ............................

                 4 puncte 

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

1. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera C se află Munţii ... 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este capitala statului numit ... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D aparţine regiunii geografice numite Europa ...      6 puncte 

                  

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 este traversat de râul : 

a. Duero  b. Lena  c. Rin    d. Tibru      2 puncte 
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2. Munţii Carpați se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera : 

a. C   b. F   c. J    d. H       2 puncte 

3. Vegetația de tip „pustă“ este specifică statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 13    d. 14       2 puncte 

4. Rezerve importante de cărbuni se găsesc  pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

5. Orașul port Barcelona este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

hartă, cu litera I. 

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

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

nu separat.                   6 puncte 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

E. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din 

Peninsula Scandinavică.              4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte) 

 
 Harta de mai sus se referă la subiectul II A–D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B ......................... şi G .................................. 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 5 .....................................  şi 6 ...................................

                    4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cea mai nouă unitate de relief din țara noastră este marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ... 

3. Influenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

                 6 puncte 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește: 

a. Bârlad  b. Jijia   c. Prut  d. Siret        2 puncte 

2. Traversează o depresiune de tip “golf” râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9  d. 11        2 puncte 

3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H se găsesc resurse importante de: 

a. cărbuni  b. gaze naturale c. marmură d. petrol       2 puncte 

4. Prezintă “domuri gazeifere”unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera: 

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

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte: 

a. Alba Iulia  b. Deva  c. Hunedoara d. Sibiu       2 puncte 

 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 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, înclinare, fragmentare, tipuri de relief, alte 

aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                        6 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

E. Explicaţi dezvoltarea oraşului Constanţa menţionând doi factori favorizanţi.       4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL III (30 puncte) 

Graficul alǎturat reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene.  

A. Precizaţi: 

1.numărul populaţiei din aglomeraţia Reihn-Ruhr; 

................................................................................... 

2.câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe 

teritoriul Olandei. 

................................................................................... 

           4 puncte 
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B.Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:  

1. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 

2. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomerația urbanǎ numitǎ … 

3. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula …          6 puncte 

 

C. Pentru Austria, precizaţi: 

1. numele a trei state vecine, membre ale Uniunii Europene: ................................................................... 

2. numele unui stat vecin, care nu este membru al Uniunii Europene: ..................................................... 

3. numele a două unităţi de relief: ............................................................................................................. 

4. numele unui curs de apă: ....................................................................................................................... 

5. o zonă de vegetație: ............................................................................................................................... 

6. numele a două oraşe:.............................................................................................................................. 

               10 puncte 

 

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de locuitori în două state europene. 

 

Statul 1960 1990 2012 

România 18.319.200 23.211.400 21.355.800 

Spania 30.327.000 38.826.300 46.196.300 

Sursa: Eurostat Pocketbooks; European social statistics – 2013 edition 

 

1. Calculaţi cu cât a scăzut numărul de locuitori din România în perioada 1990 – 2012.  

.................................................................................................................................................................... 
2. Calculaţi cu cât a crescut numărul de locuitori din Spania în perioada 1960 – 2012.  

.................................................................................................................................................................... 
3. Prezentați o cauză care explică evoluția numărului de locuitori din România în perioada 1990 –

2012. 

.................................................................................................................................................................... 

6 puncte 

E.1.Precizaţi o cauză care să explice valorile mari de debit înregistrate pe Dunăre, în perioada martie-

iunie. 

.................................................................................................................................................................... 

 

2.Menţionaţi două state care au fost admise în Uniunea Europeană în anul 2004. 

....................................................................................................................................................................

                            4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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Test  final  9 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele G ....................................... şi H ....................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 .............................şi 9................................

                 4 puncte 

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

1. Cei mai vechi munți ai Europei sunt situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului numit ... 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C aparţine regiunii geografice numite Europa ...      6 puncte 

                  

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este traversat de râul : 

a. Don   b. Nipru  c. Nistru   d. Volga    2 puncte 
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2. Vegetația de stepă cunoscută sub denumirea de “pustă” se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, 

pe hartă, cu litera: 

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

3. Climatul mediteraneean este specific în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Este o monarhie constituțională statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. G       2 puncte 

5. Lacurile Mazuriene sunt situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

hartă, cu litera D.                6 puncte 

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

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.               

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

E. În Europa Sudică și Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. O situație  similară 

este și în România. Precizați doi factori care au condus la extinderea acestor areale.      4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 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 orașe cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A ............................. şi B............................... 

2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 ................................ şi 12 ..................................... 

                 4 puncte 

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

1. Un vechi combinat siderurgic este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 

3. Reședința județului Bihor este orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...                 6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Orașul Cluj-Napoca este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 4   d. 5       2 puncte 

3. Lacul Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4       2 puncte 

4. Influențe scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera: 

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

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Brăila  b. Constanța  c. Galați  d. Tulcea      2 puncte 

 

D. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, 

pe hartă, cu litera G. 

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte 

specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                        6 puncte 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

E. Precizați:  
1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină.  

.................................................................................................................................................................... 
2. o cauză a creșterii populației rurale, după 1990, în România.          

.................................................................................................................................................................... 

4 puncte 

SUBIECTUL III    ______                                                                                                    (30 puncte) 

Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă 

temperaturile medii lunare la o anumită staţie meteorologică. 

 

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 ................................................................ 

          4 puncte 
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B.  

1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală ...................................................................................... 

2. Precizaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale .......................................................................  

3. Anotimpul cu cele mai ridicate valori de temperatură ......................................................................... 

                            6 puncte 

C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând: 

1. numele unei catene muntoase: ............................................................................................................... 

2. numele unui râu care îi străbate teritoriul: ............................................................................................. 

3. două resurse de subsol: .......................................................................................................................... 

4. trei ramuri industriale: ........................................................................................................................... 

5. trei plante de cultură: ............................................................................................................................. 

               10 puncte 

 

D. Aveţi în vedere următorul tabel: 

 

Oraşul Poziţia geografică 

(coordonate geografice) 

Temperatura medie a 

iernii (luna ianuarie) 

Temperatura medie a 

verii (luna iulie) 

Sofia 42°42' lat.N 23°20' long. E - 1,1° 20,1°C 

Lisabona 38°42' lat.N 9°11' long. V 9,8°C 19,9°C 

Sursa datelor climatice: http://www.worldclimate.com/ 

1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală înregistrată în fiecare oraş.  

.................................................................................................................................................................. 

 

2. Precizaţi o cauză care explică amplitudinile termice anuale diferite între cele două oraşe, deși sunt 

situate la latitudini apropiate. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

                 6 puncte 

 

E. Menționați două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element 

important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene.          4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

                

 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 10 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A ......................................... şi J ....................................  

2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 ............................... şi 11...........................

                         4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Are ieşire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera … 

2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului numit … 

3. Podișul Podolic este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...              6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C este situat în Peninsula: 

a. Balcanică   b. Iberică  c. Italică  d. Scandinavă      2 puncte 
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2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Oraşul-capitală Ljubljana este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 13       2 puncte 

4. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E   b. F   c. G    d. J       2 puncte 

5. Vegetaţia de tip mediteranean(maquis) este specifică pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

hartă, cu litera G.                6 puncte 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: tipul de climă, 

temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, alte aspecte 

specifice. 

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

separat.                            

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

E. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia, dispariţia sau modificarea teritoriului unor state 

europene.                4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 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 orașe cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A ............................. şi E .............................. 

2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 ................................... şi 10  .................................. 

                          4 puncte 

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

1. Râul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ... 

2. Bazinul Petroșani este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

3. Influenţe pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …       6 puncte 

                          

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

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

2. Lacul Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3  b. 4   c. 5   d. 6                2 puncte 

3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Bacău b. Buzău  c. Focșani  d. Galați             2 puncte 

4. Autoturisme se produc în orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 7  b. 8   c. 11   d. 12               2 puncte 

5. Constituie limita dintre Carpații Orientali și Carpații Meridionali râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

 a. 1  b. 2   c. 3    d. 4               2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 

relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.            6 puncte 

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: mod 

de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte 

aspecte specifice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 

prezentate comparativ şi nu separat.                       

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării.          4 puncte 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL III                                                                                                            (30 puncte) 
 

 

Reprezentarea grafică de alăturată se referă la 

subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia 

temperaturilor medii anuale la o anumită staţie 

meteorologică. Precizaţi: 
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A.  
1. valoarea minimă lunară a temperaturii aerului, precum şi luna în care se înregistrează; 

.................................................................................................................................................................... 

2. valoarea maximă lunară a temperaturii aerului, precum şi luna în care se înregistrează. 

.................................................................................................................................................................... 

                          4 puncte 
B. 1. Două luni cu temperaturi între 0-5º C. 

.................................................................................................................................................................... 
     2. Modul de calcul a temperaturii medii anuale. 

.................................................................................................................................................................... 
     3. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală. 

....................................................................................................................................................................

                          6 puncte 

C. Se dă urmatorul tabel: 

 

STATUL ANUL SUPRAFAȚA POPULAȚIA 

Ucraina 2006 603.700 47.300.000 

Suedia 2006 449.964 8.823.000 

 

1. Care dintre cele două state va avea valoarea densităţii medii a populaţiei mai mare. 

....................................................................................................................................................................  
2. Două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru 

cele două ţări europene. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

                          6 puncte 

D. Caracterizaţi din punct de vedere geografic statul Franța, având în vedere: 

1. două state cu  care se învecinează: ........................................................................................................ 

2. două caracteristici ale climei:................................................................................................................. 

3. două orașe reprezentative, altele decât capitala: ................................................................................... 

4. ramura tradițională a agriculturii: .......................................................................................................... 

5. ramura industrială dominantă: ............................................................................................................... 

6. două regiuni turistice importante............................................................................................................ 

                          10 puncte 

 

E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Grecia dispune de un important potenţial 

turistic.                            4 puncte 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 11 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele H ……………………. și J …………………………... 

2. numele orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 …………………. și 11 ...……………….                                 

                 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ... 

2. Fluviul Pad străbate teritoriul statului a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

3. Are deschidere la Golful Finic statul marcat, pe hartă, cu litera ...                                       6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 
1. Munții Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C                       b. E                    c. F                       d. G                                             2 puncte 
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2. Statul cu cele mai mari resurse energetice are capitala este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 4                        b. 6                    c. 9                       d. 10                                                    2 puncte 

3. Vegetație de tip maquis se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Râul Vistula străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3                        b. 4                      c. 11                   d. 15                                                        2 puncte 

5. Este o monarhie constituțională statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E                       b. F                     c. G                      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.                6 puncte 

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

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică. 

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

şi nu separat.                                              

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației Europei. Precizaţi o cauză și o consecință a 

acestui proces.                4 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Subiectul II                                                                                                       ___                (30 puncte) 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu 

numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizați: 
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 ……………………… și 5 ………………………. 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele  9 ………………………. și 10…………………...... 

       4 puncte 

 

B. Scrieți, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește ... 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se întâlnesc soluri din clasa … 

3. Sarea se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...       6 puncte 

 

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

afirmațiile de mai jos: 

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

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

2. Canalul Dunăre-Marea Neagră se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. Vegetația de stepă este specifică unității de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                      b. C                     c. E                    d. F          2 puncte 

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește: 

a. Bistrița             b. Moldova         c. Suceava          d. Trotuș         2 puncte 

5. Soluri din clasa spodosoluri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera: 

a. A                      b. B                     c. C                    d. G                                                           2 puncte 

 

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful unității 

marcate, pe hartă, cu litera C. 

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 si 

nu separat.                                                                                                                                   6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Prezentați un factor natural care:  

1. condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România;  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. a contribuit la formarea Deltei Dunării.  

……………………………………………………………………………………………………………                                                                            

    4 puncte 
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Subiectul III_____________  _______________________________________                 (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția migrației externe 

specifice României între anii 1991-2011. 

A. Precizați:  

1. numărul maxim de imigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați……………………………... 

2. numărul maxim de emigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați……………………………..

  4 puncte 
B.1. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 1995.  

……………………………………………………………………………………………………..… 

    2. Precizați intervalul de timp în care s-a produs cea mai bruscă scădere a emigrației.  

    ………………………………………………………………………………………………………… 

3.Precizați primul an(reprezentat pe grafic) în care numărul emigranților a fost egal cu cel al 

imigranților.…………………………………………………………………………………………...                                                                                                                            

                 6 puncte 
C. Pentru Serbia, precizați: 

1. numele a două unități de relief………………………………………………………………………... 

2. numele a două cursuri de apă…………………………………………………………………………. 

3. numele a două state vecine……………………………………………………………………………. 

4. numele a două orașe…………………………………………………………………………………... 

5. două resurse ale subsolului…………………………………………………………………………….         

               10 puncte                                                           
D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de locuitori în perioada 1990-2010, în două state ale 

Uniunii Europene. 

Statul 1990 2000 2010 

România 23,2 mil. loc. 22,4 mil. loc. 21,4 mil. loc. 

Franța 56,7 mil. loc. 58,9 mil. loc. 63,0 mil. loc. 

