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                                   Teste de antrenament – Examenul de Bacalaureat 2020 

                       Proba E. d) Geografie 

         Testul nr. 4 

 
 

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 de lucru efectiv este de 3 ore. 

SUBIECTUL I                                                                                                                             (30 puncte) 

 

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

capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

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

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

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
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1. Orașul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ............ 

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

3. Insula Corsica, aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera  ……...                               6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

1. Climatul temperat oceanic este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul: 

         a. 12                  b. 8                 c. 5                  d. 2                                                     2 puncte 

2. Vegetaţie de tundră întâlnim în statul marcat cu litera : 

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

3. Munţii Apenini se desfăşoară de-a lungul statului marcat pe harta cu litera: 

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

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

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

5. Oraşul capitală marcat, pe hartă cu cifra 15, se numeşte: 

        a. Riga                  b. Villnius                   c. Tallinn                    d. Oslo                     2 puncte 

  

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

hartă, cu litera I. 

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

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

vânturi cu frecvenţă ridicată. 

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

separat.                                                                                                                              6 puncte 

E. Prezentaţi o cauză care explică: 

1.  lungimea redusă a râurilor din Pen. Scandinavă . 

2. existenţa unui numar mare de lacuri glaciare în Finlanda.                                            4 puncte 

SUBIECTUL II                                                                                                                     (30puncte) 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief culitere, 

râuri cu numere de la 7 la 12 si orase cu numere de la 1 la 6. 

A. Precizaţi: 

1. numele unitaţilor de relief  marcate, pe hartă, cu literele D  ; 

2. numele râuluilor marcate, pe hartă, cu numerele 7; 

 

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

1. Vulcanii Noroioşi sunt în unitatea marcată pe hartă cu litera  ...  

2. Cele mai mari precipitaţii, se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera... 

3. Iazuri şi heleştee, întâlnim în unitatea de relief  marcată cu litera….                                  6 puncte 

 

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

afirmaţiile de mai jos: 

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

          a. D;            b. C                c. E;                d. F;                                                                    2 puncte 

2. Lacul Bâlea se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

3. Străbate Podişul Getic  râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

          a. 7 ;            b. 8 ;              c. 10;              d. 11;                                                                    2 puncte 

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

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

5. Petrol şi gaze naturale, se exploatează în unitaţile de relief  marcate cu literele: 

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

 

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

marcate, pe hartă, cu litera D. 

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

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

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

ale reliefului. 

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

şi nu separat.                                                                                                                                     6 puncte 

 

E. 1. Prezentaţi  doua elemente de unicitate ale Mării Negre ; 

2. Prezentaţi  două cauze care explică, lipsa lacurilor glaciare din Carpatii Curburii;                     4 puncte 

 

 

 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                      (30 puncte) 

Reprezentarea grafică prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare, la staţia meteorologică  

Bucureşti -Filaret, în anul 2014. 
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A. Precizaţi:                                                                                                                                 (4 puncte) 

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  

 

B. Scrieţi, pe foaie, litera corespunzătoare răspunsului corect ,pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:  

                                                                                                                                                       (6 puncte) 
  1. Amplitudinea termică este de aproximativ: 

   a. 14-16°C       b. 17-19°C       c. 20-22°C     d. 24-28°C 

  2. Cea mai mare diferenţă de temperatură între două luni consecutive este între: 

   a. ianuarie şi februarie               b. martie şi aprilie 

   c. iunie şi iulie   d. noiembrie şi decembrie 

 3. Temperatura medie anuală, la stația meteorologică București – Filaret, în anul 2014, a fost  

cuprinsă între: 

         a.7°C -9°C            b. 10°C -12°C 

  c. 6°C -8°C    d. 11,5°C – 13,5°C 

 

C. Pentru Peninsula Scandinavă, precizaţi : 

 

1. o unitate montană și o caracteristică a acesteia; 

2. un tip climatic și o caracteristică a acestuia; 

3. două tipuri de vegetaţie; 

4. două state monarhii ; 

5. două state membre UE; 

                                                                                                                                                    (10 puncte ) 

 

D. Comparaţi cadrul natural al Islandei cu cel al Greciei, precizând trei deosebiri ; 

 Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale cadrului natural:relief, climă, 

reţea hidrografică, vegetaţie sau tipurile de soluri; 

 Punctajul complet va fi acordat daca cele trei deosebiri, vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat ; 

 

                                                                                                                                                     ( 6 puncte) 

 

E. 1.  Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în  

scopul protecţiei și conservării mediului.                                                                                      (4 puncte) 
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