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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E si J;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 si 7. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieşire la Marea ... 
2. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat, pe hartă, cu numărul …  
3. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera C este cel al Munţilor ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este: 

a. Kiev             b. Minsk  c. Moscova       d. Varsovia  2 puncte 
2. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B             b. D              c. E               d. H              2 puncte 
3. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B                        b.  D   c. E    d. F   2 puncte 
4. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B                        b. C              c. I               d. J              2 puncte 
5. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D este de origine: 

a. fluvio-lacustră b. fluvio-glaciară c. litorală   d. piemontană  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 

E. 1. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului 
Atlantic. 
2. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi  I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Fluviul care strabate  statul marcat, pe hartă, cu litera H este: 

a. Nipru  b. Nistru  c. Vistula   d. Volga  2 puncte 
2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B              b. C              c. E                d. F                 2 puncte                
3.  Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 6    d. 10   2 puncte 
4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. G    d. J   2 puncte 
5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este  statul marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. A   b. B   c. H    d. I   2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful  Câmpiei 
Europei de Est. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a 
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de 
relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula 
Scandinavă. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007 

 

 
 

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I.  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12.  
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 
3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul 
marcat, pe hartă, cu numărul …. 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: 

a. Croaţia  b. Muntenegru  c. Serbia   d. Slovenia   2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:  

a. Albania  b. Bulgaria  c. Croaţia            d. Muntenegru 2 puncte 
3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu 
litera:  

a. A   b. B    c. C   d. H  2 puncte 
4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu 
numărul 8 este de religie:  

a. catolică  b. ortodoxă        c. islamică  d. protestantă 2 puncte 
5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera:   

a. A   b. B   c. E    d. J  2 puncte 
 
D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o 
asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului.  
Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a 
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de 
relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea  vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.         6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei.    
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H. 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte … 
2. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …  
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
2. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera : 

a. E   b. F   c. G    d. H  2 puncte 
3. Energia mareelor este valorificată în statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. D   c. F     d. J  2 puncte 
4. În Europa, ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse 
hidroenergetice este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. I   d. J  2 puncte 
5. Cel mai important râu, ca lungime, suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul 
statului marcat, pe hartă, cu litera A este: 

a. Pad    b. Rin    c. Rhon  d. Sena 2 puncte 
 
D. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi 
două deosebiri.  
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial.”
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F.  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.  
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1.  Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2.  Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte ... 
3.  Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. B   b. D   c. G   d. H  2 puncte 
2. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera J prezintă la vărsarea în Marea 
Neagră:  

a. estuar  b. fiord   c. golf marin  d. liman 2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte:  

a. Belarus  b. Estonia  c. Letonia   d. Lituania 2 puncte 
4. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E    d. F  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: 

a. Dunăre  b. Elba   c. Rin    d. Vistula  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera H.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.  
            6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din 
Peninsula Scandinavă.          

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 
 

 
 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeşte … 
2. Oraşul Riga este capitala statului marcat, pe harta, cu litera … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  6 se numeşte … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Vilnius este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 9  2 puncte 
2. Se află în fiordul cu acelaşi nume, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 7   c. 9    d. 10  2 puncte 
3. Este o monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E    d. G  2 puncte 
4. Oraşul Bruxelles este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 7    d. 9  2 puncte 
5. Fluviul Dunărea traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
 
D. Precizaţi  trei  deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, tip de climă.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          

6 puncte 
 

E. Precizaţi doi factori  care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin.  
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 
 

 
 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog, se exploatează de pe teritoriul statului marcat, 
pe hartă, cu litera …… 
2. Vilnius  este oraşul-capitală al statului marcat, pe hartă cu, litera … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9    d. 10  2 puncte 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte: 

a. Kiev   b. Minsk  c. Moscova   d. Varşovia 2 puncte 
3. Capitala Greciei este oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 7    d. 10  2 puncte 
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte: 

a. Belfast  b. Dublin  c. Glasgow   d. Londra 2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului: 

a. Austria  b. Cehia  c. Spania   d. Ungaria 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D şi relieful statului 
marcat cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme 
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de 
fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice 
ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          

