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Teste de antrenament - Examenul de bacalaureat 2020 

Proba E. d) – Geografie   

Testul nr. 1 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate 

profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                             (30 puncte) 

 

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

orase - capitală cu numere. 

 

A. Precizaţi: 

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

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2.                                              4 puncte 
 

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

1. Orașul-capitală Kiev, este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este străbătut de fluviul ... 

3. Ţărmul dalmatic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera  ...                              6 puncte 
 

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

afirmaţiile de mai jos: 
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1. Climatul temperat continental este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul: 

         a. 3                  b. 12                 c. 4                  d. 13                                                   2 puncte 

2. Lacul Balaton este situat în statul a cărui capitală este marcată cu numărul: 

         a. 1                  b. 6                 c. 8                  d. 13                                                     2 puncte 

3. Câmpia Padului se desfăşoară în statul marcat pe hartă cu litera: 

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

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

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

5. Vegetaţie de taiga (păduri de conifere) întâlnim în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

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

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

marcat, pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,tip de 

climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, 

vânturi cu frecvenţă ridicată. 

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

separat.                                                                                                                              6 puncte 
E. Prezentaţi o cauză care explica: 

1.  prezenţa estuarelor la gurile de vărsare ale râurilor din vestul Europei . 

2. dezvoltarea reliefului glaciar în Munții Alpi.                                                                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, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 
 

A. Precizaţi: 

1. numele unitaţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F si B ; 



                                       

3 
 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 2.                                                  4 puncte 
 

 

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

1. Cea mai veche unitate de relief este marcată pe harta cu litera  ...  

2. Depresiunea Braşov este localizată în unitatea de relief marcat pe hartă cu litera  ... 

3. Influenţe climatice pontice întâlnim în unitatea marcată cu litera….                            6 puncte 
 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Relief de domuri întalnim în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: 

          a. G;            b. C                c. E;                d. B;                                                         2 puncte 

2. Şisturi verzi, întâlnim în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

          a. A;            b. H ;              c. B ;              d. D ;                                                        2 puncte 

3. Temperatura minimă absolută din România a fost înregistrată în unitatea de relief marcată, pe 

hartă, cu litera: 

          a. G ;            b. C ;              c. F;              d. A;                                                          2 puncte 

4. Vegetaţie de stepă întalnim în unitatea marcată pe hartă cu litera: 

         a. G;             b. H;                c. A;               d. E;                                                        2 puncte 

5. Molisoluri sunt specifice în unitaţile de relief marcate cu literele: 

         a. G si F;       b. A si D;        c. D si H;       d. B si G;                                                2 puncte 
 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E si relieful unităţii 

marcate, pe hartă, cu litera F. 

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

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri 

genetice 

de relief, orientarea culmilor si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte 

specifice 

ale reliefului. 

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

comparativ 

si nu separat.                                                                                                                       6 puncte 
 

E. 1. Prezentaţi două cauze care au dus la formarea Deltei Dunării ;                                4 puncte 
 

SUBIECTUL III                                                                                                           (30 puncte) 
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor 

medii lunare la o staţie meteorologică. 
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A. Precizaţi:                                                                                                                      (4 puncte) 

1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 

2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 

 

B. Precizaţi:                                                                                                                      ( 6 puncte) 

1. luna în care temperatura aerului are valori 10º C; 

2. tipul de climat ce are specifică reprezentarea grafică de mai sus; 

3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale și valoarea acesteia. 

 

C. Pentru Germania, precizaţi numele: 
 

1. a două unităţi montane; 

2. unei unităţi de câmpie; 

3. unui tip climatic; 

4. un fluviu navigabil; 

5. unui tip de vegetatie; 

7. a două mări la care are ieşire;    

8. a două resurse naturale .                                                                                             (10 puncte ) 

 

D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială si economică, formată din 

mai multe state. Precizaţi : 

1. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene; 

2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007; 

3. două state din Uniunea Europeană cu iesire la Marea Baltică;       (6 puncte) 

                                                                                                                                         

E. 1.  Precizaţi câte un avantaj și un dezavantaj al energiei hidroelectrice, comparativ cu alte 

forme de obținere a energiei electrice.                                                                             (4 puncte)                                                                                                 

 

 

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

 


