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ARGUMENT 

Examenul de Bacalaureat reprezintă un moment deosebit de important pentru elevii din cla-
sele terminale, dar şi un criteriu esenţial pentru admiterea în învăţământul superior. În conse-
cinţă,  miza acestui examen devine din ce în ce mai importantă.   

Geografia studiată de către elevi în clasa a XII-a, Europa – România –Uniunea Europeană, 
Probleme fundamentale, este prezentă la examenul de bacalaureat prin probe scrise, sub formă 
de teste, prin rezolvarea cărora candidaţii trebuie să demonstreze că au dobândit competenţele 
prevăzute de programa şcolară. 

Lucrarea prezentă îşi propune să răspundă la principalele cerinţe ale examenului de bacala-
ureat; utilitatea acesteia  fiind susţinută din mai multe puncte  de vedere. În primul rând, lucra-
rea reprezintă o eficientă metodă de însuşire a materiei la Geografia studiată în clasa a XII-a. În 
al doilea rând, modul în care sunt realizate sintezele şi aplicaţiile asigură o înţelegere temeinică 
a conţinuturilor, elevii se vor familiariza cu structura subiectelor, cu gradul lor de dificultate şi 
cu cerintele baremelor de notare, iar această familiarizare este un prim pas pentru o învăţare de 
calitate. Pentru a veni în sprijinul elevilor, pentru a răspunde cerinţelor lor de instruire, autorii 
au structurat volumul în cinci părţi: 

Partea întâi – prezintă Programa pentru Examenul de Bacalaureat, competenţele ce urmează 
a fi evaluate; 

Partea a doua – Europa – sinteze şi aplicaţii; 
Partea a treia –  România – sinteze şi aplicaţii;  
Partea a patra – Uniunea Europeană – sinteze şi aplicaţii;  
Partea a cincea – modele de subiecte şi bareme de corectare. 
 
Volumul prezintă o serie de sinteze, bine ordonate în raport cu exigenţele programei şcola-

re şi care vizează  realizarea competenţelor şi înţelegerea conţinuturilor. Aceste sinteze sunt 
urmate de aplicaţii. Atât sintezele, cât şi aplicaţiile cuprind suporturi cartografice necesare 
depriderilor de lucru pentru proba de geografie a examenelor naţionale. 

 
 

Autorii 
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EUROPA 

1. SPAŢIUL EUROPEAN  

  Suprafaţa: 10,17 mil. km2 – penultimul continent ca suprafaţă; 
  Populaţia: peste 700 mil. loc. – locul 3 la nivelul continentelor.  
 
Poziţia geografică, limitele şi ţărmurile Europei: 
- situată în întregime în Emisfera Nordică, desfăşurându-se latitudinal pe circa 4000 km 

(aproximativ 35º) şi longitudinal pe 6000 km (aproximativ 77º); 
- formează cu Asia o singură masă continentală (ambele aparţinând aceleiaşi plăci tectoni-

ce, denumită placa Euroasiatică); limita dintre Europa şi Asia este formată de aliniamentul 
Munţii Ural – fluviul Ural – Marea Caspică şi Munţii Caucaz; 

- poate fi împărţită în Europa continentală (la est) şi Europa peninsulară (la vest) de o linie 
imaginară trasată între Marea Baltică şi Marea Neagră; 

- este încadrată de Oceanul Arctic la nord, Marea Mediterană şi Marea Neagră la sud, 
Oceanul Atlantic la vest, Munţii Ural la est, Munţii Caucaz la SE; 

- punctele extreme sunt: în nord Capul Nord la 71º 08' lat. N, în sud Capul Marroqui la 36º 
lat N, în vest Capul Roca la 9º 34' long. V şi în est Munţii Ural la 67º 30' long. E; 

- extremităţile insulare: în nord Arhipelagul Franz Josef (81º 49' lat. N), în sud Insula Creta 
(34º 55' lat. N), în vest Insula Islanda (24º 32' long. V); 

- mările aferente, care înconjoară Europa sunt:  
     - în nord: M. Barents, M. Albă, M. Baltică, M. Norvegiei, M. Nordului, M. Mânecii; 
     - în sud: M. Mediterană (cu M. Ligurică, M. Tireniană, M. Adriatică, M. Ionică, M. 