6 puncte 
 

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 
2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 13 şi 15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este port la fluviul … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala Austriei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 5   c. 6   d. 7  2 puncte 
2. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa, statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
3. Este port situat într-un fiord oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 7    d. 8  2 puncte 
4. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. F    d. H  2 puncte 
5. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. H    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera  B şi clima statului marcat 
cu litera  E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, 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 influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene.  
             4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe –capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 5 şi 9. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 
2. Statul marcat, pe hartǎ, cu litera E, se află în partea de sud a Peninsulei … 
3. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 2   b. 4   c. 10    d. 11  2 puncte 
2. Laponii, populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor, locuiesc în ţara marcatǎ, pe 
hartǎ, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. I  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 1 este capitala statului: 

a. Austria  b. Cehia  c. Slovacia   d. Ungaria 2 puncte 
4. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. E   b. G   c. I    d. J  2 puncte 
5. Capitala statului marcat, pe hartǎ, cu litera I se numeşte: 

a. Atena  b. Berna  c. Nicosia   d. Varşovia 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri  între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat 
pe hartǎ cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,  
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           

6 puncte 
 

E. 1. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. 
2. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane.    

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe – capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 2 şi 9. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 
2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 
3. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr  este situată în statul marcat, pe hartǎ, cu litera … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D  2 puncte 
2. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ  oraşul-capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 2   b. 5   c. 8    d. 9  2 puncte 
3. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat, pe 
hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. G  2 puncte 
4. Face parte din generaţia oraşelor antice, capitala marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 1   b. 5   c. 8    d. 10  2 puncte 
5. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. B   b. D   c. E    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat, pe hartǎ, cu litera  D şi statul marcat, pe 
hartǎ, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,  
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                 

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în 
statul marcat pe hartǎ cu litera B”.         

4 puncte 
 
  
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe –capitală cu numere 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A  şi B; 
2. numele oraşelor-capitală 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. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul … 
2. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat, pe 
hartǎ, cu litera …  
3. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartǎ, cu 
numărul …  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate, pe hartǎ, cu numerele: 

a. 1 şi 2  b. 2 şi 5  c. 2 şi 8   d. 8 şi 10 2 puncte 
2. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. D   c. G    d. J  2 puncte 
3. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. D   b. F   c. H    d. J  2 puncte 
4. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. G  2 puncte 
5. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 2   b. 4   c. 6    d. 8  2 puncte 
 
D. Precizaţi  două deosebiri şi o asemănare  între climatul câmpiilor litorale din statele marcate, 
pe hartǎ, cu litera  A şi cu litera J. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 

E. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din statul marcat, pe hartǎ, cu 
litera F şi care este cauza formǎrii lor.         

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ...  
2. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat, pe hartă, cu litera A se află Munţii ... 
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specific climatul temperat ... 
            6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte: 

a. Cehia  b. Serbia  c. Ungaria            d. Ucraina 2 puncte 
2. Se învecinează cu Ucraina statele marcate, pe hartă, cu literele: 

a. B, C, H  b. B, E, H                    c. C, E, G            d. B, C, G         2 puncte 
3. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera I se află de Munţii: 

a. Alpi   b. Balcani             c. Carpaţi            d. Ural            2 puncte 
4. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C                         b. E                         c. F                           d. I                2 puncte 
5. In statul  marcat, pe hartă, cu litera J predomină vegetaţia: 

a. mediteraneeană b. păduri de conifere c. păduri de foioase   d. de stepă       2 puncte 
 
D. Precizaţi  trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, 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, amplitudin termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                             

6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. 
            4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele  3 şi 10. 

           4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se află situat în Peninsula … 
2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera... 
3. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală  marcat, pe hartă, cu numărul ... 

           6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte: 

a. Albania  b. Bulgaria   c. Grecia d. Macedonia    2 puncte 
2. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A              b. F                    c. H            d. J             2 puncte 
3. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B               c. F  d. I    2 puncte 
4. Fluviul Dunarea, străbate oraşul –capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3                         b. 6                         c. 13                d. 15             2 puncte 
5. Viticultura este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. B                         c. J                d. F    2 puncte 
 
D. Precizaţi  trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera G; 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte  
 
E. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa.    

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literle A şi C; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 

           4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C este situat în  Peninsula … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H are deschidere la Marea ... 
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este ... 

           6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Meridianul 0o străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. F   d. J  2 puncte 
2.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 4   b. 6   c. 9   d. 14  2 puncte 
3. Câmpia Padului este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B    c. D   d. I  2 puncte 
4. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G   d. H  2 puncte 
5. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E   d. I   2 puncte 
 
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera E şi 
relieful statului marcat cu litera F. 
Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme 
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de 
fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice 
ale reliefului.  
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 doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. 
   

