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 086

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 F şi G;
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala marcată, pe hartă, cu numărul 1 este traversată de fluviul numit ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte ...
3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul 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. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. D
2 puncte
2. Oraşul - capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3
b. 4
c. 8
d. 11
2 puncte
3. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 8
b. 10
c. 11
d. 12
2 puncte
4. Capul Roca, extremitatea vestică a continentului european, este situat pe teritoriul statului
marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. E
c. H
d. J
2 puncte
5. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, numărul:
a. 9
b. 10
c. 11
d. 12
2 puncte
D. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.
4 puncte
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