Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană
•
•

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

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004

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 D şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Climatul caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C este ...
2. Fluviul care traversează oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte....
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte...
6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. H
d. I
2 puncte
2. Cu litera J este marcat, pe hartă, statul:
a. Austria
b. Elveţia
c. Polonia
d. Ungaria
2 puncte
3. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B
b. C
c. H
d. I
2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numarul 9 este capitala statului:
a. Belgia
b. Elveţia
c. Franţa
d. Olanda
2 puncte
5. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 4
b. 7
c. 11
d. 15
2 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi 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, 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 asemanarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează clima Europei.
b. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa..
4 puncte
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