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Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 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. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat, pe hartă, cu numărul...
3. Minereuri de bauxită există 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. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există :
a. chei
b. crovuri
c. domuri
d. grinduri
2 puncte
2. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera:
a. B
b. C
c. D
d. F
2 puncte
3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. G
d. H
2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:
a. Argeş
b. Dâmboviţa
c. Olt
d. Prahova
2 puncte
5. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera:
a. B
b. E
c. G
d. H
2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul II

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

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief
marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
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 a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat
pe hartă, cu numărul 5;
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera
H.
4 puncte
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