Sursa: International statictics 

1. Calculați cu cât a scăzut numărul de locuitori în România în perioada 1990-2010. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Calculați cu cât a crescut numărul de locuitori în Franța în perioada 1990-2010. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Prezentați o cauză a scăderii numărului de locuitori în România. 

……………………………………………………………………………………………………

  6 puncte 
   E.  Prezentați doi factori care favorizează existența stepei în estul Europei.       4 puncte 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 12 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B .............................. și D ............................................ 

2. numele orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 ............................. și 14 ..........................                     

                  4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Are deschidere la Golful Finic orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Fluviul Loara străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

3. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera ...                         6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 
1. Munții Pindului se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A                    b. B                   c. F                  d. G                                                       2 puncte 
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2. Bazinul carbonifer Donbass se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Taigaua se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Fluviul Dunărea străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3                    b. 4                    c. 9                   d. 15                                                     2 puncte 

5. Este o monarhie constituțională statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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: temperaturi medii 

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică. 

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

nu separat.                                          6 puncte                        

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

E. Precizați o cauză a prezenței: 

1. vegetaţiei de stepă și silvostepă în statul marcat, pe hartă, cu litera H. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. lacurilor glaciare în statul marcat, pe hartă, cu litera E. 

……………………………………………………………………………………………………………

     4 puncte 

Subiectul II                                                                                                           _                (30 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 orașe cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizați: 
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 ……………………...... și 10 …………..……….. 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele  5 ……………………….. și 6 ……………………..  

             4 puncte  

B. Scrieți, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ... 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se întâlnesc soluri din clasa … 

3. Grinduri se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …             6 puncte  

 

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

afirmațiile de mai jos: 

1. Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Cute diapire se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2: 

a. este amenajat hidroenergetic   c. străbate orașul București 

b. izvorăște dintr-o regiune de câmpie           d. se varsă în Jiu       2 puncte 

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

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

5. Relief vulcanic s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                   b. B                       c. C                         d. G                                              2 puncte 

 

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera D și relieful unității 

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 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 si 

nu separat.                                                                                                                              6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Prezentaţi: 

1. un factor care determină debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. un factor care determină prezența alunecărilor de teren în regiunile deluroase.   

……………………………………………………………………………………………………………   

4 puncte 
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Subiectul III___________________________________________________                 __(30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă valorile ratei natalității şi 

ratei mortalității pentru câteva state europene, în anul 2010, exprimate la o mie (‰) de locuitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Precizaţi: 

1. statul cu cea mai ridicată rată a natalităţii (la ‰) şi valoarea acesteia; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. statul cu cea mai scăzută rată a mortalităţii (la ‰) şi valoarea acesteia.   

……………………………………………………………………………………………………………                

          4 puncte  
B.1. Calculaţi bilanţul (sporul) natural al populaţiei pentru statul Bulgaria. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Calculaţi bilanţul (sporul) natural al populaţiei pentru statul Cehia. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Precizaţi statul(dintre cele reprezentate pe grafic) care a înregistrat cea mai mare valoare a 

bilanţului(sporului) natural al populaţiei. 

……………………………………………………………………………………………………………

                      6 puncte 
C. Pentru Portugalia, precizați: 

1. două arhipelaguri care aparţin acestui stat ……………...……………………………………………. 

2. două unităţi de relief …………...……………………………………………………………………... 

3. două cursuri de apă …………………………………………………………………………………… 

4. două oraşe …………………………………………………………………...………………………... 

5. culturi specifice ……………………………………………………………………………………....                                             

             10 puncte 
 

D. În tabelul de mai jos se observă evoluția numărului de locuitori în Franța în perioada 2002-2014: 

 

Statul Numărul de locuitori în 2002 Numărul de locuitori în 2014 

Franța 59 765 983 64 641 279 

 

1. Calculați cu cât a crescut numărul locuitorilor în Franța în perioada 2002-2014. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Prezentați o cauză a creșterii numărului de locuitori în Franța. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Precizați numele unei regiuni din Franța, care are o densitate mare a populației.     

……………………………………………………………………………………………………  

     6  puncte 

 

E.  Aveți în vedere următorul tabel: 

Statul Suprafața (km2) Suprafața forestieră(km2) 

Bulgaria 110.879 39.270 

Islanda 103.000 1.160 

       
Prezentați două cauze care explică ponderea mai redusă a suprafeței forestiere în Islanda, în condițiile 

în care cele două state au suprafeţe apropiate ca mărime.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                            

      4 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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Test final 13 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D .......................................... și J ................................... 

2. numele orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 .............................. și 4..............................   

     4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul-capitală Valetta este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 

3. Are deschidere la Golful Biscaya statul marcat, pe hartă, cu litera ...                                     6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 
1. Munții Balcani se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C                    b. E                    c. F                         d. G                                                     2 puncte 
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2. Minereuri feroase de foarte bună calitate se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

3. Vegetație de tip maquis se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

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

4. Fluviul Dunărea străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3                       b. 4                      c. 11                    d. 15                                                   2 puncte 

5. Este o monarhie constituțională statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

 

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

hartă, cu litera G. 

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

anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine 

termică, alte aspecte specifice. 

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

şi nu separat.                                             6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

E.1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Menţionaţi două state europene în care se exploatează combustibilii precizaţi la punctul anterior. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

       4 puncte 

Subiectul II                                                                                                                 ___      (30 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 orașe cu numere de la 7 la 12. 
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A. Precizați: 

1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 ……………………… și 10 …………………… 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele  5 ………………………. și 6…………………….

       4 puncte 

B. Scrieți, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ... 

2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  C se întâlnesc soluri din clasa … 

3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …                6 puncte 

 

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

afirmațiile de mai jos: 

1. Petrol și gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

2. Munți formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 

a. Alba Iulia         b. Deva           c. Hunedoara     d. Sibiu                                                    2 puncte 

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1: 

a. este amenajat hidroenergetic                         c. străbate orașul București 

b. izvorăște dintr-o regiune de câmpie              d. se varsă în Olt                                              2 puncte 

5. Relief vulcanic s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                      b. B                     c. C                    d. G                                                         2 puncte 

 

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera D și relieful unității 

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 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 si 

nu separat.                                                                                                                                   6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Precizați două cauze a lipsei pădurilor la altitudini de peste 2000 m altitudine. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                  4 puncte 
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Subiectul III____________________________  ________________________                 (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A–B şi prezintă suprafața agricolă utilizată 

în câteva state europene, în anii 2005 și 2010. 

 
 

A. Precizați:  

1. statul cu cea mai mare suprafață agricolă utilizată în anul 2005 și mărimea acesteia; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. statul cu cea mai redusă suprafață agricolă utilizată în anul 2010 și mărimea acesteia. 

……………………………………………………………………………………………………………

  4 puncte 

 

B. 1. Calculați cu cât a scăzut suprafața agricolă utilizată în România în anul 2010 față de anul 2005. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Calculați cu cât a crescut suprafața agricolă utilizată în Italia în anul 2010 față de anul 2005. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Precizați două culturi agricole specifice Italiei.  

……………………………………………………………………………………………………………                                                                    

                 6 puncte 
 

C. Pentru Grecia, precizați: 

1. numele a două unități de relief:……………………………………………………………………….. 

2. numele a două resurse naturale: ….…………………………………………………………………... 

3. numele a două state vecine: ..…………………………………………………………………………. 

4. numele a două orașe:………………………………………………………………………………….. 

5. două culturi agricole: …..………………………………………………………………….………….. 

                                                                                                                                                  10 puncte 
D. În tabelul de mai jos este prezentat traficul total de mărfuri (mii tone) înregistrat în perioada 2011-

2015, în porturile europene de la Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Nordului. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Marea 

Baltică 

425.390 423.764 431.308 443.183 442.610 

Marea 

Mediterană 

552.477 577.215 572.028 580.928 598.323 

Marea 

Nordului 

523.625 505.710 504.515 536.260 536.594 

                Sursa: Eurostat 
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Precizați numele: 

1. mării în porturile căreia s-a înregistrat cea mai mare creștere a traficului total de mărfuri în perioada 

2011-2015; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. mării în porturile căreia s-a înregistrat cea mai mare scădere a traficului total de mărfuri în perioada 

2011-2012; 

…………………………………………………………………………………………………………... 

3. a două state care au ieșire la Marea Baltică. 

……………………………………………………………………………………………………………

 6 puncte 
 

E.  Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică, socială şi economică. 

Precizaţi: 

1. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. un stat membru al Uniunii Europene, situat în Peninsula Iberică. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 4 puncte 

Oficiu 10 puncte 
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BAREM DE CORECTARE – SUGESTII 

BAREM TESTUL 1 - Spațiul românesc  

A.  

1. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (2x3p=6p). 

a - 25ºlongitudine E  b - 45ºlatitudine N 

 

2. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (4x3p=12p). 

1 – Horodiștea   2 – Beba Veche 

3 – Zimnicea   4 - Sulina 

 

3. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (6x3p=18p) 

A – Ungaria    B - Ucraina 

C – Republica Moldova  D – Marea Neagră 

E – Bulgaria    F - Serbia 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. b;  2. estică;  3. Marea Mediterană;   4. C;   5. 46ºlatitudine N. 

   

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. a;   2. d;   3. a;   4. c;   5. c. 

 

D. Se acordă 24p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare avantaj corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - furnizor de energie electrică; - axă de transport, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - sursă de hidrocarburi; - favorizează comerțul prin aducerea de materii 

prime pe calea apei care este cea mai ieftină, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - rol de barieră în calea maselor de aer din vestul continentului; - etajarea 

pe verticală a elementelor climatice, etc. 

Se acceptă orice altă fomulare corectă. 

4. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - scurtează legătura dintre Dunăre și Marea Neagră; - favorizează comerțul 

atât pe Dunăre cât și pe Marea Neagră, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

5. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - s-a format în moduri diferite, prin încrețire, sedimentare sau erupții 

vulcanice; - este alcătuit din diferite tipuri de roci, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

6. Se acordă câte 2p pentru fiecare element corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - fluviul Dunărea; - Marea Neagră, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă.      

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM TESTUL 2  - Spațiul european 

 

A. Se acordă 54p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

 

1. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (8x3p=24p). 

1 – Peninsula Scandinavă  5 – Peninsula Italică   

2 – Peninsula Iberică    6 – Peninsula Kola 

3 – Peninsula Iutlanda   7 – Peninsula Bretagne 

4 – Peninsula Crimeea  8 – Peninsula Balcanică 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (9x2p=18p).  

a – Insula Islanda   e – Insula Creta 

b – Insulele Britanice   f – Insula Sicilia 

c – Insula Irlanda   g – Insula Sardinia 

d – Insula Cipru   h - Insula Corsica 

 i – Insulele Baleare                     

 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p).  

A – Marea Nordului   D – Marea Mânecii 

B – Marea Neagră   E – Marea Adriatică 

C – Marea Baltică   F – Marea Egee 

  

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p)  

1. a;   2. E;   3. Franța;   4. 3;    5. 1;  

  

6. Marmara;  7. G;   8. D;    9. Malta;   10. i. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. c;  2. c;  3. b. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 3 – Relieful Europei 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (50 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (10x2p=20p).  

1. A – Cehia, B – Luxemburg, E - Lituania, G – Irlanda, I – Bosnia și Herțegovina ; 

2. 4 - Varşovia, 8 – Berna, 11– Tirana, 12 – Belgrad, 15 - Tallinn. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. J;   2. A;   3. Munţii Alpi;  4. D;   5. C. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. d;  2. c;  3. a;  4. b;  5. d.  

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (27 puncte) 

A. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p).  

Exemple de răspuns: Munţii Apenini au altitudini în jur de 3000 m. fiind mai înalți decât Munţii Ural 

care au în jur de 2000 m.; Munţii Apenini sunt mai tineri, formaţi în orogeneza apină spre deosebire 

de Munţii Ural care s-au format în orogeneza hercinică; Munţii Apenini prezintă vulcani activi care 

lipsesc din Munţii Ural; Ambele unităţi de relief au culmile dispuse pe direcția NV-SE, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

Exemple de răspuns: Munții Alpii Scandinaviei s-au format în orogeneza caledonică fiind mult mai 

vechi decât Munții Pirinei care s-au format în orogeneza alpină; Munții Alpii Scandinaviei au 

altitudini în jur de 2000 m. fiind mai scunzi decât Munții Pirinei care au peste 3000 m. altitudine; 

Munții Alpii Scandinaviei au culmile orientate pe direcția N - S spre deosebire de Munții Pirinei care 

au culmile dispuse pe direcția V - E, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief s-au format prin depunerea de sedimente; ambele 

unități de relief sunt fragmentate de râuri; Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci sedimentare, 

etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (13 puncte) 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare vulcan precizat corect (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: Etna, Vezuviu, Stromboli 

Se acceptă și alte exemple. 