Egee), M. Neagră cu M. Azov, M. Marmara (situată între M. Neagră şi M. Mediterană).  
- prezintă ţărmuri crestate şi variate genetic: 
 principalele articulaţii ale ţărmurilor:  
- peninsule: Scandinavia, Iutlanda, Iberică, Italia, Balcanică, Bretagne (Franţa), Kola (în 

nord, Rusia), Pelopones (Grecia), Crimeea (Ucraina); 
- insule: Islanda, Arhipelagul Britanic cu insulele Marea Britanie, Irlanda, Hebride, Arhipe-

lagul Azore în Oceanul Atlantic (Portugalia), Arhipelagul Madeira în Oceanul Atlantic (Portu-
galia), Arhipelagul Canare în Oceanul Atlantic în largul ţărmului Africii, cu principala insulă 
Tenerife (Spania), Baleare (Spania), Corsica (Franţa), Sardinia (Italia), Sicilia (Italia), Creta 
(Grecia), Malta, Cipru; 

- golfuri: Biscaya (Oceanul Atlantic), Botnic, Finic, Riga (toate la Marea Baltică), Lion, 
Genova (ambele la Marea Mediterană), Odessa (la Marea Neagră); 

- strâmtori: Calais (între continent şi insulele britanice), Gibraltar (între Marea Mediterană şi 
Oceanul Atlantic), Bosfor şi Dardanele (fac legătura între Marea Neagră şi Marea Mediterană). 
 tipuri de ţărmuri:  
a) ţărmuri înalte: 
- cu fiorduri – sunt specifice regiunilor litorale înalte care au fost modelate de gheţari. Fior-

durile sunt vechi văi glaciare invadate de apele mării şi au aspectul unor golfuri înguste cu 
pereţii înalţi şi abrupţi. Cele mai cunoscute sunt fiordurile norvegiene din vestul Peninsulei 
Scandinavia.  

- cu riass – s-au format în regiuni de munţi vechi sau podişuri uşor înălţate. Se caracterizea-
ză prin golfuri ramificate care pătrund adânc în uscat, pe cursul văilor. Se regăsesc în nord-
vestul Spaniei, Peninsula Bretagne.  
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- cu canale sau de tip dalmatin – se dezvoltă în regiunile unde zonele deluroase sau muntoa-
se au structură cutată, cutele fiind orientate paralel cu ţărmul. Prin avansarea liniei de ţărm, 
văile şi depresiunile au devenit canale, între care culmile au rămas ca insule. Astfel de tip se 
întâlneşte de-a lungul ţărmului estic al Mării Adriatice.  

b) ţărmurile joase: 
- cu lagune – este caracteristic pentru câmpiile litorale joase. Lagunele sunt lacuri provenite 

din vechi golfuri închise/barate parţial sau total de cordoane de nisip. Acest tip este bine repre-
zentat pe ţărmul românesc al Mării Negre (Complexul lagunar Razim-Sinoe), pe ţărmul Mării 
Baltice, în nordul Poloniei.  

- cu limane – se formează prin bararea gurilor de vărsare ale apelor curgătoare care debuşau 
în mări. Elocvent este pentru acest tip ţărmul Mării Negre, aparţinător României şi Ucrainei.  

- cu deltă – se dezvoltă la gurile de vărsare ale unor fluvii, unde platforma litorală este extinsă. 
Formarea deltei este condiţionată de mai mulţi factori: existenţa unei mari cantităţi de aluviuni 
transportate de fluviu; lipsa sau slaba acţiune a mareelor; panta redusă a fluviului şi a platformei 
continentale; curenţii marini care determină formarea de grinduri; oscilaţiile de nivel ale mării. 
Cunoscute sunt deltele fluviilor Volga, Dunăre, Rhon, Rin, Tibru etc. 