4 puncte 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 

Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe–capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 12 este traversat de râul ... 
2. În partea centrală a statului marcat, pe hartă, cu litera F sunt situaţi Munţii ... 
3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 
                                                                                                                                                6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. I  2 puncte 
2. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E   d. F  2 puncte 
3. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat, pe hartă, cu litera A, în Marea Mediterană 
se varsă: 

a. Garonne  b. Loara  c. Rhone  d. Sena 2 puncte 
4. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. D  2 puncte 
5. În Peninsula Balcanică se află statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. C   c. H   d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului 
marcat, pe hartă, cu litera I. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, 
amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.         6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe 
hartă, cu litera E.                                                          4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe–capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are ieşire la Marea ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei ... 
                                                                                                                                              6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
    a.  A  b. C   c. F   d. G   2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8, este capitala statului: 
    a. Albania  b. Croaţia   c. Macedonia   d. Muntenegru            2 puncte 
3. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera: 
    a. D  b. E    c. F    d. J       2 puncte 
4. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat,  pe hartă, cu 
litera: 
    a. C  b. F    c. G     d.  I     2 puncte 
5. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
    a. C  b. F   c. G   d. J     2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat 
cu litera G. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,  factori ce influenţează clima, 
amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.                                                                                                                            
                                                                                                                                              6 puncte 
 
E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă  
un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern.   
                                                                                                                                              4 puncte 
  
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe–capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 
             4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul capitală, marcat pe hartă, cu numărul 2 este traversat de fluviul numit ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte ... 
3. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul ... 
                                                                                                                                                6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 
     a. A                                        b. B                                   c. C                       d. I                2 puncte 
2. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic, Munţii Tatra, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe 
hartă, cu litera: 
     a. G                                       b. H                                   c.  I                       d. J               2 puncte 
3. Fluviul care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte: 
    a. Don                                   b. Loara                              c. Rin                   d. Nipru         2 puncte 
4. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:    
    a. Copenhaga                       b. Helsinki                          c. Olso                 d. Stockholm 2 puncte 
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:  
    a. Belgia                               b. Liechtenstein                  c. Luxemburg      d. Olanda       2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi 
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, factori ce 
influenţează clima. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                                                                                                          

6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii  populaţiei pe teritoriul statului, 
marcat pe hartă, cu litera D.       

4 puncte              



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A ş I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 8. 

            4 puncte 
 B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este capitala statului numit… 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit… 
3. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte… 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul temperat continental este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi G    b. B şi F  c.  C şi D  d. F şi G  2 puncte 
2. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
3. Fluviul Sena traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. F  2 puncte 
4. Capitala  statului Grecia este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a.1    b. 3   c. 5   d. 7  2 puncte 
5. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful 
Peninsulei Iberice.  
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          
  

6 puncte 
 

E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în 
Europa.           4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi B; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit … 
2. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 
                                                                                                                                            6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul temperat  continental este specific statului  marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C    c. D    d. G  2 puncte 
2. Dublin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. I    d. J  2 puncte 
3. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F    d. J  2 puncte 
4. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. E   c. G   d. H   2 puncte 
                  5. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. H    d. J  2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare, între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei 
Balcanice. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera H. 
               4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a                      2                                        Subiectul I 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 
           

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 11. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului numit … 
2. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe, hartă, cu litera … 
3. Fluviul Pad străbate statul marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a                      2                                        Subiectul I 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul mediteranean este specific statelor  marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi F  b. A şi J  c. B şi F  d. F şi J 2 puncte 
2. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. F   c. H    d. I  2 puncte 
3. Fluviul Vistula străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
4. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c.H     d. I  2 puncte 
5. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 5   c. 7    d. 14  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera J. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                 

6 puncte 
 

E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 
                                                                                                                                              4 puncte 
 
  
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe – capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este capitala statului numit ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F este oraşul numit ... 
3. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. H    d. I  2 puncte 
2. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. F    d. G  2 puncte 
3. Fluviul Nistru traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. J  2 puncte 
4. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. H    d. I  2 puncte 
5. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor 
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 

 
E. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe 
teritoriul Europei.          4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe – capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ... 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 este traversat de fluviul numit ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ... 
            6 puncte 
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Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
2. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. H    d. J  2 puncte 
3. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 7   c. 10    d. 15  2 puncte 
4. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 13    d. 14  2 puncte 
5. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din 
statele Europei Vestice. 
            4 puncte 

 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe – capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ... 
2.  Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Statul din Peninsula Scandinavă, membru al Uniunii Europene, este marcat, pe hartă, cu litera ...  