 

2. Se acordă 2p pentru o cauză precizată corect 

Exemple de răspuns: - coliziunea plăcilor tectonice din bazinul Mării Mediterană respectiv placa 

Euro-Asiatică cu cea Africană. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

 

3. Se acordă 2p pentru o cauză precizată corect 
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Exemple de răspuns: - retragerea calotei glaciare spre nord; poziția geografică în nordul 

continentului, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

 

4. Se acordă câte 1,5p pentru fiecare element corect precizat (2x1,5p=3p) 

Exemple de răspuns: - pantă accentuată; pajiști întinse; altitudini de peste 800-1000m, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

 

5. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - s-a format pe parcursul a trei orgeneze: caledonică, hercinică și alpină; -s-a 

format prin diferite moduri cum ar fi încrețirea scoarței terestre, erupții vulcanice, sedimentare, etc. 

Se acceptă orice altă formulare corectă. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 4 – Relieful României 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (55 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect  (8x2p=16p).  

1. A – Podișul Bârladului, B – Dealurile Silvaniei, C – Grupa Parâng, D – Subcarpații 

Moldovei,  

E – Câmpia Bărăganului, G – Podișul Getic/Piemontul Getic, H – Podișul Someșan; 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. C;  2. E;  3. D;  4.F;  5. Dealurile de Vest. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. c;  2. b;  3. c;  4. a;  5. d.  

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

E – Câmpia Bărăganului, G – Podișul Getic  

Exemple de răspuns: Câmpia Bărăganului are altitudini în jur de 200-300 m. fiind mai joasă decât 

Podișul Getic care are în jur de 500-600 m.; Câmpia Bărăganului se înclină de la V la E spre deosebire 

de Podișul Getic care are o înclinare de la N la S; Ambele unităţi de relief sunt alcătuite din roci moi, 

sedimentare, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (27 puncte) 

E. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

D – Subcapații Moldovei, G – Podișul Getic  

Exemple de răspuns: Subcarpații Moldovei au altitudini în jur de 800-900 m. fiind mai înalți decât 

Podișul Getic care are în jur de 500-600 m.;Subcarpații Modovei s-au format prin încrețirea scoarței 

terestre spre deosebire de Podișul Getic care s-a format prin depunere de sedimente; Ambele unităţi de 

relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

F. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

A – Podișul Bârladului, E – Câmpia Bărăganului 

Exemple de răspuns: Podișul Bârladului are altitudini de 400-500 m. fiind mai înalt decât Câmpia 

Bărăganului care are 200-300 m.; Podișul Bârladului prezintă o înclinare de la N-S spre deosebire de 

Câmpia Bărăganului care se înclină de la V-E; Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci 

sedimentare, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

G. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare sau deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

C – Grupa Parâng, F – Carpații Maramureșului și Bucovinei 

Exemple de răspuns: Grupa Parâng are altitudini de peste 2500 m. fiind mai înaltă decât Carpații 

Maramureșului și Bucovinei care au în jur de 2000 m.; Grupa Parâng nu prezintă roci vulcanice care 

se găsesc doar în Carpații Maramureșului și Bucovinei; Ambele unități de relief prezintă relief glaciar, 

etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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SUBIECTUL III                                                                                                                      (8 puncte) 

1. Se acordă 2p pentru oricare argument corect formulat 

Exemple de răspuns: Munții Apuseni sunt alcătuiți din trei tipuri de roci fomând un mozaic 

petrografic(vulcanice, cristaline și sedimentare). Se acceptă orice altă formulare corectă. 

 

2 Se acordă 2p pentru oricare argument corect formulat 

Exemple de răspuns: Câmpia Transilvaniei are altitudini de aproximativ 500m deci se încadrează 

unităților de podiș. Se acceptă orice altă formulare corectă. 

 

3. Se acordă 2p pentru oricare argument corect formulat 

Exemple de răspuns: Munții Apuseni au altitudini sub 2000m ceea ce nu permite formarea ghețarilor 

în zona temperată. Se acceptă orice altă fomulare corectă.     

4. Se acordă 2p pentru oricare argument corect formulat 

Exemple de răspuns: Podișul Dobrogei s-a format în orogeneza hercinică deci este cea mai veche 

unitate de relief din țara noastră. Se acceptă orice altă fomulare corectă.                                             

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 5 – Clima Europei 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (45 puncte) 

A. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p).  

1. E – Norvegia, H – Bosnia și Herțegovina; I – Finlanda,; 

2. 5 – Stockholm, 14 – Kiev. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. mediteranean;  2. subpolar;  3. sirocco;  4. C;  5. temperat-oceanic. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. c;  2. c;  3. d;  4. a;  5. b.  

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (27 puncte) 

A. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

Exemple de răspuns: În Italia clima este mediteraneană spre deosebire de Islanda unde clima este 

subpolară. În Italia bate austrul și sirocco spre deosebire de Islanda unde bat vânturile polare. În Italia 

iernile sunt blânde și ploioase spre deosebire de Islanda unde iernile sunt aspre, geroase. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

Exemple de răspuns: În Peninsula Iutlanda climatul este temperat-oceanic spre deosebire de clima 

Peninsulei Balcanice care este mediteraneană; În Peninsula Iutlanda bat vânturile de vest în timp ce în 

Peninsula Balcanică bate austrul; În Peninsula Iutlanda verile sunt răcoroase spre deosebire de 

Peninsula Balcanică unde sunt calde și secetoase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

D – Belarus, J - Slovacia 

Exemple de răspuns: În ambele state este prezent climatul temperat-continental; În ambele state 

iernile sunt reci și geroase; În ambele state bate crivățul, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (18 puncte) 

A. Se acordă 8p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: - 20 mm în luna iulie 

Se acceptă valori cuprinse între 18 mm și 22 mm 

 

2 Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: - 90mm în luna octombrie 

Se acceptă valori cuprinse între 88mm și 92mm. 
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3. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: 

Exemple de răspuns: a=Tmax –Tmin=24 ºC - 9 ºC =15ºC 

Se acceptă valori cuprinse între 14 ºC-16 ºC. 

 

 

4. Se acordă 2p pentru orice răspuns corect: 

Exemple de răspuns: Media aritmetică a temperaturilor medii lunare. 

Se acceptă orice alte formulări corecte. 

 

B. Se acordă câte 1p pentru fiecare cauză corect formulată (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: Nordul continentului este mai aproape de Polul Nord. Sudul este mai aproape 

de Tropicul de Nord. 

Se acceptă orice alte formulări corecte. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p): 

    1. Temperatura medie anuală: 16 - 18ºC; 

    2. Precipitații medii anuale: 500 - 1000mm/an; 

    3. Vânturi: austrul/sirocco/bora/mistralul 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D.Se acordă 2p pentru orice argument corect formulat 

Exemplu: - determină cantități mai mari de precipitații în vestul continentului față de est. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL  6 – Clima României 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (46 puncte) 

A.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (8x2p=16p).  

1. A – Podișul Sucevei, B – Sectorul Olt-Argeș, C – Podișul Dobrogei de Sud, D – Grupa 

Făgăraș,  

E – Subcarpații Curburii, F – Câmpia Transilvaniei, G – Munții Poiana Ruscă,  

H – Podișul Mehedinți; 

 

B.Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. F;  2. C;   3. D;   4. de tranziție;  5. A. 

 

C.Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. d;  2. d;  3. d;  4. d;  5. b.  

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (40 puncte) 

A. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p).  

A – Podișul Sucevei, F – Câmpia Transilvaniei 

Exemple de răspuns: Atât în Podișul Sucevei cât și în Câmpia Transilvaniei  etajul climatic este de 

podiș; În Podișul Sucevei se resimt influențe climatice scandinavo-baltice spre deosebire de Câmpia 

Transilvaniei unde se fac simțite influențele oceanice; În Podișul Sucevei iernile sunt aspre spre 

deosebire de Câmpia Transilvaniei  unde iernile sunt mai blânde. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

Exemple de răspuns: În ambele unități de relief este prezent etajul climatic de dealuri înalte; În 

Subcarpații Modovei bate crivățul spre deosebire de Subcarpații Getici unde bate austrul; În 

Subcarpații Moldovei se resimt influențe de ariditate spre deosebire de Subcarpații Getici unde se fac 

simțite influențele submediteraneene. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

D – Grupa Făgăraș, H – Podișul Mehedinți 

Exemple de răspuns: În Grupa Făgăraș este prezent etajul climatic alpin spre deosebire de Podișul 

Mehedinți unde este prezent etajul climatic de podiș; În Grupa Făgăraș temperaturile medii anule sunt 

sub   0ºC fiind mai scăzute decât în Podișul Mehedinți unde temperaturile medii anuale au valori de 6 

ºC - 8 ºC; În Grupa Făgăraș bat brizele montane spre deosebire de Podișul Mehedinți unde bate 

austrul, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (17 puncte) 

A. Se acordă 4p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: - 98 mm în luna iunie 

Se acceptă valori cuprinse între 97 mm și 100 mm 
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2 Se acordă 2p pentru răspunsul corect 

Exemple de răspuns: - în 3 luni (mai/ iunie/ iulie) 

 

B. Se acordă 5p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă 1p pentru  răspunsul corect 

Exemple de răspuns: -media aritmetică a precipitațiilor medii lunare 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p): 

Exemplu: -poziția geografică a celor 2 orașe; -influențele climatice diferite. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte.  

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p): 

Exemplu: - poziția geografică în centrul Europei; - prezența Munților Carpați.      

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D.Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p): 

Exemplu: - altitudini reduse; - influențele de ariditate; - poziția geografică, în estul țării. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 7 – Hidrografia Europei 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (50 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p).  

1. E – Belarus, I – Danemarca, J – Federația Rusă ; 

2. 4 – Praga, 10 – Bruxelles, 14 – Helsinki. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. Finic;  2. Sena;  3. 6;  4. Tamisa;  5. Vistula. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. d;  2. d;   3. b;   4. a;   5. a.  

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

A – Croația, B - Suedia 

Exemple de răspuns: În Croația clima este mediteraneană spre deosebire de Suedia unde clima este 

subpolară. În Croația bate vântul numit bora spre deosebire de Suedia unde bat vânturile polare. În 

Croația iernile sunt blânde și ploioase  spre deosebire de Suedia unde iernile sunt aspre, geroase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat (2x2p=4p) 

Exemplu:- asigură legătura comercială dintre statele pe care le traversează; - importantă axă de 

transport făcând legătura între Marea Nordului și Marea Neagră. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (40 puncte) 

A. Se acordă 8p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x2p=4p)  

Exemple de răspuns: - aprilie/mai, 350 mc/s 

 

2 Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - 75mc/s în luna ianuarie 

Se acceptă valori cuprinse între  73mm și 76mm. 

 

B. Se acordă 9p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă 1p pentru răspunsul corect formulat 

Exemple de răspuns: - media aritmetică a debitelor medii lunare. 

Se acceptă orice alte formulări corecte. 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: primăvara, topirea zăpezilor 

 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: iarna, înghețul 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p) 

 1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c; 6 - f. 
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D.Se acordă câte 2,5p pentru fiecare răspuns corect formulat (2x2,5p=5p) 

Exemple de răspuns: - lacuri glaciare, formate în urma retragerii calotei glaciare. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă 6p pentru răspunsuri corect formulate (2x3p=6p) 

1.Se acordă 3p pentru oricare cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: - maree puternice/pantă mică de scurgere, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

2. Se acordă 3p pentru răspunsul corect formulat 

Exemple de răspuns: - intrarea și ieșirea navelor din port, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 8 – Hidrografia României 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (57 puncte) 

A.Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (11x1p=11p).  

1. A – Podișul Bârladului, B – Subcarpații Moldovei, C – Carpații Moldo-Transilvani,  

D – Podișul Târnavelor, E – Câmpia Olteniei; 

2. 1- Argeș, 2 – Prahova, 3 – Mureș, 4 – Crișul Alb, 5 – Moldova, 6 – Buzău. 

 

B.Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. 1;  2. G;  3. 2;  4. H;  5. C. 

 

C.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. c;  2. a;  3. b;  4. d;  5. a.  

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1-c,  2-e,  3-a,  4-f,  5-b. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect (3x2p=6p) 

Exemple de răspuns: -irigații, transport, hidroenergie, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (33 puncte) 

I. Se acordă 30p pentru răspunsuri corecte 

1. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(6x3p=18p).  

1 – Argeș, 2 – Prahova, 3 – Mureș, 4 – Vedea, 5 – Moldova, 6 – Buzău,  

2. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect formulat: Vidraru 

3. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect formulat: Bârlad 

4. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect formulat: Lunca Dunării 

5. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect formulat(2x2p=4p): Glaciare Bucura/Zănoaga,etc. 

6. Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect formulat: Târnava. 

 

II. Se acordă câte 1,5p pentru fiecare răspuns corect (2x1,5p=3p).  

Exemple de răspuns: Lagunele se formează prin închidere parțială a unor vechi golfuri de către 

coordoane de nisip.Ex. Laguna Razim  

Exemple de răspuns: Limanele se formează prin închidere totală a unor vechi golfuri de către 

coordoane de nisip.Ex. Laguna Techirghiol 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 9 – Vegetația, fauna și solurile Europei și României 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (45 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p).  