- cu estuare – este prezent de-o parte şi de alta a gurilor de vărsare larg deschise ale fluvii-
lor, în zone cu maree puternice. La flux curentul mareic se deplasează în amonte, erodând ma-
lurile, iar la reflux se retrage, spălând aluviunile şi lărgind gura de vărsare. Cunoscute sunt 
estuarele fluviilor Tamisa, Sena, Elba.  

2. RELIEFUL MAJOR 

2.1. Trepte şi unităţi morfostructurale 

- altitudinal relieful Europei se înscrie între 0 m şi 4807 m (Vf. Mont Blanc din Munţii 
Alpi) şi dacă se iau în considerare Marea Caspică şi Munţii Caucaz, se înscrie între –28 m în 
preajma Mării Caspice şi 5642 m (Vf. Elbrus din Munţii Caucaz); 

- altitudinea medie este de 340 m, doar 1,5% din spaţiul european situându-se la peste 
2000 m; 

- din punct de vedere al treptelor de relief predomină relieful cu altitudini reduse: 84-
85% câmpii şi podişuri joase, sub 500 m altitudine (predominante în centrul şi estul continentu-
lui) şi 15-16% munţi şi dealuri înalte; 

- din punct de vedere tectonic, Europa aparţine plăcii Euroasiatice, principalele unităţi 
morfostructurale fiind: 

 unităţi de platformă precambriene – reprezintă cel mai vechi nucleu continental: Scutul 
Baltic în nord şi Platforma Est-Europeană în est; 

 unităţi de orogen:  
- caledonice (aparţin orogenezei caledonice) cuprind munţii formaţi la începutul paleozoi-

cului: Munţii Scandinaviei,  Munţii Scoţiei, Munţii Grampiani; 
- hercinice (aparţin orogenezei hercinice) formate în a doua parte a paleozoicului: Masivul 

Central Francez, Masivul Renan, Munţii Vosgi, Munţii Pădurea Neagră, Masivul Hartz, Munţii 
Penini, Munţii Cambrieni, Munţii Rodopi, Munţii Rila, Munţii Pirin, Podişul Meseta, Podişul 
Boemiei, Podişul Ardeni; 

- alpine (aparţinând orogenezei alpine) formate de la sfârşitul cretacicului până în cuater-
nar; cuprind munţii înalţi, tineri din sudul Europei: Munţii Alpi, Munţii Pirinei, Munţii Sierra 
Nevada, Munţii Carpaţi, Munţii Balcani, Munţii Pindului, Munţii Dinarici, Munţii Caucaz; în 
cadrul acestui lanţ apar şi zone sedimentare, mai joase (Câmpia Panonică, Câmpia Română); 
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ROMÂNIA  

1. SPAŢIUL ROMÂNESC 

Suprafaţa: 238 391 km² - locul 12 între ţările europene, între Marea Britanie şi Belarus; ţară 
de mărime medie. 

Populaţia: 21,69 mil. loc. (2002), 21,5 mil. loc. (2008) - locul 9 între ţările europene.  
 
Poziţia geografică, limite, graniţe: 
 Poziţia geografică pe Glob: 

- în Emisfera Nordică şi respectiv în Emisfera Estică; 
- pe paralela de 45º lat N, la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord.  

Consecinţe: situată în plină zonă de climă temperată.  
 Poziţia geografică în Europa: 

- în Europa Centrală, în partea sa de SE, fiind traversată de meridianul de 25º long. E (care 
marchează jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic şi Munţii Ural); 
- situată la distanţe aproximativ egale de Oceanul Arctic (N) – 2800 km, Oceanul Atlantic (V) 
– 2700 km, Munţii Ural (E) – 2600 km, dar mai aproape de Marea Mediterană (S) – 1000/1050 
km; 

Consecinţe:  
-  prezintă un climat continental, moderat (cu nuanţe de tranziţie); 
- pe teritoriul ţării se întrepătrund două limite fitogeografice: limita de est a pădurii de foioase 
(fagul) cu limita de vest a stepei; 
- pe teritoriul ţării este plasată limita de nord de extindere a viţei de vie.  