6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. J  2 puncte 
2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. H    d. I  2 puncte 
3. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 6   c. 8    d. 14  2 puncte 
4. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 5   c. 10    d. 12  2 puncte 
5. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus  din Europa. 
            4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit … 

6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hată, cu litera:   

a. C   b. D   c. E   d. G  2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: 

a. Belarus  b. Belgia  c. Bulgaria  d. Macedonia 2 puncte 
3. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat, pe hartǎ, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 5   d. 7  2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte: 

a. Austria  b. Cehia  c. Slovacia  d. Slovenia 2 puncte 
5. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. H   d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte 
specfice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România, Ucraina, 
Republica Moldova etc.          

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1 

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată, pe hartă, cu numărul … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte… 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului: 

a. Austria b. Belgia  c. Elveţia  d. Slovacia  2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte: 

a. Albania b. Belgia  c. Bulgaria  d. Macedonia  2 puncte 
3. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A  b. C   c. H   d. I   2 puncte 
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D vegetaţia dominantă este: 

a. lande b. pădure de conifere  c. stepă d. tundră  2 puncte 
5. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B  b. C   c. E   d. F   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi 
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat 
            6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului 
Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior. 
            4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian 

ta 030 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 10. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit … 
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. I   d. J  2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte: 

a. Belarus  b. Letonia  c. Lituania  d. Polonia        2 puncte 
3. Capitala Croaţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 7   c. 8   d. 10  2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte: 

a. Danemarca  b. Finlanda  c. Norvegia  d. Suedia 2 puncte 
5. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. F            2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de  climă, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi 
Peninsula Iberică.   
            4 puncte 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este oraşul numit … 
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit... 
3. Are ieşire la Marea Egee statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statului marcat, pe hartă, cu litera F îi este specific climatul: 
         a. mediteranean (subtropical)                     b. temperat continental                                 
         c. temperat oceanic                                  d. subpolar (rece)              2 puncte 
2. În statul marcat, pe hartă, cu litera D se află munţii: 
         a. Alpi           b. Apenini    c. Carpaţi  d. Pirinei  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are capitala în oraşul: 
         a. Berna                      b. Dublin   c. Minsk  d. Paris  2 puncte 
4. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 
         a. 2            b. 4    c. 7    d. 10   2 puncte 
5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: 
         a. Barcelona           b. Madrid   c. Monaco  d. Valletta  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera E şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                   

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul 
Italiei. 
             4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi  6.                                     

4 puncte 
             
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ... 
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hartă, cu litera: 
           a. D     b. E   c. F    d. J              2 puncte 
2. Oraşul - capitala Copenhaga este marcat, pe hartă, cu numărul: 
           a. 3     b. 9   c. 10    d. 13              2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea: 
           a. Albă     b. Azov  c. Baltică  d. Neagră  2 puncte 
4. Statul papal independent, Vatican, este o enclavă în  capitala statului  marcat, pe hartă, cu  
litera: 
           a. D     b. E   c. H     d. J              2 puncte 
5. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: 
           a. D     b. E   c. H    d. J    2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări  între clima statului marcat, pe hartă cu litera B şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. 
            4 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 
 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 

4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1.  Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2.  Capitala Cehiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3.  Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului numit ... 

6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este situat în Peninsula Iutlanda, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. I  2 puncte 
2. Alpii Dinarici se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F   b. G   c. H    d. J  2 puncte 
3. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. G    d. I  2 puncte 
4. Oraşul - capitală Reykjavik este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 7   c. 12    d. 15  2 puncte 
5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. E   b. F   c. I    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera F şi clima statului marcat, 
pe hartă cu litera G. 
Nota 1: Asemănările  se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul 
european.            