1. F – Muntenegru, G - Letonia; 

2. 1 – Skopje, 7 – Zagreb, 10 – Berlin. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(5x3p=15p). 

1. D;   2. H;   3. terra rossa;   4. pustă;  5. A. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(5x3p=15p). 

1. b;   2. a;   3. c;   4. b;   5. d.  

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

A – Suedia, D - Franța  

Exemplu de răspuns: În Franța clima este mediteraneană spre deosebire de Suedia unde clima este 

subpolară. În Franța bate mistralul spre deosebire de Suedia unde bat vânturile polare. În Franța iernile 

sunt blânde și ploioase  spre deosebire de Suedia unde iernile sunt aspre, geroase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect formulat (2x2p=4p) 

Exemplu:- altitudini reduse, precipitații puține, influențe de ariditate, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (45 puncte) 

A.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (7x2p=14p).  

1. D – Subcarpații Moldovei, E – Podișul Someșan, G – Munții Poiana Ruscă, H – Podișul 

Târnavelor; 

2. 1- Timiș, 4 – Bistrița, 5 – Motru. 

 

B.Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (3x3p=9p). 

1. C;   2. B;   3. C/F. 

 

C.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. c;  2. b;  3. b;  4. a;  5. b.  

        

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p).  

A- Carpații Curburii, B – Munții Apuseni    

Exemplu de răspuns: Carpații Curburii au altitudini în jur de 1900 m. fiind mai înalți decât Munții 

Apuseni care au în jur de 1800 m.; Munții Apuseni prezintă roci vulcanice care nu se regăsesc și în 

Carpații Curburii; Munții Apuseni prezintă depresiuni de tip golf în timp ce Carpații Curburii includ 

cea mai mare depresiune intramontană  din Carpații Românești, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

E.Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect (3x2p=6p) 

1. Exemple de răspuns – solul prea subțire nu permite instalarea unor arbori masivi cum ar fi cei din 

pădurile de conifere; vânturile puternice din zona alpină, etc. Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Exemple de răspuns – precipitațiile reduse, influențele de ariditate, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte.                                                                                                  

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 10 – Resursele naturale ale Europei 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(6x2p=12p).  

1. B – Ucraina, E – Ungaria, F - Suedia; 

2. 6 – Minsk, 9 – Londra, 12 – Tirana. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(10x3p=30p). 

1. B;   2. D;   3. J;   4. A;   5. 15. 

6. J;   7. B;  8. Cărbuni 9. 13  10. 15 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(10x3p=30p). 

1. c;  2. c;  3. c;  4. c;  5. d; 6. b; 7. d; 8. c; 9. b; 10. c. 

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p).  

D – Franța, E - Ungaria 

Exemplu de răspuns: În Franța clima este mediteraneană spre deosebire de Ungaria unde clima este 

temperat-continentală. În Franța bate mistralul spre deosebire de Ungaria unde bat vânturile de vest. În 

Franța iernile sunt blânde și ploioase  spre deosebire de Ungaria unde iernile sunt mai geroase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 12p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – existența resurselor de subsol(cărbuni, petrol și gaze naturale); -rețea 

hidrografică slab reprezentată, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – râuri scurte și repezi, prezența resurselor de uraniu, etc 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

3. Se acordă câte 1p pentru fiecare resursă corectă (4x1p=4p) 

Exemple de răspuns – Suedia - minereu de fier, Marea Britanie – cărbuni, Franța – uraniu, Ucraina – 

petrol. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 11 – Resursele naturale ale României 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p).  

1. A – Subcarpații Moldovei, G – Podișul Târnavelor, H – Podișul Getic; 

2. 1 – Bârlad, 2 – Argeș, 3 –  Trotuș. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (9x3p=27  p). 

1. F;  2. G;   3. B;   4. Petroșani;  5. E. 

6. C 7. H  8. G  9. B  

     

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. a;  2. b;  3. d;  4. a;  5. a;  6. d;  7. b; 8. c; 9. b; 10. a. 

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

A – Subcarpații Moldovei, B – Câmpia Bărăganului 

Exemple de răspuns: Ambele unități sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Subcarpații Moldovei 

s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de Câmpia Bărăganului care s-a format prin 

depunere de sedimente; Subcarpații Moldovei au altitudini de 700 – 900 m fiind mai înalți decât 

Câmpia Bărăganului care are 200 – 300 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 12p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns – sunt alcătuiți dintr-o mare varietate de roci, cristaline, sedimentare și 

vulcanice; s-au format atât prin încrețirea scorței terestre cât și prin erupții vulcanice, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns – pe Dunăre se pot aduce materii prime; produsele obținute se pot folosi la 

construirea navelor,  etc 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns – Podișul Getic are în subsolul său numeroase resurse de  cărbuni, petrol și gaze 

naturale; acești combustibili se folosesc în termocentrale, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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 BAREM  TESTUL 12 – Harta politică a Europei 

 

A. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p).  

A – Marea Britanie, B - Portugalia, C – Franța, D – Austria,  E – Cehia, F – Norvegia, G – 

Finlanda, H – Polonia, I – Grecia, J - Estonia; 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (15x2p=30p).  

1 – Bruxelles, 2 – Berlin, 3 – Stockholm, 4 – Budapesta, 5 – București, 6 – Moscova, 7 – 

Madrid,  

8 – Minsk, 9 – Kiev, 10 – Skopje, 11 – Zagreb, 12 – Sarajevo, 13 – Amsterdam, 14 – Vilnius,  

15 - Roma. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. a;   2. b;   3. d;   4. b;   5. d.  

 

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare insulă precizată corect (7x1p=7p) 

Exemple de răspuns: Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Polonia, Germania, 

Danemarca. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare peninsulă precizată corect  (4x2p=8p) 

Exemple de răspuns: Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Slovenia. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 13  - Populația și caracteristicile ei geodemografice (Europa) 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (45 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(6x1p=6p).   

1. C – Cehia, D – Slovacia, H – Bosnia și Herțegovina; 

2. 3 – Skopje, 8 – Minsk, 14 – Copenhaga. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(3x3p=9p). 

1. Norvegia;  2. 7;  3. Bratislava. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(5x3p=15p). 

1. a;  2. b;  3. c;  4. c;  5. c.  

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

E – Marea Britanie, J – Republica Moldova 

Exemple de răspuns: În Marea Britanie este prezent climatul temperat-oceanic spre deosebire de 

Republica Moldova unde clima este temperat-continentală. În Marea Britanie bat vânturile de vest 

spre deosebire de Republica Moldova unde bate crivățul. În Marea Britanie iernile sunt blânde și 

ploioase  spre deosebire de Republica Moldova unde iernile sunt aspre, geroase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 9p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect(3x1p=3p) 

Anul Natalitatea(‰) Mortalitatea(‰) Bilantul natural(‰) 

1977 9,4 5,8 3,6 

1992 9,6 6,2 3,4 

2002 8,1 8,5 -0,4 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat (3x2p=6p) 

a. Exemple de răspuns:- natalitate scăzută datorită politicii demografice a țării, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

b. Exemple de răspuns:- speranță de viață mare, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

c. Exemple de răspuns:- politica demografice a țării, de a încuraja natalitatea, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II ______________________________________________________       (45 puncte) 

1. Se acordă 15p pentru răspunsuri corect formulate 

A. Se acordă câte 1,5p pentru fiecare răspuns corect(4x1,5p=6p) 

1. Se acceptă valori cuprinse între 1270-1290 loc/km2, Malta; 

2. Se acceptă valori cuprinse între 5-10 loc/km2, Finlanda; 

 

B. Se acordă 3p pentru fiecare răspuns corect (3x3p=9p) 

Olanda – 2, Finlanda – 1, Malta – 4. 
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2. Se acordă 15p pentru răspunsuri corect formulate 

A. 1. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect (2x1p=2p) 

     Se acceptă valori cuprinse între 80-83 mil. loc., Germania; 

 

    2. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect (2x1p=2p) 

    Se acceptă valori cuprinse între 10-12 mil. loc., Ungaria 

 

B. Se acordă 11p pentru fiecare răspuns corect formulat 

1. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: Franța; 

2. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: Olanda; 

3. Se acordă 2p pentru răspunsul corect:  

Se acceptă valori cuprinse între 40-43 mil. loc. 

4. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: Ungaria. 

 

3. Se acordă 15p pentru răspunsuri corect formulate 

A. Se acordă 6p pentru fiecare răspuns corect formulat 

1. Se acordă 3p pentru răspunsul corect:  

Se acceptă valori cuprinse între 42-45 mil. loc., 2004; 

2. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: 1980. 

 

B. Se acordă 9p pentru fiecare răspuns corect formulat 

1. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: 1883-2004; 

2. Se acordă 3p pentru răspunsul corect: 1991 – 2000; 

3. Se acordă 3p pentru răspunsul corect:  

Se acceptă valori cuprinse între 12-14 mil. loc. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

BAREM  TESTUL 14  - Populația și caracteristicile ei geodemografice (România) 

 

SUBIECTUL I ___________________________________________________                (34 puncte) 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (9x2p=18p).  

A – Subcarpații Getici, B – Podișul Bârladului, C – Delta Dunării, D – Carpații Maramureșului 

și Bucovinei, E – Câmpia Olteniei, F – Munții Poiana Ruscă, G - Masivul Dobrogei de Nord, H – 

Subcarpații Moldovei, I – Grupa Făgăraș ; 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (8x2p=16p).  

13 – Jiu, 14 – Siret, 15 –  Argeș, 16 – Someș, 17 – Crișul Alb, 18 – Ialomița, 19 – Târnava 

Mare,  

20 - Bistrița. 

 

SUBIECTUL II ___________________________________________________            _(24 puncte) 

Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(8x3p=24p). 

1. mortalitate;  2. urban;   3. ortodoxă;   4. tânără;  5. bilanț natural; 

6. C/I;  7. bilanț migratoriu; 8. densitatea populației. 

 

SUBIECTUL III________________________________________________________    (21 puncte) 

Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(10x3p=30p). 

1. română;  2. maghiară;   3. secui;  4. sași;  5. șvabi.  6. urban 

7. activă. 

 

SUBIECTUL IV________________________________________________________    (11 puncte) 

1. Se acordă 1p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: - altitudini medii care permit desfășurarea a numeroase activități agricole; 

așezări rurale mari; natalitate ridicată, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - imigrările; liberalizarea avorturilor, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - varietatea reliefului, distribuția resurselor etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

4. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: - lipsa locurilor de muncă din mediul urban; - împroprietărirea, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 



Caietul elevului – clasa a XII a 

158 

 

BAREM  TESTUL 15  - Sistemul de orașe al Europei 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (7x2p=14p).  

1. B – Lituania, C – Danemarca, D - Austria; 

2. 1 – Reykjavik, 2 – Dublin, 4 – Berna, 12 – Stockholm. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. E;   2. Zagreb;   3. Germania;   4. 15;   5. 1; 

6. A;   7. 13;   8. 7;     9. 8  10. 5. 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1.a;  2. d;  3. c;  4. d;  5. a;  6. a;  7. b;  8. c;  9. b; 10. c. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p).  

A – Ucraina, J – Marea Britanie 

Exemple de răspuns: În Marea Britanie clima este temperat-oceanică spre deosebire de Ucraina unde 

clima este temperat-continentală. În Marea Britanie bat vânturile de vest spre deosebire de Ucraina 

unde bate crivățul. În Marea Britanie iernile sunt blânde și ploioase  spre deosebire de Ucraina unde 

iernile sunt geroase, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 10p pentru răspunsuri corect formulate 

1.  Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: - existența locurilor de muncă; - nivel de trai mai ridicat, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – pentru studii, în scop turistic, pentru muncă etc 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

3. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – dorința de independență; - dorința de a deveni o mare putere economică, 

etc.  

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

4. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – speranță de viață mai mare în Franța; -  nivel de trai mai ridicat în Franța; 

- nivel de dezvoltare a medicinei mai ridicat, etc.  

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 16  - Sistemul de orașe al României 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (9x2p=18p).  

1. A – Podișul Someșan, B – Câmpia Banatului, D – Podișul Sucevei; 

2. 1- Lotru, 2- Prahova, 4 – Prut, 6 – Crișul Alb; 

3. 10 – Brăila, 11 – Buzău, 12 –  Baia Mare. 

  

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. Chilia;   2. 1;   3. Vaslui;   4. 11;   5. Timișoara. 

6. Harghita;   7. 4;  8. Suceava;  9. 7;   10. 10. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. d;  2. c;  3. d;  4. b;  5. d;  6. a;   7. d;  8. d;  9. c;  10. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

E – Carpații Curburii, F – Subcarpații Moldovei 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Ambele 

unități de relief s-au format prin încrețirea scoarței terestre; Subcarpații Moldovei au altitudini de 700 

- 900 m fiind mai scunzi decât Carpații Curburii care au în jur de 2000 m., etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 3p pentru fiecare factor corect formulat (2x3p=6p) 

Exemple de răspuns – numeroasele obiective agroturistice, zonă favorabilă practicării agriculturii, 

etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 17  - Activitățile economice (Europa) 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p).  

