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Europa–România–Uniunea Europeană
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063

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 de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit...
2. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. D
d. F
2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 datează din perioada:
a. antică
b. contemporană
c. medievală
d. socialistă 2 puncte
3. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
2 puncte
4. Magistrala feroviară Bucureşti - Oradea trece şi prin oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 şi 9
b. 7 şi 10
c. 7 şi 12
d. 8 şi 10
2 puncte
5. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. D
b. F
c. G
d. H
2 puncte
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera
C şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea 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 două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.
2. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile
deluroase.
4 puncte
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