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 

 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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte … 
2. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …               
3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  9 se numeşte …    
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este: 

a. Lisabona  b. Londra  c. Minsk             d. Paris 2 puncte 
2. Fluviul Dunărea străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 7    d. 8  2 puncte 
3. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
4. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. H    d. J  2 puncte 
5. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 6   c. 10    d. 14  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                  

6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. 
            4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 
  

  
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …           
2. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …                            
3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte …                 
                       6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. H    d. J  2 puncte 
2. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F    d. I  2 puncte 
3. Capitala Elveţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 5    d. 8  2 puncte 
4. Fluviul Tamisa străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 10   c.11    d. 13  2 puncte 
5. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. I    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                  

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific 
mediul temperat continental.  
             4 puncte 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 
 

  
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit …                              
2. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …                           
3. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 11   b. 12   c. 14    d. 15  2 puncte 
2. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. J  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D este: 

a. Belgia  b. Franţa  c. Olanda  d. Spania 2 puncte 
4. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 6   c. 9    d. 10  2 puncte 
5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este situat în Peninsula: 

a. Balcanică  b. Iberică  c. Iutlanda   d. Scandinavă 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat 
cu litera G. 
Nota 1: Asemănările  se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 
2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 
            4 puncte 
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1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană  
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe  
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Prin capitalele marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 
2. Insula Sicilia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D are un climat … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. I  2 puncte 
2. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este 
marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 
3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
4. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului numit: 

a. Austria  b. Bulgaria          c. Cehia   d. Elveţia 2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale 
reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        
               6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei 
intervin mai mulţi factori genetici”. 
               4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană  
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Praga este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. G    d. H  2 puncte 
2. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. F  2 puncte 
4. Fluviul care străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte: 

a. Elba   b. Rin   c. Sena   d. Tamisa 2 puncte 
5. În partea de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera F vegetaţia caracteristică este: 

a. maquis   b. păduri de foioase c. stepa    d. tundra 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. 
  

4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe  
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Fluviul Elba stăbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. F  2 puncte 
2. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 7  2 puncte 
3. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
4. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala 
marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
5. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. 
Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale 
reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. 
               4 puncte 
 
  
 
 



Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a                            Europa–România–Uniunea Europeană 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 
 

 
 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi F;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este traversat de fluviul numit ... 
2. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 
numărul ...  
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. F  2 puncte 
2. Oraşul Berna este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 6   b. 7   c. 12    d. 15  2 puncte 
3. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 6     b. 8        c. 14       d. 15               2 puncte 
4. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. F                       c. H    d. J                  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului: 

a. Belgia            b. Liechtenstein          c. Luxemburg         d. Olanda 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. 

4 puncte 
 
 



Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a                           1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 
 

 
 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit ... 
2. Este situat  în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. I  2 puncte 
2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 7   c. 12    d. 13  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea: 

a. Albă     b. Baltică      c. Neagră        d. Nordului   2 puncte 
4. Se învecinează cu Spania statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. F   d. I  2 puncte 
5. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat, pe hartă, cu litera F este numită: 

a. frigana             b. savană             c. stepă            d. tundră  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei 
Iberice. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în 
statul marcat pe hartǎ cu litera E”.         

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 
 

 
 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este traversată de fluviul numit ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 
3. Câmpia Londrei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. G    d. J  2 puncte 
2. Oraşul Kiev este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 7   c. 12    d. 13  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are deschidere la Marea: 

a. Albă     b. Baltică      c. Neagră        d. Nordului   2 puncte 
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D un râu cu regim simplu, de tip atlantic, este: 

a. Donul  b. Elba   c. Rhône  d. Tamisa 2 puncte 
5. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D              b. E               c. G              d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei 
Scandinave. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 

 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera …  
2. Fluviul care străbate oraşul - capitală marcat,  pe hartă, cu numărul 4 se varsă în Marea ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte …  
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. H  2 puncte 
2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. J  2 puncte 
3. Oraşul-capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 7   c. 8    d. 14  2 puncte 
4. Statul al cărei capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 are deschidere la Marea: 

a. Albă   b. Baltică  c. Egee  d. Neagră 2 puncte 
5. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. G  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera I şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termica.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană, reprezintă o 
importantă regiune turistică a Europei”.           
             4 puncte 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat, pe hartă, cu litera ...  
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B  se numeşte…  
3. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat, pe hartă, cu litera …                  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F   b. G   c. H    d. I  2 puncte 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Berlin  b. Madrid  c. Paris   d. Sofia 2 puncte 
3. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F    d. I  2 puncte 
4. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E   d. F  2 puncte 
5. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. G   c. I     d. J   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera I. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade 
geologice diferite”.  