1. E – Lituania, J – Belgia, G - Irlanda; 

2. 2 – Ljubljana, 4 – Varșovia, 7 – Oslo. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. F;   2. Nordului;   3. H;   4. D;   5. uraniu; 

6. 13;   7. F;   8. 9;  9. 4;  10. 6. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. d;  2. c;  3. c;  4. b;  5. c;  6. c;  7. a;  8. d;  9. b; 10. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de deosebiri: Munţii Pirinei au altitudini de peste 3000 m. fiind mai înalți decât Munţii Ural 

care au în jur de 2000 m.; Munţii Pirinei sunt mai tineri, formaţi în orogeneza alpină spre deosebire de 

Munţii Ural care s-au format în orogeneza hercinică; Ambele unități de relief s-au format prin 

încrețirea scoarței terestre, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 12p pentru răspunsuri corect formulate 

1.  Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – sursă de irigații; - axă de transport, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p) 

a. 13 mil. t 

b. 11,3 % 

c. 14,1 mil. t     

3. Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – plaje întinse, - infrastuctură modernă, - obiective turistice naturale și 

antropice cum ar fi Muzeul Louvre, Turnul Eiffel, etc.  

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 18  - Activitățile economice (România) 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(7x2p=14p).  

1. C – Podișul Târnavelor, H – Munții Poiana Ruscă; 

2. 2- Craiova, 3 - Galați, 5 – Cluj Napoca; 

3. 7 - Bega, 11 – Crișul Repede. 

  

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. 2;  2. C;   3. 3;   4. 1;   5. Bârlad. 

6. E;  7. A;  8. F;  9. Someș;  10. 7. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. d;  2. c;  3. a;  4. b;  5. d;  6. c;   7. c;  8. c;  9. c;  10. c. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri 

parţial corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Subcarpații Curburii, F – Câmpia Moldovei 

Exemple de răspuns: În Subcarpații Curburii este prezent etajul climatic de dealuri înalte spre 

deosebire de Câmpia Moldovei unde este prezent etajul climatic de câmpie; În Subcarpații Curburii 

bate foehnul care nu se face simțit și în Câmpia Moldovei unde bate crivățul; În ambele unități de 

relief se resimt influențe climatice de ariditate, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 10p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare exemplu corect formulat (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – Bucureștiul are funcție politico-administrativă fiind capitala țării, funcție 

culturală datorită muzeelor, operei, teatrelor, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

2.Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – sursă de materie primă pentru industria lemnului, sursă de oxigen, etc. 

 

3.Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – axă de transport fluvial, furnizor de hidroenergie , etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

4.Se acordă 1p pentru fiecare factor corect formulat (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – relief accidentat, climat mai rece, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

5.Se acordă 1p pentru fiecare exemplu corect (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – Tulcea, Caraș Severin, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 19  - Mediul înconjurător și peisaje 

 

Subiectul I__________________________________________________________        _(48 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (4x2p=8p).  

1. A – Slovacia, B – Portugalia; 

2. 11 – Skopje, 15 - Sarajevo. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. conifere ;  2. I;   3. J/G;   4. 4;   5. G. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x3p=15p). 

1. a;  2. d;  3. b;  4. d;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p).  

Exemple de răspuns: pădurile de foioase își pierd frunzele în sezonul cald spre deosebire de pădurile 

de conifere care sunt veșnic verzi; solurile în mediul de taiga sunt mai slab fertile decât cele de sub 

pădurile de foioase; în ambele medii intervenția antropică a dus la modificări ale mediului, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 4p pentru răspunsuri corect formulate 

1.  Se acordă 2p pentru un argument corect formulat 

Exemple de răspuns – poziția geografică în interiorul continentului; - circulația estică a maselor de 

aer, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru răspunsul corect 

Exemple de răspuns – prezența Curentului Cald al Atlanticului de Nord, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

Subiectul II_____________________________________________________                 _(42 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(6x2p=12p).  

1. B – Podișul Bârladului, F – Podișul Someșan; 

2. 2 - Constanța, 3 - Târgoviște; 

3. 7 – Crișul Alb, 12 – Siret. 

  

B.   Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(4x2p=8p). 

1. E;  2. H;   3. argiluvisoluri;  4.  alpin. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(4x3p=12p). 

1. b;  2. b;  3. b;  4. d.   

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de răspuns: În ambele medii intervenția antropică este semnificativă prin activități agricole. 

Ambele medii au soluri fertile.În mediul de dealuri joase și podișuri sunt prezente și păduri de foioase 

care lipsesc din mediul de câmpie, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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E. Se acordă 4p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: –  suprapășunatul, seceta etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

2.Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: –  prezența argilei, despăduririle etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 20  - Regiuni geografice în Europa și în România 

 

Subiectul I_________  _____________________________________________                (45 puncte) 

A.   Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. A – Croația, F – Albania; 

2. 3 – Madrid, 5 - Ljubljana. 

 

B. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect(7x3p=21p). 

1. Europa Centrală ;   2. monarhie;   3. G;   4. Rusă;   

5. Nordică;    6. 6;    7. C. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. c;  2. c;  3. c;  4. d;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

E – Belarus, H - Austria 

Exemple de răspuns: În ambele state este prezent climatul temperat-continental. În ambele state 

iernile sunt reci și geroase. În ambele state temperaturile medii anuale sunt între 5-8ºC, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E.Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns – poziția geografică în interiorul continentului; - circulația estică a maselor de 

aer, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

     

Subiectul II__________________         ________________________________________(45 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(8x2p=16p).  

1. Satu Mare,  3. Suceava,   5. Sibiu,   7. Timiș,  

9. Dolj,  11. Prahova,   13. Galați,   15. Constanța; 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(7x2p=14p) 

1. Iași;   2. Sud;   3. Jiu;   4. Banatului;   5. Centru;   

6. Cluj - Napoca;   7. de Sud-Est. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. a;  2. c;  3.  b;  4.  c;  5.  a.   

 

D. Se acordă câte 2,5p pentru fiecare răspuns corect(2x2,5p=5p). 

Exemple de răspuns: – turismul estival/litoral, ex. Stațiunea Mamaia; -turismul cultural-istoric, ex. 

Ruinele Cetății Histria, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 21  - Țările vecine României 

 

Subiectul I______________________________________________________                _(40 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p).  

1. E – Bulgaria, F – Ucraina, H - Ungaria; 

2. 8 – Belgrad, 9 - Bruxelles. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. H;   2. Neagră;   3. H;   4. Nipru;  5. F. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. d;  2. d;  3. b;  4. b;  5. c. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de răspuns: În Peninsula Scandinavă este prezent climatul subpolar spre deosebire de 

Peninsula Balcanică unde este prezent climatul mediteranean. În Peninsula Scandinavă bat vânturile 

polare spre deosebire de Peninsula Balcanică unde bate austrul. În Peninsula Scandinavă verile sunt 

reci spre deosebire de Peninsula Balcanică unde verile sunt calde și secetoase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E.Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect precizat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns – în scop turistic; - lipsa locurilor de muncă în statele mai puțin dezvoltate, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (50 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p)     

1. România, Ungaria 

2. Podișul Podolic, Câmpia Niprului 

3. petrol, cărbuni, gaze naturale, etc 

4. temperat-continentală 

5. Nipru/Don 

6. Odessa 

7. industria energetică. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

B. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Munții Bukk/ Munții Matra/ Câmpia Panonică 

2. veri calde si secetoase, ierni reci și geroase 

3. Dunărea 

4. lac tectonic, Lacul Balaton 

5. pustă 

6. Budapesta, Debrecen. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 
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C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Bulgaria, România, Croația 

2. Munții Serbiei/Munții Dinarici 

3. Cărbuni 

4. veri calde si secetoase, ierni reci și geroase 

5. Dunărea 

6. Belgrad/Nis/Novi Sad 

7. români. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

                                    

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. altitudini reduse, sub 500m.; relief predominant de câmpie 

2. temperat-continentală 

3. Nistru, Prut 

4. români, ruși, ucrainieni 

5. vin, tutun. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

           

E. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Sofia 

2. petrol, cărbuni 

3. industria energetică, industria siderurgică, industria constructoare de mașini 

4. trandafir, tutun 

5. Ruse 

6. Burgas/Varna. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 22 - Formarea Uniunii Europene şi evoluția integrării europene. 

Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (6x2p=12p).  

1. C – Italia, F – Olanda, G - Luxemburg; 

2. 8 – Berlin, 9 – Ljubljana, 10 - Lisabona. 

 

B.Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (10x3p=30p). 

1. Franței ;  2. Bruxelles;  3. 9 mai;   4. C.E.E.;  5. 12; 

6. D;   7. 5;   8. Odă bucuriei;  9. Croația;   

10. Frankfurt am Main. 

 

C. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect (8x3p=24p). 

1. b;  2. d;  3. c;  4. c;  5. a; 6. a;  7. b;  8. d. 

 

D. Se acordă câte 3p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x3p=9p). 

A – Irlanda, E - Cehia 

Exemple de deosebiri: În Irlanda este prezent climatul temperat-oceanic spre deosebire de Cehia 

unde este prezent climatul temperat-continental. În Irlanda verile sunt răcoroase spre deosebire de 

Cehia unde verile sunt calde. În Irlanda iernile sunt blânde și ploioase spre deosebire de Cehia unde 

iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 15p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă 3p pentru un argument corect formulat 

Exemple de răspuns: – populația autohtonă nu prestează toate muncile; - lipsă forței de muncă 

calificate în anumite domenii, etc. 

 2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – steagul cu 12 stele, moneda euro; 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – unitate economică și politică; - piață europeană comună; 

4. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – întărirea legăturilor economice dintre state; - nevoia de resurse financiare tot 

mai importante, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 23 – Statele U.E.  

 

SUBIECTUL I_______________________________________                   ___________(20 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. E  - Italia, F – Marea Britanie; 

2. 4 – Berlin, 12 - Bruxelles. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Nordului ;  2. Paris;  3. Iberice. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. c;  3. d;  4. d;  5. b. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (80 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Italia, Spania; 

2. Marsilia, Lyon, Nantes; 

3. viticultura; 

4. industria modei; 

5. Coasta de Azur, Parisul și împrejurimi, Insula Corsica, etc.   

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

B. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Spania; 

2. Insulele Canare; 

3. Oceanul Atlantic; 

4. Munții Pirinei, Meseta Spaniolă; 

5. climat mediteranean; 

6. Ebro, Duero; 

7. Barcelona, Malaga.               

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Munții Penini; 

2. Tamisa; 

3. cărbuni, minereu de fier; 

4. industria energetică, industria lânii;  

5. cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă; 

6. Big Benul.  

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. cărbuni, minereu de fier; 

2. industria constructoare de mașini, industria energetică; 

3. Rin-Ruhr, Saar; 

4. Rin; 

5. climat temperat-continental; 

6. Duisburg; 

7. Hamburg.              

 Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 
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E. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Munții Alpi și fluviul Dunărea; 

2. temperat-continental; 

3. finanțe-bănci, turismul; 

4. republică; 

5. cărbuni; 

6. Viena, Linz, Graz.                 

 Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

F. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Vatican și San Marino; 

2. Roma, Milano; 

3. industria constructoare de mașini, industria chimică; 

4. mecanizată și comercială; 

5. litoralul Mării Adriatice, Insula Sicilia.               

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

      

G. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Peninsula Balcanică; 

2. Bulgaria, Albania; 

3. Creta, Rhodos; 

4. Salonic, Atena, Pireu; 

5. transporturile și comerțul.              

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

H. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1.   Peninsula Iberică; 

2. Gibraltar; 

3. temperat–oceanic, mediteranean; 

4. Madrid, Barcelona, Valencia; 

5. ulei de măsline, vin, citrice.                         

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

  

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  TESTUL 24 – România ca parte a Uniunii Europene 

 

A. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. c; 

2. a; 

3. b; 

4. a.                                                                                                                  20 puncte  

B. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

     1. Intensiv; 

     2. Franța; 

     3. exod; 

     4. Nordică. 

      20 puncte 

C. 1. orașele și alte localități – 5 puncte  

     2. balnear – 5 puncte 

     3. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare argument corect. Pentru răspuns parţial corect se poate 

acorda punctaj intermediar. – 10 puncte 

–  suprafețele de uscat sunt reduse și cu altitudini reduse; 

- este o zonă protejată (rezervație a biosferei); 

- sezonul estival este mai favorabil turismului etc.   

20 puncte 

 

D. 1. Oportunitățile geografice ale României sunt: poziția geografică prin ieșirea la Marea Neagră 

deschizând oportunități comerciale, dar și suprafața, fiind cea mai mare țară după Ucraina din statele 

vecine.                                                                                                       10 puncte  

2. România este un factor de stabilitate în SE Europei deoarece: a aderat ferm la valorile europene și 

euroatlantice; participă activ la toate proiectele și organismele regionale și de securitate ( Ex/ inițiative 

NATO, UE, ONU etc.).                                                            

10 puncte 

E. 1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect (Spania, Italia, Grecia etc.)  

2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect ( Ucraina, Republica Moldova, România). – 

2p 
3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect (cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea 

soarelui etc.)  

4. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect ( măslini, viță de vie, citrice etc.)  

5. Se acordă câte 1 puncte pentru fiecare răspuns corect ( suprafețe mari de câmpie, clima temperat-

oceanică, soliri fertile, nivel de tehnologie agricolă dezvoltat etc.)  

10 puncte 

 

Oficiu 10 puncte 
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BAREM  TESTUL 25 - Problemele fundamentale ale lumii contemporane. Rolul 

Europei în construirea lumii contemporane 

 

SUBIECTUL I________________________________________________                   __(30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

1. G – Polonia, I – Finlanda; 

2. 1 – Oslo, 12 - Bratislava. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. B ;  2. 12;  3. H. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. b;  2. d;  3. d;  4. b;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de deosebiri: În Europa de Vest este prezent climatul temperat-oceanic spre deosebire de 

Europa de Est unde este prezent climatul temperat-continental. În Europa de Vest verile sunt 

răcoroase spre deosebire de Europa de Est unde verile sunt calde și secetoase. În Europa de Vest 

iernile sunt blânde și ploioase spre deosebire de Europa de Est unde iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – distribuția unităților de relief; - poziția marginală  a mărilor și oceanelor etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II________________________________________________                 __(16 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

1. C –   Subcarpații Moldovei, G – Câmpia Bărăganului; 

2. 1 – Timișoara, 4 – Târgu Jiu. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. Republica Moldova ;  2. H;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. d;  2. d;  3. b. 

 

SUBIECTUL III ______________________________________________________       (44 puncte) 

A. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p) 

1. Se acceptă valori cuprinse între 80 - 85%, Spania; 

2. Se acceptă valori cuprinse între 45 - 50%, Austria; 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - produs intern brut foarte ridicat; - comerț cu întreaga lume, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 
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C.  Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x3p=6p) 

 Belgia – 1; Germania – 4; Ungaria – 3. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare avantaj corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - este nepoluantă; - este inepuizabilă, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x3p=6p) 

 Bulgaria – 3; Ungaria – 2; Luxemburg – 1. 

 

F. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - legislație unică pentru păstrarea mediului; - reducerea poluării, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

G. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x3p=6p) 

Belgia – 70%, Lituania – 22%, Ungaria – 83%. 

 

H. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (2x3p=6p) 

1. petrolul 

2. cărbuni, ape curgătoare 

 

I. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: - poluarea; - defrișările, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corect. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

 

BAREM  TESTUL 26 – U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii 

contemporane 

A.  1.   NATO – 4 puncte  

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare stat precizat corect (SUA, Canada). – 4 puncte 

3. Se acordă câte 2p pentru fiecare stat precizat corect ( Suedia, Finlanda etc.) – 4 puncte 

4. Se acordă 2 puncte pentru fiecare principiu precizat corect. ( EX/ acordarea unui sprijin 

deplin membrilor UE și a altor  aliați europeni; capacitatea de acțiune autonomă a UE 

acolo unde nu este angajată întreaga alianță etc.) Pentru răspuns parţial corect se poate 

acorda punctaj intermediar. – 4 puncte 

16puncte 

 

 

B.  1. NAFTA; - 5 puncte 

2. ASEAN; - 5 puncte 

3. 325 mld.$; - 5 puncte 

4. 29 014 $/loc. – 5 puncte 

5.  Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare caracteristică economică preciztă corect ( cel mai 

mare ritm de creștere economică, deține monopolul zăcămintelor de staniu, agricultura are un 

rol foarte important etc.). Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar.    

 6 puncte  

26 puncte 

C. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (4x5p=20p) 

1. a; 

2. d; 

3. b; 

4. d. 

 20puncte 

 

 

 

D. 1. OCEMN – Organizația Cooperării Economice a Mării Negre – 4 puncte 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare stat precizat corect (8x3p=24 p) 

1 – Ucraina;                              5 – Grecia; 

2 – Rusia;                                  6 – Bulgaria; 

3 – Georgia; 7 – România; 

4 – Turcia; 8 – Rep. Moldova. 

 28 puncte 
 

Oficiu 10 puncte 
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BAREM  TESTUL 27 - Mondializare, internaționalizare şi globalizare din 

perspectivă europeană. Europa, Uniunea Europeană şi România 

 

 

SUBIECTUL I_____________________________________________________         __(26 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(2x1p=2p).  

1. 1 - Helsinki; 

2. E - Serbia. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Spania;  2. Bratislava;  3. Dunărea. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. d;  3. b;  4. d;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Spania, F - Ucraina 

Exemple de deosebiri: În Ucraina este prezent climatul temperat-continental spre deosebire de 

Spania unde este prezent climatul mediteranean. În Ucraina iernile sunt aspre și geroase spre 

deosebire de Spania unde iernile sunt blânde și ploioase. În Ucraina bate crivățul spre deosebire de 

Spania unde bate sirocco, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – distanță mică de la Munții Alpii Scandinaviei la mările și oceanele din jur, 

etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II___________________________________________________            _(24 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(2x1p=2p).  

1. G – Câmpia Bărăganului; 

2. 4 – Târgu Jiu. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Timiș;  2. H;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. d;  3. b;  4. c;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire sau asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

B – Munții Banatului, F – Grupa Făgăraș 

Exemple de deosebiri: Ambele unități de relief s-au format prin încrețirea scoarței terestre; În Grupa 

Făgăraș altitudinea depășește 2500 m. fiind mai mare decât în Munții Banatului care au altitudini în 

jur de 1500 m.; În Grupa Făgăraș este prezent relieful glaciar care lipsește din Grupa Munților 

Banatului, etc 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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SUBIECTUL III_____________________________________________________          (40 puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare efect corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – reducerea șomajului și a inflației, modernizarea unor industrii demodate, 

modernizarea infrastructurii, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

B. Se acordă câte 2,5p pentru fiecare răspuns corect formulat(4x2,5p=10p) 

Exemple de răspuns:  
1. Râuri scurte și repezi, etc. 

2. Dețin resurse de subsol, au nevoie de cantități mari de energie, etc. 

3. Hidroenergia 

4. Este nepoulantă 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat(3x2p=6p) 

Exemple de răspuns: – cadru administrativ și juridic adecvat; - criterii democratice; - criterii 

economice, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – distribuția neuniformă a reliefului, varietatea tipurilor de climă, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – susținerea procesului de tranziție demografică; - promovarea dialogului 

structurat pe probleme majore proprii fiecărei țări candidate, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

F. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat(3x2p=6p) 

Exemple de răspuns: – Carpații fac legătura orografică între țările membre U.E., - Dunărea constituie 

o importantă axă de transport; - ieșirea la Marea Neagră asigură legăturile comerciale dintre state, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

G. Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect formulat(2x3p=6p) 

Exemple de răspuns: – utilizarea unor tehnologii performante în industrie; - agricultură intensivă, de 

mare randament, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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PARTEA A II A - TESTE FINALE 

BAREM  - Test final  1 

 
SUBIECTUL I____________________________________________________               (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. G – Letonia; I - Croația; 

2. 3 – Reykjavik; 4 - Bratislava. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Irlanda;  2. Gibraltar;   3. Tibru. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. a;  2. c;  3. c;  4. b;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

F – Austria, H – Belarus. 

Exemple de răspuns: În ambele state este prezent climatul temperat-continental; În ambele state 

amplitudinile termice sunt mari; În ambele state iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E.Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – facilitează legăturile comerciale dintre state, - axă de transport, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p). 

1. C – Munții Poiana Ruscă; H – Podișul Getic; 

2. 9 – Jijia; 11 - Ialomița.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. Iași;   2. pontice/ariditate;   3. C. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. b;  2. d;  3. b;  4. c;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A - Carpații Moldo–Transilvani; C - Munții Poiana Ruscă 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci tari, cristaline; Carpații Moldo–

Transilvani au altitudini de peste 2000 m. fiind mai înalți decât Munții Poiana Ruscă care au în jur de 

1500 m.; Carpații Maramureșului și Bucovinei prezintă relief glaciar care lipsește din Munții Poiana 

Ruscă, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  
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Exemple de răspuns: – pantă accentuată, - climat foarte rece, nefavorabil locuirii, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

 

2. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – circulația vestică a maselor de aer, - poziția geografică în fața arcului carpatic 

a părții vestice, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Se acceptă valori cuprinse între 246-249 mc/s, aprilie; 

2. Se acceptă valoarea de 50 mc/s, septembrie; 

 

B. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(6x1p=6p) 

1. 28; 

2. Franța, Olanda; 

3. România, Bulgaria; 

4. Lituania. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1.  relief predominant de podiș, fragmentat de munți noi; 

2. Valencia, Sevilia, Malaga; 

3. citrice, ulei de măsline; 

4. industria constructoare de mașini, industria alimentară; 

5. Insulele Canare, Insula Madeira 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

D.        Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

 1. Bm=565.000-380.00=185.000 loc.  

2. Bm=70.300-322.000=-38.100 loc. 

 3. Lipsa locurilor de muncă. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E.        Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – circulația estică a maselor de aer, - poziția geografică în interiorul 

continentului, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  - Test final  2 

 
SUBIECTUL I_______________________________________________________        (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. C – Macedonia; J - Luxemburg; 

2. 6 – Bruxelles; 7 - Helsinki. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Olanda;  2. E;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. b;  3. b;  4. a;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Suedia, E – Spania. 

Exemple de răspuns: În Suedia este prezent climatul subpolar spre deosebire de Spania unde este 

prezent climatul mediteranean; În Suedia bat vânturile polare în timp ce în Spania  bate siroco; În 

Suedia iernile sunt aspre și geroase spre deosebire de Spania unde sunt blânde și ploioase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – maree puternice, - pantă mare de scurgere, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – plaje întinse cu nisip fin , - numeroase obiective istorice vechi, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. D – Podișul Dobrogei de Sud; G – Subcarpații Curburii; 

2. 2 – Brașov; 5 – Satu Mare.  

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Bistrița;   2. Scandinavo-baltice;   3. G. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. d;  3. d;  4. d;  5. a. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de răspuns: Podișul Mehedinți s-a format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de 

Podișul Moldovei care s-a format prin depunere de sedimente; Podișul Mehedinți este alcătuit din roci 

tari, cristaline spre deosebire de Podișul Moldovei care este alcătuit din roci moi, sedimentare; Podișul 

Moldovei prezintă cueste care lipsesc din Podișul Mehedinți  etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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D. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – lipsa curenților verticali, - existența a două straturi de apă cu caracteristici 

diferite, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p) 

1. a; 

2. c. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. Exemple de răspuns: Existența a numeroase râuri scurte și repezi; 

2. Exemple de răspuns: Râuri cu pantă mică de scurgere; 

3. Exemple de răspuns: Marea Britanie – petrol, Polonia – cărbuni. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Podișul Podolic, Câmpia Mării Negre, Carpații Păduroși; 

2. veri calde și secetoase; 

3. Kiev, Lvov, Cernăuți; 

4. Nipru, Nistru; 

5. uraniu. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

D.        Se acordă câte 6p pentru răspunsul corect astfel: 

 1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect astfel: 24%, 12% (2x2p=4p)  

2. 11,2 mil. t-2p 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E.        Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – soluri fertile din categoria cernoziom, - climat cald, favorabil culturii 

cerealelor, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  - Test final  3  

 
SUBIECTUL I______________________________________   _____________              (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

1. J – Slovacia; H – Bosnia-Herțegovina; 

2. 10 – Vilnius; 15 - Tirana. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. mediteranean;  2. Sena;   3. C. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. c;  2. c;  3. a;  4. a;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de răspuns: În Peninsula Scandinavă este prezent climatul subpolar spre deosebire de 

Peninsula Italică unde este prezent climatul mediteranean; În Peninsula Scandinavă bat vânturile 

polare în timp ce în Peninsula Italică bate austrul; În Peninsula Scandinavă iernile sunt aspre și 

geroase spre deosebire de Peninsula Italică unde sunt blânde și ploioase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – altitudini de peste 3000 m., etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – depărtarea de ocean, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p). 

1. D – Subcarpații Moldovei; H – Podișul Someșan; 

2. 9 – Olt; 11 – Prut.  

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. C;   2. G;   3. Suceava. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. c;  2. c;  3. a;  4. b;  5. c. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Podișul Bârladului, D – Subcarpații Moldovei 

Exemple de răspuns: Subcarpații Moldovei s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre 

deosebire de Podișul Bârladului care s-a format prin sedimentare; Ambele unități de relief sunt 

alcătuite din roci moi, sedimentare; Podișul Moldovei prezintă cueste care lipsesc din Subcarpații 

Moldovei, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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F. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – în nord pătrund influențe climatice oceanice ceea ce determină cantități mai 

mari de precipitații decât în sud, - în nord altitudinea reliefului este mai mare decât în sud, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                             (30 puncte)  

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(6x2p=12p) 

a. Iulie, 18-19ºC; 

b. Ianuarie, 5ºC; 

c. Octombrie/Noiembrei/Decembrie; 

d. Februarie, 35 mm.; 

e. 13ºC; 

f. Media aritmetică a precipitațiilor medii lunare. 