 Punctele extreme:  
la S – Zimnicea (43º 37′ lat. N);  
la N – Horodiştea (48º 15′ lat. N)  latitudinal se desfăşoară pe circa 5º; 
la V – Beba Veche (20º 15′ long. E); 
la E – Sulina (29º 41′ long. E)  longitudinal se desfăşoară pe circa 9º.  
 Graniţe: lungimea totală a graniţelor = 3149,9 km, din care peste 1800 km graniţă 

fluvială (prin Dunăre, Prut, Tisa, Mureş – 32,2 km, cea mai mică), peste 1000 km graniţă teres-
tră şi peste 247 km graniţă maritimă.  

 Vecini: în sud Bulgaria (între Vama Veche şi Pristol), în sud-vest Serbia (între Pristol şi 
Beba Veche), în nord-vest Ungaria (între Beba Veche şi râul Tur, aproape de Halmeu), în nord 
Ucraina (între Halmeu şi Păltiniş), în est Republica Moldova (între Paltiniş şi vărsarea Prutului 
în Dunăre = graniţă total fluvială), Ucraina (între vărsarea Prutului în Dunăre şi a braţului Chi-
lia în Marea Neagră), în sud-est Marea Neagră (între vărsarea braţului Musura şi Vama Veche).  

 
România -  ţara carpato-dunăreano-pontică şi central-europeană 

Ţară carpatică:  
- 2/3 din lanţul carpatic se găsesc pe teritoriul ţării (28% din suprafaţa ţării)  lanţul car-

patic se desfăşoară pe circa 1300 km lungime, de la Dunăre, din Bazinul Vienei până la Valea 
Timokului, fiind cuprins între Munţii Alpi şi Munţii Balcani (Stara Planina); traversează terito-
riul statelor: Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România, Serbia; 

- inelul carpatic a influenţat geneza şi evoluţia celorlalte forme de relief; 
- Munţii Carpaţi reprezintă un baraj orografic pentru masele de aer oceanice (prin poziţie, 

desfăşurare, altitudini), determinând nuanţe climatice şi topoclimate; 
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- Munţii Carpaţi influenţează traseul râurilor;  
- Munţii Carpaţi au rol în limitarea estică a extinderii pădurii de fag (în cuaternar, în tim-

pul fazelor glaciare, a coborât molidul); 
- Munţii Carpaţi reprezintă un factor natural care a contribuit la geneza poporului român, 

oferind condiţii de locuire, de refugiu şi apărare; 
- prin resursele lor naturale Munţii Carpaţi au favorizat dezvoltarea social-economică a 

ţării. 
Ţară dunăreană: 

- Dunărea reprezintă cel mai important fluviu european; 
- izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră, traversează Europa de la vest la est, străbătând 10 

state şi 4 capitale; 
- limitează şi străbate teritoriul ţării pe o lungime de 1075 km (38% din lungimea cursului 

său de 2860 km); 
- colectează 97,8% din reţeaua hidrografică a ţării; 
- reprezintă o importantă axă de polarizare umană şi economică (de-a lungul său sunt cir-

ca 220 de aşezări şi circa 20 oraşe; principala cale navigabilă a ţării; important potenţial hidro-
energetic; principala regiune de pescuit; irigaţii; alimentarea localităţilor, a industriei; potenţial 
turistic → principalele regiuni: sectorul de defileu, Delta Dunării).  
Ţară pontică: 

- are o lungime a ţărmului de circa 244 km; 
- facilitează legăturile economice şi de navigaţie cu Oceanul Planetar, cu ţările lumii; 
- potenţial heliomarin; 
- între ţările pontice ocupă locul 3 ca populaţie, după Ucraina şi Turcia (fără Rusia); 
- România face parte din gruparea C.E.M.N. (Cooperarea Economică a Mării Negre), ca-

re cuprinde 11 state, adică ţările riverane împreună cu Republica Moldova şi Albania; scopul 
său este de valorificare în comun a potenţialului economic şi uman din SE Europei.  
Ţară central-europeană: 

