Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
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Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045
Reprezentarea grafică alăturată se referă la
subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia
precipitaţiilor medii lunare, înregistrate la staţia
meteorologică Atena.
A. Precizaţi:
1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii,
precum şi valoarea acesteia;
2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii,
precum şi valoarea acesteia.
4 puncte
Reprezentarea grafică alăturată se referă la
subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia
cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux
(Franţa).
B. Scrieţi pe foaia de examen, litera
corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Regimul anual al precipitaţiilor care se
înregistrează la Bordeaux, se încadrează în tipul
de regim pluviometric:
a. ecuatorial
b. musonic
c. temperat-continental
d. temperat-oceanic;
2. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de:
a. iarna
b. primăvara
c. toamnă
d. vară
3. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este:
a. altitudinea redusă a reliefului
b. circulaţia vestică a maselor de aer
c. regimul radiaţiei solare
d. regimul temperaturii aerului
6 puncte
C. Pentru Grecia, precizaţi:
1. tipul de climă specific;
2. cea mai mare aglomeraţie urbană;
4. două oraşe-port;
5. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate;
6. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Populaţia (nr.loc.)
Ţara
Anul
Nr. născuţilor vii
Nr. deceselor
Cehia
2006
10.235.455
90.910
109.001
Norvegia
2006
4.610.820
59.234
44.002
1. Calculaţi bilanţul natural, în valori absolute, pentru Cehia şi Norvegia;
2. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state.
6 puncte
E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la
Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux, conform graficelor de mai sus.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