 

 

B. Se acordă câte  2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: În ambele state relieful este variat, prezentând toate formele de relief. Climatul 

Ucrainei este unul temperat-continental spre deosebire de cel al Bulgariei care în sud este unul 

mediteranean. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

a. Peninsula Italică, Insula Sicilia, Insula Sardinia; 

b. mediteranean; 

c. Munții Alpi, Munții Apenini; 

d. Vatican, San Marino; 

e. Milano, Genova. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect formulat (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – Dunărea, - Marea Neagră, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  - Test final  4 

 
SUBIECTUL I______________________________________________   _____              (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. C – Estonia; I - Bulgaria; 

2. 2 – Belgrad; 3 - Skopje. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Bosnia Herțegovina;   2. D;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. a;  3. b;  4. d;  5. c. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

B – Ucraina, G – Rusia 

Exemple de răspuns: În ambele state este prezent climatul temperat-continental; În ambele state bate 

crivățul; În ambele state iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 1p pentru fiecare factor corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – varietatea formelor de relief pe care le traversează, - varietatea tipruilor de 

climă, etc. Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 1p pentru fiecare argument corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – plaje întinse cu nisip fin, - numeroase obiective istorice vechi, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. 7 – Crișul Alb; 9 – Târnava Mare; 

2. 3 – Târgoviște; 5 – Focșani.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Târgu Mureș;   2. oceanice;   3. D. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. c;  2. a;  3. d;  4. d;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Munții Banatului, D – Carpații Maramureșului și Bucovinei 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief s-au format prin încrețirea scoarței terestre; Carpații 

Maramureșului și Bucovinei prezintă relief vulcanic care nu este prezent în  Munții Banatului; 

Altitudinea în Carpații Maramureșului și Bucovinei este de peste 2000 m. fiind mai mare decât în 

Munții Banatului care au în jur de 1500 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru un argument corect formulat 

Exemple de răspuns: – axă de transport, sursă de irigații, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – soluri fertile, climat favorabil, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p) 

1. c; 

2. d. 

 

B. Se acordă câte  1p pentru fiecare răspuns corect(6x1p=6p) 

1. Olanda, Marea Britanie; 

2. Subcarpații Moldovei, Podișul Getic; 

3. Industria chimică, industria energetică. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

a. relief predominant de câmpie, altitudini sub 500m.; 

b. climat temperat-continental; 

c. Prut, Nistru; 

d. ruși, români, ucrainieni; 

e. vin, cereale. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(6x1p=6p) 

Exemple de răspuns: Ucraina-uraniu, Norvegia-petrol, Spania-mercur, Suedia-minereu de fier, 

Germania-cărbuni, Olanda-gaze naturale. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate 

1. Se acordă câte 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – relief predominant de câmpie, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat  

Exemple de răspuns: – este traversată de fluviul Dunărea și afluenții ei, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  - Test final  5 

 
SUBIECTUL I___________________________________________   ________              (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

1. B – Olanda; F - Austria; 

2. 2 – Ljubljana; 8 - Berna. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. Irlanda;   2. Tamisa;   3. B. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. c;  2. d;  3. b;  4. b;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Irlanda, H – Belarus 

Exemple de răspuns: În Irlanda este prezent climatul temperat–oceanic spre deosebire de Belarus 

unde este prezent climatul temperat-continental; În Irlanda bat vânturile de vest spre deosebire de 

Belarus unde bate crivățul; În Irlanda iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în Belarus iernile sunt 

aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru un argument corect formulat  

Exemple de răspuns: – legătură comercială între continente, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru un factor corect formulat  

Exemple de răspuns: – pantă mică de scurgere, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. 9 – Jijia; 11 – Ialomița; 

2. 1 – Reșița; 2 – Brașov.  

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Bistrița;   2. Scandinavo-baltice;   3. C. 

 

C.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. a;  2. d;  3. d;  4. d;  5. b. 

 

D.Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

G – Subcarpații Curburii, H – Podișul Getic 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Subcarpații 

Curburii s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de Podișul Getic care s-a format 

prin sedimentare; Altitudinea în Subcarpații Curburii este de 800–1000 m. fiind mai mare decât în 

Podișul Getic care are în jur de 500–700 m., etc. 
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Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă câte 1p pentru o cauză corect formulată(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – varietatea formelor de relief, majoritatea populației preferând zonele joase de 

câmpie; - distribuția neuniformă a resurselor, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 1p pentru orice cauză corect formulată(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – defrișările, seceta frecventă, suprapășunatul,  etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p) 

1. Se acceptă valori cuprinse între 41-43 mil. loc.; 

2. Se acceptă anul 1980; 

 

B. Se acordă câte  2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. 1833-2004; 

2. 1991-2000; 

3. Se acceptă valori cuprinse între 10-13 mil. loc. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Berlin, metropolă; 

2. cărbuni, minereu de fier; 

3. industria constructoare de mașini, industria siderurgică; 

4. Canaul Kiel, Canalul Dunăre – Marea-Neagră; 

5. stat fondator . 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

D. Se acordă  6p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: uraniu;  

2.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p): cărbuni și ape curgătoare. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru oricare cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – natalitatea scăzută, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru oricare cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – lipsa forței de muncă în sectoarele de activitate slab plătite, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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BAREM  - Test final  6 

 
SUBIECTUL I____________________________________________________               (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. E – Norvegia; I - Finlanda; 

2. 7 – Berna; 9 - Moscova. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Dunărea;   2. Minsk;   3. E. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. a;  2. d;  3. d;  4. a;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

Exemple de răspuns: În Peninsula Scandinavă este prezent climatul subpolar spre deosebire de 

Peninsula Balcanică unde este prezent climatul mediteranean. În Peninsula Scandinavă bat vânturile 

polare spre deosebire de Peninsula Balcanică unde bate austrul. În Peninsula Balcanică iernile sunt 

blânde și ploioase în timp ce în Peninsula Scandinavă iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – altitudini de peste 2000 m., etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru un argument corect formulat  

Exemple de răspuns: – asigură legătura Mării Negre cu Marea Mediterană, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. B – Dealurile Silvaniei; E – Câmpia Bărăganului; 

2. 8 – Siret; 10 – Timiș.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. 3;   2. Olt;   3. 5. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. d;  3. a;  4. c;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Subcarpații Moldovei, E – Câmpia Bărăganului 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Subcarpații 

Moldovei s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de Câmpia Bărăganului care s-a 

format prin sedimentare; Altitudinea în Subcarpații Curburii este de 800 – 1000 m. fiind mai mare 

decât în Câmpia Bărăganului care are în jur de 300 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – prezența resurselor de minereuri neferoase în apropiere, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru o cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – defrișările, prezența argilei,  etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Tisa, 1350 km; 

2. Sava, 1600 m3/s; 

 

B. Se acordă câte  2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p) 

1. Prutul are un număr mic de afluenți care își adună apele din zone joase de câmpie; 

2. Innul își adună apele din regiuni montane înalte; 

3. Olt, Jiu. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare comparație corectă: (3x2p=6p) 

Exemplu de răspuns: Republica Moldova are un relief predominant de câmpie în timp ce Bulgaria 

prezintă un relief variat; Bulgaria are ieșire la Marea Neagră în timp ce Republica Moldova nu, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Munții Rila, Munții Rodopi; 

2. Maritza, Tundja; 

3. Sofia, Plovdiv, Burgas; 

4. Ruse, Vidin; 

5. Varna. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

E.  Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – au râuri scurte și repezi, este nepoluantă, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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SUBIECTUL I_________________________________________________________     (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

1. B – Spania; F - Germania; 

2. 5 – Stockholm; 6 - Lisabona. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. E și I;   2. Lituania;   3. Vestica/de Vest. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. d;  2. c;  3. a;  4. c;  5. c. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

E – Norvegia, G - Grecia 

Exemple de răspuns: În Norvegia este prezent climatul subpolar spre deosebire de Grecia unde este 

prezent climatul mediteranean; În Norvegia bat vânturile polare spre deosebire de Grecia unde bate 

austrul; În Grecia iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în  Norvegia iernile sunt aspre și geroase, 

etc.  Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – relief cu pantă accentuată, climat prea rece nefavorabil locuirii, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. A – Delta Dunării; F – Câmpia Jijiei; 

2. 3 – Galați; 4 – Deva.  

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. 2;   2. Crișul Repede;   3. A. 

 

C.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. c;  3. c;  4. b;  5. c. 

 

D.Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

C – Podișul Târnavelor, H – Munții Poiana Ruscă 

Exemple de răspuns: Subcarpații Moldovei s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre 

deosebire de Câmpia Bărăganului care s-a format prin sedimentare; Subcarpații Moldovei cuprind un 

șir de depresiuni închise de un șir de dealuri spre deosebire de Câmpia Bărăganului care aspect de 

platou; Altitudinea în Subcarpații Curburii este de 800–1000 m. fiind mai mare decât în Câmpia 

Bărăganului care are în jur de 300m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E.1. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – influență de ariditate, poziția geografică în spatele arcului carpatic, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 
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SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Iunie, 70 mm; 

2. Februarie, 30 mm; 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. Vara; 

2. 40 mm; 

3. Inundații. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Câmpia Panonică, Munții Bukk; 

2. Dunărea, Tisa; 

3. Pustă; 

4. bauxite, gaze naturale, cărbuni; 

5. Budapesta. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p)  

1. 14,3‰; 

2. -1,9‰; 

3. 9,1‰. 

      Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – lipsa locurilor de muncă, - salarii mici, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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SUBIECTUL I_________________________________________________________     (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p).  

 1. A – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; G - Grecia; 

 2. 3 – Varșovia; 13 - Budapesta. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

 1. Munții Alpi;   2. Ucraina;   3. Estică/de Est. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

 1. d;  2. c;  3. c;  4. c;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

C – Italia, I - Finlanda 

Exemple de răspuns: În Finlanda este prezent climatul subpolar spre deosebire de Italia unde este 

prezent climatul mediteranean; În Finlanda bat vânturile polare spre deosebire de Italia unde bate 

austrul; În Italia iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în  Finlanda iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată (2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – relief cu pantă accentuată, climat prea rece nefavorabil locuirii, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (4x1p=4p). 

 1. B – Podișul Mehedinți; G – Sectorul Central al Câmpiei Române/Sectorul Olt-Argeș; 

 2. 5 – Cluj Napoca; 6 – Piatra Neamț.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

 1. A;   2. Bega;   3. E. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

 1. a;  2. d;  3. c;  4. b;  5. b. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Subcapații Curburii, E –  Carpații Maramureșului și Bucovinei 

Exemple de răspuns: Subcapații Curburii sunt alcătuiți din roci moi, sedimentare spre deosebire de 

Carpații Maramureșului și Bucovinei care sunt alcătuiți din roci tari cristaline și vulcanice; Subcarpații 

Curburii au culmile dispuse circular în timp ce Carpații Maramureșului și Bucovinei pe direcția Nord-

Sud; Altitudinea în Subcarpații Curburii este de 800 – 1000 m. fiind mai joși decât Carpații 

Maramureșului și Bucovinei care au în jur de 2000 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – numeroase resurse care sunt extrase din mare(hidrocarburi), poziția 

geografică, pe țărmul Mării Negre, etc. 
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Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                             (30 puncte)  

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(2x2p=4p) 

1. Se acceptă valori cuprinse între 11-12 mil. loc. ; 

2. Se acceptă valori cuprinse între 8,1-8,2 mil. loc. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p) 

1. Reihn-Ruhr ; 

2. Atena; 

3. Iberică. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect (10x1p=10p) 

1. Ungaria, Italia, Slovacia; 

2. Elveția; 

3. Munții Alpi, Bazinul Vienei; 

4. păduri de conifere; 

5. Linz, Graz. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p)  

1. 1.855.600 locuitori; 

2. 15.869.300 locuitori; 

3. Emigrarea populației. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru un argument corect formulat  

Exemple de răspuns: – topirea zăpezilor, - precipitații bogate, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă 2p pentru fiecare stat corect enunțat:  

Exemple de răspuns: Ungaria, Polonia, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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SUBIECTUL I_________________________________________________________     (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. G – Letonia; H – Elveția; 

2. 8 – Atena; 9 - Oslo. 

 

B.Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. A;   2. Germania;   3. Centrală. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. d;  3. c;  4. a;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

 B – Irlanda, D - Franța 

 Exemple de răspuns: În Franța este prezent climatul mediteranean spre deosebire de Irlanda unde 

este prezent climatul temperat-oceanic; În Irlanda bat vânturile de vest spre deosebire de Franța unde 

bate mistralul. În Irlanda verile sunt răcoroase și umede în timp ce în Franța verile sunt calde și 

secetoase, etc.  

     Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect formulat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – secetă frecventă, suprapășunat, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte.  

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. A – Grupa Bucegi; B – Câmpia Banatului; 

2. 10 – Alexandria; 12 – Sibiu.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p). 

