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SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia
temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la
o staţie meteorologică din Europa.
A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum
şi luna în care se înregistrează.
2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată, precum
şi luna în care se înregistrează;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile
menţionate în diagrama climatică alăturată este:
a. ecuatorial
b. subpolar
c. mediteranean (subtropical)
d. temperat - oceanic
2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
a. august si mai
b. august si iulie
c. iulie si iunie
d. iulie si mai
3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a:
a. altitudinii reduse
c. regimului temperaturii aerului
b. regimului radiaţiei solare
d. circulaţiei vestice a maselor de aer
6 puncte
C. Pentru Spania, precizaţi:
1. peninsula în care este situat statul;
2. două unităţi montane;
3. două tipuri de climă;
4. trei oraşe mari, altele decât capitala;
5. două regiuni turistice.
10 puncte
D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o
deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
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