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Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. E
d. G
2 puncte
2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 6
2 puncte
3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. A
b. D
c. G
d. F
2 puncte
4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. A
b. B
c. D
d. G
2 puncte
5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. B
b. D
c. E
d. F
2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor
Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei).
Nota 1: Deosebirile 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 văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi.
2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării
faţă de partea estică a ţării.
4 puncte
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