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Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul….
2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera…
3. Resurse de gaz metan 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. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 6
2 puncte
2. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. E
d. G
2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit:
a. Bistriţa
b. Jijia
c. Moldova
d. Siret
2 puncte
4. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 5
d. 6
2 puncte
5. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi B
b. C şi E
c. C şi H
d. F şi G
2 puncte
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu G.
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 pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori
mai mari decât media pe ţară.
2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.
4 puncte
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