Statele din Europa Centrală sunt: Germania, Polonia, Elveţia, Liechtenstein, Austria, Repu-
blica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Republica Moldova.  
România: 

Ocupă locul 3 ca suprafaţă, mărime demografică, potenţial civil şi militar (după Germania 
şi Polonia); 

Legăturile cu ţările Europei Centrale rezidă din elementele fizico-geografice şi umane 
comune: 

- fizico-geografice: sistemul montan, axa Dunării, elemente comune de climă, hidrografie, 
vegetaţie, soluri (România este o regiune de interferenţe bio-pedo-climatice); 

- umane: valori culturale şi economice comune.  

2. UNITĂŢILE MAJORE DE RELIEF 

CARPAŢII ORIENTALI 
- Limite: N – graniţa de nord cu Ucraina, SV – Valea Prahovei, S – Subcarpaţii de Curbură, 

E – Pod. Sucevei, Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii de Curbură, V – Depresiunea Colinară a 
Transilvaniei, NV – Dealurile de Vest, Câmpia de Vest. 

 
- Caracteristicile generale ale reliefului: 
▪ mod de formare: – prin încreţirea şi înălţarea scoarţei în timpul orogenezei alpine = mun-

ţii de încreţire din partea centrală, de est şi de sud; 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

1. FORMAREA UNIUNII EUROPENE  
ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE 

Prima etapă: 
- la 9 mai 1950 ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, propunea crearea 

unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), ca organism supranaţional de 
coordonare a industriei cărbunelui şi oţelului; 

- în 1950 s-a înfiinţat CECO, ce a reunit şase ţări: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxem-
burg, Olanda; 

A doua etapă: 
- la 25 martie 1957, la Roma, se semnează Tratatul de instituire a Comunităţii Economice 

Europene (CEE); obiectivele acestui organism au vizat crearea unei pieţe comune şi dezvolta-
rea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre; 

- la 13 octombrie 1959 Belgia lansează ideea unificării într-o singură instituţie a Înaltei Au-
torităţi a CECO; 

- la 8 aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene unice şi a unui sin-
gur Consiliu de Miniştri pentru CEE; 

- în 1973, în CEE, intră trei noi state: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie; 
- în 1981 devine stat membru şi Grecia; 
- în 1986 intră Portugalia şi Spania; 
A treia etapă: 
- în februarie1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare în 

1993, prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană; acest 
tratat prevedea: 

- piaţă europeană comună (libera circulaţie a bunurilor, a forţei de muncă, serviciilor, capi-
talului); 

- uniune economică, vamală, monetară; 
- uniune politică; 
- cetăţenie comună; 
- politică comună în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice, al protecţiei 

mediului, al transporturilor;  
- în 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda, Suedia, ajungându-se la 15 ţări mem-

bre UE; 
- în 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare/de extindere, când intră 10 state: Cehia, 

Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia, Ungaria; 
- din anul 2007 devin membre ale UE România şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state mem-

bre. 
În proces de aderare sunt Turcia şi Croaţia.  
Sediul UE este la Bruxelles, iar sediul Parlamentului European este la Strasbourg.  
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2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE 
ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENE 

- UE are o suprafaţă de 4,32 mil. km² (45% din suprafaţa Europei) şi o populaţie de circa 
500 mil. locuitori (69% din populaţia Europei); 

- UE se extinde ca un bloc continuu în vestul şi centrul Europei (exceptând Elveţia, impor-
tant centru bancar mondial), în nord (exceptând Norvegia), în SE până în Grecia; 

- statul cu cea mai mare suprafaţă este Franţa (547 000 km²); cele mai extinse ţări sunt 
Franţa, Spania, Suedia, Germania, Finlanda; statul cu cea mai mică suprafaţă este Malta 
(316 km²); cele mai mici state membre sunt Malta, Luxemburg, Cipru; 