4 puncte 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G  se numeşte…  
3. Fluviul Nipru străbate statul marcat, pe hartă, cu litera …  
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr este situată pe teritoriul  statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
2. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B    b. C   c. D    d. H  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are capitala în oraşul: 

a. Atena  b. Bucureşti  c. Londra   d. Stockholm 2 puncte 
4. Bora este vântul caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G    d. J  2 puncte 
5. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei 
în Peninsula Italică.  
            4 puncte 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

 
Examenul de bacalaureat  

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 
            4 puncte 
 
B.  Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat pe hartă, cu litera F este traversată de râul ... 
2. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 
                                                                                                                                              6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Tallin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E   b. H   c. I   d. J  2 puncte 
2. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B   c. D   d. J  2 puncte 
3. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F   b. H   c. I    d. J  2 puncte 
4. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi  pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B   c. C   d. D  2 puncte 
5. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. B   c. F   d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului 
marcat, pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi 
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, 
amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. 

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9. 
           4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are ieşire, în nord, la Oceanul ... 
2. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei... 
           6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
    a.  A  b. C   c. D         d. G   2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului: 
    a. Albania  b. Croaţia  c. Macedonia  d. Muntenegru  2 puncte 
3. Fluviul Sena străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 
    a. B  b. E   c. F   d. J   2 puncte 
4. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate, pe hartă, se înregistrează în 
statul marcat cu litera: 
    a. C  b. E   c. F   d.  H   2 puncte 
5. Important port maritim european, Marsillia, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 
    a. A  b. B   c. D   d. J   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat 
cu litera E.  
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi 
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează 
clima, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                                                                                                           

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante 
resurse energetice”; 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează resursele menţionate la punctul anterior.                       
                                                                                                                                                4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 5, este traversat de fluviul ... 
2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H, sunt Munţii ... 
3. Capitala Poloniei este marcată, pe hartă, cu numărul ... 
                                                                                                                                                6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
     a. A   b. B     c. C    d. F    2 puncte 
2. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 10 se găsesc Munţii: 
     a. Alpi   b. Apenini   c.  Pirinei   d. Rodopi  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A, este traversat de râul numit: 
    a. Elba   b. Guadalquivir    c. Ron     d. Sena  2 puncte 
4. Între statele marcate, pe hartă, cu literele B şi G se găseşte statul numit: 
    a. Andorra    b. Cipru    c. Malta    d. Luxemburg   2 puncte 
5. Dintre oraşele de mai jos, cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala 
marcată, pe hartă, cu numărul:  
    a. 9    b. 10   c. 13   d. 14   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi 
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează 
clima, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                                                                                                          

 6 puncte 
 
E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă  
un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern.   

  4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A este situat în Peninsula …  
2. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera …  
3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit …  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. F   c. I              d. J   2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: 

a. Egee   b. Nordului   c. Marmara               d. Tireniană    2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului numit: 

a. Albania  b. Bulgaria  c. Cehia  d. Serbia  2 puncte 
4. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 8     d. 12              2 puncte 
5. Capitala Federaţiei Ruse este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 14     d. 15              2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor 
Pirinei. 
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.                

6 puncte 
 

E. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale, precizând două efecte 
ale acestei influenţe.           

4 puncte               



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 
2. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire directă la Marea …  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief predominant de câmpie au ţările marcate, pe hartă, cu literele:  

a. B şi D  b. C şi E  c. C şi G  d. E şi F  2 puncte 
2. Capitala Norvegiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 5   c. 6     d. 7  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte: 

a. Bosnia şi Herţegovina b. Croaţia c. Muntenegru  d. Serbia 2 puncte 
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte: 

a. Minsk  b. Riga   c. Tallin  d. Vilnius  2 puncte 
5. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C     d. D  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri  între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de 
îmbătrânire demografică”.          

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 15. 
             4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul Praga este marcat, pe hartă, cu numărul  …  
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte …  
3. Climatul specific statului marcat, pe hartă, cu litera H este cel …  
             6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Majoritatea lacurilor din statul marcat, pe hartă, cu litera B sunt de origine:  

a. artificială        b. glaciară               c. tectonică  d. vulcanică  2 puncte 
2. Fluviile care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera E au un regim hidrologic: 

a. atlantic       b. central – european c. complex        d. mediteranean        2 puncte 
3. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4, 5 şi 6 au ca trăsătură comună: 

a. aşezarea în aceeaşi unitate de relief    b. climatul oceanic         
c. numărul de locuitori                                      d. sunt străbătute de Dunăre           2 puncte 

4. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat, pe hartă, cu litera: 
a. A                  b. D                c. F                    d. G              2 puncte 

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:  
a. Amsterdam             b. Bruxelles    c. Haga     d. Paris  2 puncte 
                                                                                                                        

D. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C şi 
cel al statului marcat, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică, relief, 
climă, hidrografie, vegetaţie,  faună, soluri. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.           6 puncte 
 
E. Precizaţi: 
1. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera G 
este cea a pădurilor de foioase”.       
2.   o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei     4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a     Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit… 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula … 
3. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a     Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului: 

a. Danemarca  b. Norvegia  c. Suedia   d. Ucraina 2 puncte 
2. Cele mai vechi suprafeţe de uscat, formate prin cutare, se găsesc pe teritoriul statului notat, pe 
hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. J   2 puncte 
3. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. H    d. J   2 puncte 
4. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D   2 puncte 
5. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. I   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera B şi relieful statului 
marcat, pe hartă, cu litera  J. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme 
de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, 
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 
               4 puncte 
 
 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a    Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 14. 

            4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Megalopolisul Ruhr - Rin se află pe teritoriul statului marcat, pa hartă, cu litera … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte … 
3. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera C s-au format în orogeneza .... 

            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a    Subiectul I 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. F    d. H  2 puncte 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte: 

a. Riga  b. Stockholm  c. Tallin   d. Vilnius 2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este străbătut de râul: 

a. Don   b. Dunăre  c. Tibru   d. Volga 2 puncte 
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: 

a. catolică  b. greco-catolică c. ortodoxă   d. reformată 2 puncte 
5. Vistula traversează  oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 11   b. 13   c. 14    d. 15  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera G şi relieful statului 
marcat, pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme 
de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, 
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 

E. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. 
Precizaţi: 
1. o cauză a producerii acestui proces demografic. 
2. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. 

            4 puncte 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 

 

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 oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;  
2. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi B. 

            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera .... 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte .... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte .... 

            6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E    d. G     2 puncte 
2. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. A   b. B   c. F    d. I     2 puncte 
3. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D     2 puncte 
4. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă, cu litera: 

a. E   b. F   c. G    d. I     2 puncte 
5. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. H   c. I    d. J     2 puncte 
 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi 
clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip  
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi,  etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. 
            4 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F. 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cea mai vestică capitală europeană este marcată, pe hartă, cu numărul … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte … 
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este străbătută de fluviul numit… 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: 

a. Londra            b. Madrid             c. Paris            d. Roma 2 puncte 
2. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B             b. E   c. F             d. G  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H este străbătut de fluviul: 

a. Dunăre          b. Loara  c. Rin             d. Vistula 2 puncte 
4. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: 

a. Alpi             b. Apenini  c. Balcani            d. Carpaţi 2 puncte 
5. Capitala statului marcat marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:  

a. Bratislava             b. Belgrad  c. Sarajevo            d. Zagreb 2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor 
Scandinavi. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Pentru FederaţiaRusă precizaţi:  
1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. 
2. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. 
            4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

 
Examenul de bacalaureat  

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 3. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D  se numeşte …. 
2. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera G este … 
3. Râul Tejo străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 numit … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: 

a. Albania b. Bulgaria  c. Bosnia şi Herţegovina  d. Serbia 2 puncte 
2. Oraşul Berna este  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2              b. 4              c. 5              d. 6  2 puncte 
3. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. I   d. J  2 puncte 
4. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7              b. 8              c. 9              d. 10  2 puncte 
5. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A              b. C              c. F    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera C şi 
relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei 
Vestice.            
             4 puncte 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -  
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul ... 
3. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: 

a. Andorra  b. Liechtenstein c. Monaco  d. San Marino 2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului: 

a. Albania b. Bosnia şi Herţegovina  c. Slovenia d. Slovacia 2 puncte 
3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte: 

a. Amsterdam  b. Bruxelles c. Copenhaga  d. Luxembourg  2 puncte 
4. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. G   c. H    d. J  2 puncte 
5. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 7   c. 8    d. 13  2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful 
Câmpiei Nord-Europene. 
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 

4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a   
1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi G;  
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 10. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat în Câmpia.. 
3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera H se află Munţii … 
            6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a   
2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula: 

a. Balcanică   b. Iberică  c. Italică d. Scandinavă  2 puncte 
2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. H    d. I  2 puncte 
3. Oraşul - capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 13  2 puncte 
4. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. I  2 puncte 
5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare  între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice  de 
relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia, dispariţia sau modificarea teritoriului unor 
state europene.           