1. 7;   2. Siret;   3. 9. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p). 

1. c;  2. d;  3. d;  4. c;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

B – Câmpia Banatului, G –  Podișul Dobrogei de Sud 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Ambele 

unități s-au format prin depunere de sedimente; Ambele unități de relief au altitudini în jur de 200m., 

etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă  4p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă câte 2p pentru orice cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – strat subțire de sol, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 



 

193 

 

2.Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată 

Exemple de răspuns: – închiderea unor fabrici, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

            

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Iulie, se acceptă valori cuprinse între 22ºC și 24ºC; 

2. Ianuarie, se acceptă valori cuprinse între -1ºC și -2ºC ; 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. 24 ºC; 

2. Media aritmetică a temperaturilor medii lunare; 

3. Vara. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Munții Penini; 

2. Tamisa; 

3. cărbuni, petrol; 

4. industria constructoare de mașini, industria lânii, industria chimică; 

5. in, cânepă, floarea soarelui. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă  6p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 21.2 ºC; 10,1 ºC(2x2p=4p)  

2. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: Poziția geografică diferită a celor două orașe, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – contribuie la creșterea PIB-ului prin taxele percepute pentru autostrăzi; - 

contribuie la practicarea comerțului, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

OFICIU 10 PUNCTE 
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SUBIECTUL I_________________________________________________________     (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. A – Cehia; J – Belgia; 

2. 5 – Viena; 11 – Tirana. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. J ;   2. Serbia ;   3. D. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. b;  2. c;  3. a;  4. b;  5. d. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

 D – Ucraina, G - Irlanda 

 Exemple de răspuns: În Ucraina este prezent climatul temperat-continental spre deosebire de Irlanda 

unde este prezent climatul temperat-oceanic; În Irlanda bat vânturile de vest spre deosebire de Ucraina 

unde bate crivățul; În Irlanda iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în Ucraina iernile sunt aspre și 

geroase, etc.  

     Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4 p) 

Exemple de răspuns: – dorința de independență a unor state; - dorința de a fi o mare putere 

economică, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. A – Podișul Dobrogei; E – Podișul Bârladului; 

2. 9 – Iași; 10 – Zalău.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Olt;   2. F;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. d;  3. c;  4. a;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial 

corecte se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Subcapații Moldovei, E –  Podișul Bârladului 

Exemple de răspuns: Ambele unități de relief sunt alcătuite din roci moi, sedimentare; Subcarpații 

Moldovei s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de Podișul Bârladului care s-a 

format prin depunere de sedimente; Altitudinea în Subcarpații Moldovei este de 800 – 900 m. fiind 

mai înalți decât Podișul Bârladului care are în jur de 500 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – pantă mică de scurgere; - maree slabe, etc. 
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Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                    (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Ianuarie, se acceptă valori cuprinse între -1ºC și -2ºC ; 

2. Iulie, se acceptă valori cuprinse între 22ºC și 24ºC. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p) 

1. Februarie, Decembrie ; 

2. Media artimetică a temperaturilor medii lunare; 

3. 25ºC. 

 

C. Se acordă 6p pentru răspunsuri corect formulate astfel: 

1. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: Ucraina; 

2. Se acordă 2p pentru orice cauză corect formulată  

Exemple de răspuns: – populație numeroasă repartizată pe o suprafață nu foarte mare în cazul 

Ucrainei față de cea a Suediei; - Climatul nefavorabil din nordul Suediei determină o densitate 

mai redusă, etc. (2x2p=4p) 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

 

D. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Italia, Spania; 

2. veri calde și secetoase, ierni blânde și ploioase; 

3. Lyon, Marsilia; 

4. viticultură; 

5. Industria chimică; 

6. Coasta de Azur, Corsica 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – dispune de plaje întinse cu nisip fin; - pot fi vizitate numeroase 

obiective istorice, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

           

OFICIU 10 PUNCTE 
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SUBIECTUL I   (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. H - Macedonia                    J - Belarus 

2. 9 – Berna                         11 - Bratislava  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. Valetta; 2. 7;               3. A.  

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p) 

           1. c;     2. a;     3. c;     4. d;  5. a.  

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

E – Norvegia, J - Belarus 

Exemple de răspuns: În Belarus este prezent climatul temperat-continental spre deosebire de 

Norvegia unde este prezent climatul temperat-oceanic; În Norvegia bat vânturile de vest spre 

deosebire de Belarus unde bate crivățul; În Norvegia iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în 

Belarus iernile sunt aspre și geroase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

  

E. Se acordă 2p pentru orice cauză corect precizată respectiv pentru oricare consecință corect 

precizată. 

Exemple de răspuns: natalitatea scăzută a dus la scăderea numărului de locuitori din Europa. 

 

 

SUBIECTUL II   (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. 3 - Alexandria; 5 – Bistrița; 

2. 9 – Cerna;              10 - Teleorman.  

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. Lotru;         2. molisoluri; 3. E.  

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p) 

           1. c; 2. a; 3. a; 4. b;   5. c.  

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Podișul Dobrogei de Sud, C –  Carpații Curburii 

Exemple de răspuns: Carpații Curburii s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre deosebire de 

Podișul Dobrogei de Sud care s-a format prin depunere de sedimente; Altitudinea în Carpații Curburii 

este de 1800 – 1900 m. fiind mai înalți decât Podișul Dobrogei de Sud care are în jur de 200 m; 

Carpații Curburii sunt alcătuiți din roci tari cristaline, spre deosebire de Podișul Dobrogei de Sud care 

este alcătuit din roci moi sedimentare, etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 
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E. 1. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat.  

Exemple de răspuns: -forma circulară a Carpaților, rețeaua hidrografică, etc 

2. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat.  

Exemple de răspuns: mareele foarte slabe, panta mică de scurgere, etc. 

 

SUBIECTUL  III                                                                                                          (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 15.000 și 16.000 persoane ,   2011 ;  

2. 45.000 persoane ; 1991. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. 20.000 persoane;  

2. 1991 – 1993; 

3.     2001. 

  C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element solicitat(10x1p=10p) 

1. Munții Serbiei, Câmpia Moravei; 

2. Dunărea, Morava; 

3. România, Ungaria; 

4. Belgrad, Nis; 

5. Cărbuni, minereuri.  

 

D.Se acordă 6p astfel(3x2p=6p) 

1. 1,8 mil.loc.; 

2. 6,3 mil.loc. ; 

3. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. 

 

E.Se acordă 2p pentru fiecare factor corect prezentat.  

Exemple de răspuns: - precipitațiile foarte reduse; -  temperaturile ridicate, etc. 

 OFICIU  10  PUNCTE 
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BAREM  - Test final  12 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. B - Danemarca                   D - Cehia 

                2. 3 – Skopje                        14 - Minsk  

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1.13;              2. G;               3. F.  

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 

            1. a;     2. c;     3. b;     4. c;  5. b.  

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se 

acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

A – Grecia, J - Islanda 

Exemple de răspuns: În Grecia este prezent climatul mediteranean spre deosebire de Islanda unde 

este prezent climatul temperat-oceanic; În Islanda bat vânturile de vest spre deosebire de Grecia unde 

bate austrul; În Norvegia verile sunt răcoroase și ploioase în timp ce în Grecia verile sunt calde și 

secetoase, etc.  

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. 1. Se acordă 2p pentru orice cauză corect precizată 

Exemple de răspuns: - precipitații reduse, altitudini reduse, etc. 

2. Se acordă 2p pentru o cauză corect precizată 

Exemple de răspuns: - retragerea calotei glaciare, etc. 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1.  5 - Trotuș;             6 – Ialomița; 

2.  8 – Botoșani;        10 - Reșița.  

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1.Lotru; 2. spodosoluri;               3. F.  

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

 1. b; 2. d; 3. a; 4. b;   5. a.  

 D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Subcarpaților Curburii şi 

relieful Câmpiei Banatului.  

Exemple de răspuns: Subcarpații Curburii s-au format prin încrețirea scoarței terestre spre 

deosebire de Câmpia Banatului care s-a format prin depunere de sedimente; Subcarpații Curburii au 

altitudini de 800 – 1000m. fiind mai înalți decât Câmpia Banatului care are altitudini de 200-300m; 

Câmpia Banatului are aspect de platou spre deosebire de Subcarpații Curburii care cuprind înșiruiri 

de dealuri și depresiuni, etc. 

 

E.1. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat.  

Exemple de răspuns: - precipitații reduse, secetă frecventă, etc. 
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2. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat.  

Exemple de răspuns: - prezența argilei, despăduririle, etc. 

 

SUBIECTUL  III (30 de puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Finlanda ;   se  accentă orice valoare cuprinsă între 11,3 și 11,45 ‰;  

2. Spania;  se  accentă orice valoare cuprinsă între 8,1 și 8,3 ‰. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p) 

1. se  accentă orice valoare cuprinsă între -4,5 și – 4,7 ‰  

2. se  accentă orice valoare cuprinsă între 0,9 și 1,2 ‰ 

3. Spania. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element solicitat(10x1p=10p) 

1. Azore și Madeira; 

2. Podișul Portugaliei, Munții Sierra Estrella; 

3. Tajo, Duero; 

4. Porto, Lisaona; 

5. măslin, citrice.  

 

D. Se acordă 6p astfel(3x2p=6p) 

1. 4 875 296 persoane; 

2. Se acordă 2p pentru o cauză prezentată corect 

Exemple de răspuns: natalitate ridicată, etc. 

 

  3. Se acordă 2p pentru o regiune precizată corect.  

Exemple de răspuns: capitală. 

 

E. Se acordă 2p pentru fiecare cauză corect prezentată.  

Exemple de răspuns: - acoperită în mare parte de gheță; 

-temperaturile foarte scăzute nu permit dezvoltarea pădurilor, etc. 

OFICIU  10  PUNCTE 
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BAREM  - Test final  13 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________     (30 puncte) 

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p).  

1. D – Austria; J – Muntenegru; 

2. 3 – Bratislava; 4 – Zagreb. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. 6 ;   2. I;   3. A. 

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. c;  2. c;  3. a;  4. a;  5. a. 

 

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte se acordă 

câte 1p. (3x2p=6p). 

 B – Islanda, G - Ungaria 

 Exemple de răspuns: În Ungaria este prezent climatul temperat-continental spre deosebire de Islanda unde 

este prezent climatul temperat-oceanic; În Islanda bat vânturile de vest spre deosebire de Ungaria unde bate 

crivățul; În Islanda iernile sunt blânde și ploioase în timp ce în Ungaria iernile sunt aspre și geroase, etc.  

     Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare combustibil corect precizat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – petrol; - cărbuni, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

2. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat corect precizat(2x1p=2p) 

Exemple de răspuns: – Rusia; - Germania, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                               (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p). 

1. 8 – Drobeta Turnu Severin; 10 – Sfântu Gheorghe; 

2. 5 – Motru; 6 – Trotuș.  

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(3x2p=6p). 

1. Bârlad   2.spodosoluri;   3. G. 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect(5x2p=10p). 

1. d;  2. b;  3. a;  4. a;  5. c. 

 

F. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire/asemănare enunţată corect; pentru răspunsuri parţial corecte 

se acordă câte 1p. (3x2p=6p). 

D – Munții Banatului, E –  Câmpia Bărăganului 

Exemple de răspuns: Munții Banatului sunt alcătuiți din roci tari, cristaline spre deosebire de Câmpia 

Bărăgaului care este alcătuită din roci moi, sedimentare; Munții Banatului s-au format prin încrețirea 

scoarței terestre spre deosebire de Câmpia Bărăganului care s-a format prin depunere de sedimente; 

Altitudinea în Munții Banatului este de 1300 – 1500 m. fiind mai înalți decât Câmpia Bărăganului care are 

în jur de 300 m., etc. 

Se acceptă orice alte comparații corecte. 

 

G. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect formulată(2x2p=4p) 

Exemple de răspuns: – soluri foarte subțiri; - vânturi puternice, etc. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 
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SUBIECTUL III                                                                                                                              (30 puncte)  

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(4x1p=4p) 

1. Germania, 17 milioane hectare; 

2. Italia, se acceptă orice valoare cuprinsă între 12,75 și 12,9 milioane hectare. 

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect (3x2p=6p) 

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 0,4 și 0,6 milioane hectare; 

2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 0,2 și 0,4 milioane hectare; 

3. măslin, citrice. 

 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect(10x1p=10p) 

1. Munții Pindului, Muntele Athos; 

2. marmură, cărbuni; 

3. Albania, Macedonia; 

4. Atena, Salonic; 

5. măslin, citrice. 

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

 

D. Se acordă 6p pentru răspunsuri corect formulate(3x2p=6p) 

1. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: Marea Mediterană; 

2. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: Marea Baltică;  

3. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: Poloni, Germania 

 

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument corect formulat(2x2p=4p) 

1. Se acordă câte 1p pentru răspunsul corect: România și Bulgaria; 

2. Se acordă 2p pentru răspunsul corect: Spania/Portugalia;  

Se acceptă orice alte răspunsuri corecte. 

           

OFICIU 10 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