- statul cu cea mai numeroasă populaţie este Germania (82,4 mil. locuitori); statele cu cea 
mai numeroasă populaţie sunt Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia; statul cu cea mai redu-
să populaţie este Malta (circa 400 000 locuitori); statele cu cea mai mică populaţie sunt 
statelele liliputane; 

 din punct de vedere geografic, UE prezintă: 
- un relief variat, dezvoltat atât pe structuri vechi cât şi noi; în nord şi est predomină câm-

piile (cea mai mare fiind Câmpia Germano-Polonă), în centru unităţile de podişuri hercinice, în 
sud munţii sistemului alpin şi câmpiile litorale; 

- clima este predominant temperat continentală moderată cu influenţe oceanice şi meditera-
neene; 

- reţeaua hidrografică este bogată, existând şi numeroase lacuri, din punct de vedere genetic 
variate; 

- vegetaţia, fauna, solurile sunt strâns corelate cu relieful şi clima; 

 din punct de vedere social-politic: 
- populaţia UE depăşeşte 484 mil. locuitori (circa 500 mil. locuitori); 
- densitatea medie a populaţiei UE este de 115 loc./km² (densitate mai ridicată, de peste 

300 loc./km² în partea centrală şi în sudul Marii Britanii, în Olanda, Belgia, nordul Italiei etc.); 
- nu prezintă o majoritate etnică şi o unitate lingvistică: cuprinde 27 de state şi se vorbesc 

23 de limbi oficiale, care fac parte din familii lingvistice diferite (romanice, slave, celtice, fino-
ugrice); 

- include state cu forme de guvernământ diferite: sunt 20 de republici prezidenţiale sau par-
lamentare şi 7 monarhii constituţionale (Belgia, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Regatul 
Unit, Spania şi Suedia); 

 din punct de vedere economic: 
- UE este principala putere economică mondială, cu o pondere de circa o treime (32%) din 

PIB-ul mondial; 
- este o asociaţie regională coerentă, cu o politică economică unitară; 
- include cele mai multe dintre ţările dezvoltate ale lumii: 5 din ţările cu cel mai mare PIB – 

Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania; 4 din ţările membre ale G8 – grupul celor 8 
ţări cel mai dezvoltate – Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia; 6 ţări ale UE deţin circa o 
treime din exporturile mondiale – Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Olanda, Belgia; 

- la crearea PIB-ului cea mai mare contribuţie o are sectorul serviciilor, urmat de industrie; 
- din punct de vedere al industriei: 

- include mari regiuni industriale ale Terrei: Ruhr-Rin, Rin-Main, Anglia de SE, regiu-
nea pariziană, nordul Italiei, specializate în metalurgie, construcţii de maşini, petro-
chimie; 

- toate ramurile industriale sunt bine dezvoltate şi reprezentate; 
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TESTE 

VARIANTA 1 

 Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte)  

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-
capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
     1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D; 

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9. 4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala Albaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …………….. 
2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera I se află fluviul numit ………………. 
3. Munţii Hartz se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …………… 6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:  
  a. B b. D c. F d. H. 2 puncte 
2. Este port situat într-un fiord oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:  
 a. 3 b. 4 c. 7 d. 8. 2 puncte 
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3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J este oraşul numit:  
 a. Minsk b. Tallin c. Kiev d. Varşovia. 2 puncte 
4. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera:  
 a. B b. C c. D d. H. 2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului:  
 a. Albania b. Croaţia c. Macedonia d. Serbia. 2 puncte 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului 
marcat cu litera J. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, factori ce influen-
ţează clima , amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi 
nu separat. 6 puncte 
E. Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene. 

4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

 
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 oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12; 
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ………. 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit ……………  
3. Braţul Dunării marcat, pe hartă cu numărul 5 se numeşte …………. 6 puncte 
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BAREME DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

VARIANTA 1 
 Se punctează oricare altă formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)  
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1.  D – Lituania; 
2.   9 – Sarajevo. 

