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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 075

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 A şi C;
2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ...
3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera:
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 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. F
d. I
2 puncte
2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu
literele:
a. A şi C
b. B şi D
c. C şi E
d. E şi H
2 puncte
3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului
este formată din:
a. Dunăre şi Rhin
b. Dunăre şi Rhon
c. Nipru şi Vistula
d. Rhin şi Rhon2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula:
a. Balcanică
b. Iberică
c. Italică
d. Scandinavă 2 puncte
5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. E
c. F
d. H
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest
(Atlantice).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului
temperat-oceanic.
2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă.
4 puncte
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