
 
 
 

 

 
Teste de antrenament – Examenul de Bacalaureat 2020 

                       Proba E. d) Geografie 
         Testul nr. 5 
 

 
 
 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate 
profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 

 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din 

oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                               (30 de puncte) 
 

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

 
A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera F; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10.                                           4 puncte 

 
B. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Țărmurile cu fiorduri sunt specifice Peninsulei…….....  
2. Vulcanism activ există în statul marcat cu litera.......... 
3. Munții Ural s-au format în timpul orogenezei...............                                                     6 puncte 
 
C. Scrieți pe foaia de examen,  litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 
    a. J                      b. E                          c. D                   d.H                                              2 puncte 
2. Statul marcat cu litera H  are o vegetație dominantă de: 
    a. stepă                b. landre             c. conifere         d. tundră                                         2 puncte 



 
 
 

 

 
3. Resurse importante de minereu de fier se găsesc în statul marcat cu litera:   
    a. E                    b. J                         c. I                       d. H                                         2 puncte 
4. Teritoriul statului marcat cu litera I este traversat de fluviul: 
    a. Ebru                 b. Tibru                    c. Tajo                   d. Tamisa                          2 puncte 
5. Polderele sunt suprafețe aflate sub nivelul mării și aparțin statului marcat cu litera: 
    a. A                            b. C                         c. E                       d. I                                2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera E şi clima statului marcat 
pe hartă cu litera H.                                                                                                          6 puncte 
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. Ţărmul cu delte este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor care 
    contribuie la geneza deltelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.   4 puncte 
 

 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                   (30 de puncte) 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizați:           
1. Numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E și H. 
2. Numele râurilor marcate, pe hartă, cu cifrele 7 și 9.                                                          4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:   
1. Cea mai veche unitate de relief din România este marcată cu litera …….… 



 
 
 

 

2. Un tip de roci din unitatea marcată cu litera A ........... 
3. Pajiștile alpine sunt caracteristice unității marcate pe hartă cu litera …........ 
                                                                                                                                        6 puncte   
 
C. Scrieți pe foaia de examen,  litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influențe climatice submediteraneene sunt specifice unității marcate, pe hartă, cu litera: 
    a. B                      b. C                      c. E                   d. F                                           2 puncte 
2. În unitatea marcată cu litera C nu este specifică vegetația de: 
    a. stepă                b. silvostepă          c. foioase         d. conifere                                2 puncte 
3. Resurse  de minereuri neferoase se găsesc în unitatea marcată cu litera: 
    a. A                      b. B                         c. E                      d. H                                      2 puncte 
4. Solurile de tip cernoziom nu sunt specifice unității marcate, pe hartă, cu litera: 
    a. E                      b. F                          c. G                    d.  H                                      2 puncte 
5. Unitatea marcată cu E este traversată de râul: 
    a. Prahova           b. Ialomiţa            c. Olt                 d. Vedea                                    2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B si 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. 
 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini,  gradul de fragmentare, tipuri genetice 
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice 
ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                                                                                                     6 puncte 

 

E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra unicitatea/ originalitea Mării Negre.     4puncte 
 
 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                  (30 de puncte) 
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor 
medii anuale la o anumită staţie meteorologică. 
 
A. Precizaţi:                            

 
 
1. valoarea minimă lunară a temperaturii aerului şi luna în care se înregistrează. 
2. valoarea maximă lunară a temperaturii aerului şi luna în care se înregistrează 
                                                                                                                                                 4 puncte 
 
 



 
 
 

 

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

 