 Total (1 + 2) = 4 puncte 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1.  3(Tirana); 2. Dunărea; 3. H (Germania).  

 Total (1 + 2 + 3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. d; 2. d; 3. c; 4. a; 5. b.  

 Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 10 puncte 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire, corect formulată între clima Irlandei şi clima 
Ucrainei. Pentru răspunsurile parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, etaj climatic, factori ce influenţează 
clima, amplitudine termică. 
Notă : Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate de punctaj. 
 Exemplu de răspuns: 
 - Irlanda are un climat temperat-oceanic, iar Ucraina un climat temperat-continental. 
 - Pe teritoriul Irlandei pătrund mase de aer  oceanice spre deosebire de Ucraina unde sunt 
prezente mase de aer continentale; 
 - În Irlanda se înregistrează o valoare mai scăzută a amplitudinii termice faţă de valoarea 
amplitudinii termice înregistrată în Ucraina (aici diferenţele de temperatură de la vară la 
iarnă sunt mult mai mari). 

 Total 6 puncte 
E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor precizat corect. Pentru răspunsurile parţial corecte se 
poate acorda punctaj intermediar. (1p)  
 Exemplu de răspuns: 
 - tipul de relief pe care îl traversează fluviile; 
 - tipul de climă; 
 - prezenţa vegetaţiei (sau lipsa acesteia). 

 Total 4 puncte 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1.  12 - Baia Mare; 

2.  1 -  Lotru. 
 Total (1 + 2) = 4 puncte 
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B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Stânca Costeşti; 2. Covasna; 3. Chilia.  

 Total (1 + 2 + 3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1 d; 2  c; 3  b; 4  b; 5  c.  

 Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 10 puncte 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire sau asemănare corect formulate între clima Câm-
piei de Vest la sud de Mureş şi clima Sectorului central al Câmpiei Române. Pentru răspunsuri-
le parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, factori ce influenţează clima, influenţe 
climatice, amplitudine termică. 
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi tratate com-
parativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate 
din punctaj. 
 Exemplu de deosebiri: 
 - în unitatea B pătrund influenţe climatice submediteranene şi oceanice (parţial), iar în 
unitatea C influenţe de tranziţie;  
 - în unitatea B cantitatea de precipitaţii este mai mare (aproximativ 600 mm/an), iar în 
unitatea marcată pe hartă cu litera C este mai mică (aproximativ 400-500 mm/an.)  
 Asemănarea:  
 - ambele unităţi de relief au un etaj climatic de câmpie. 

 Total 6 puncte 
E. Se acordă câte 2p pentru fiecare argument.  
Exemplu de răspuns: 
 - Câmpia Transilvaniei este considerată o unitate de câmpie doar pentru că este intens 
utilizată agricol, dar ea de fapt este o unitate de podiş din punct de vedere al reliefului şi al 
altitudinilor. Prezintă strate boltite sub formă de domuri care nu constituie o caracteristică a 
câmpiilor; prezintă, de asemenea, alunecări de teren datorită substratului argilo-marnos pe 
care s-a format, proces gravitaţional şi respectiv roci care sunt specifice reliefului de deal şi 
nu de câmpie. 

 Total 4 puncte 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
A. Se acordă 4p astfel: 
1. iulie – 1p; 2. ianuarie – 1p; 
3. 0ºC – 1p; 4. 23ºC – 1p.   

 Total (1 + 2+ 3 + 4) = 4 puncte 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1.d; 2. b; 3. b.  

 Total (1 + 2 + 3) = 6 puncte 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. Munţii Alpi, Munţii Apenini, Câmpia Padului – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
2. Pad, Tibru – 2p (câte 1p pentru fiecare);  
3. vegetaţie mediteraneană – 1p; terra rosa – 1p; 
4. minereuri feroase, minereuri neferoase, marmură,  – 3p; 
5. Roma – 1p 

 Total  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 10 puncte 
D. Se acordă 6p astfel: 
 1. Bulgaria are o densitate mai mare – 2p. 
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