4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 1 

 
Examenul de bacalaureat  

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera …. 
2. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată, pe hartă, cu numărul … 
3. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit: 

a. Andorra  b. Franţa  c. Elveţia   d. Spania 2 puncte 
2. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G    d. I  2 puncte 
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: 

a. Elba   b. Oder  c. Tamisa   d. Vistula 2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J aparţine regiunii geografice numite: 

a. Europa  Centrală b. Europa  Nordică c. Europa Sudică d. Europa Vestică     
2 puncte 

5. In nord - estul statului marcat, pe hartă, cu litera C se află Munţii: 
a. Alpi   b. Apenini  c. Pindului   d. Pirinei 2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi caracteristice, factorii genetici ai climei, 
amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau 
definitiv în Europa.           

4 puncte 
 
  
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a   Subiectul I 1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit … 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ...  
3. Munţii Penini se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a   Subiectul I 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. F    d. J  2 puncte 
2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit: 

a. Albania  b. Croaţia  c. Grecia  d. Slovenia  2 puncte 
4. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate, pe hartă cu numerele: 

a. 2 şi 4  b. 2 şi 7  c. 4 şi 7   d. 4 şi 13 2 puncte 
5. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 5   c. 6    d. 9  2 puncte 
 
D. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor 
Apenini. 
Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci predominate, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief.
  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 
2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 
            4 puncte 
 
  
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                            Varianta I 
1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte... 
3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 
numărul... 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                            Varianta I 
2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. F  2 puncte 
2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 7    d. 11  2 puncte 
3. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10, trece 
prin Munţii: 

a. Alpi     b. Carpaţi       c. Pirinei        d. Rodopi   2 puncte 
4. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. I    d. J  2 puncte 
5. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului, statele marcate, pe hartă, cu 
literele: 

a. B şi C         b. B şi H           c. D şi E                  d. G şi J              2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei 
Iberice. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudine 
termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european.   

4 puncte 
 
  
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII                                                                               Subiectul I  
1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J; 
2. numele oraşelor-capitală 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. Statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte ... 
3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
                                                                                                                                   6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. I   2 puncte 
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte: 

a. Berlin b. Berna  c. Praga   d. Viena              2 puncte 
3. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi B           b. A şi D                     c. D şi J                       d. E şi J             2 puncte 
4. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. I    d. J  2 puncte 
5. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 3                         b. 4                          c. 7                         d. 11              2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat 
pe hartă cu litera E. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.                                   

6 puncte 
 
E. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor care 
contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.   

4 puncte 
 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a             Subiectul I  
1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6  este traversată de fluviul numit ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ... 
3. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, 
cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 13    d. 14  2 puncte 
2. Oraşul-capitală Helsinki este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 5   b. 8   c. 9    d. 10  2 puncte 
3. Eurotunelul face legătura între ţările marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi D             b. B şi D                      c. D şi F                      d. Fşi H   2 puncte 
4. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. F    d. J  2 puncte 
5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A                        b. B                         c. C                         d. F              2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului, marcat 
pe hartă, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.                                  

 6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.     

4 puncte 
 
  
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere.  

A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 11 şi 15.    
            4 puncte  
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 
2. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera A este … 

6 puncte  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Praga este  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 5   c. 6   d. 14  2 puncte 
2. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. I    d. J  2 puncte 
3. Vântul Sirocco, care aduce mase de aer tropical, bate în statul marcat pe hartă cu litera: 
 a. B   b. D   c . E    d. I  2 puncte 
4. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: 
 a. Dunăre  b. Tamisa    c. Sena  d. Volga 2 puncte 
5. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
 a. A   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. 
Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief.   
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.   

4 puncte  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Examenul de bacalaureat 2009 
Proba  D, E, F 

Proba scrisă la  Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 

 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere.  

A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 10.   4 puncte  
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 
2. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera … 

6 puncte  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:   

a. Bratislava  b. Budapesta   c. Praga  d. Viena 2 puncte 
2. Oraşul Ljubljana este marcat, pe harta, cu numărul: 

a. 1   b. 5   c. 8   d. 14  2 puncte 
3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. I  2 puncte 
4. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 este traversat de râul: 

a. Don   b. Nipru  c. Nistru  d. Volga 2 puncte 
5. Fluviul Vistula străb ate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. 
Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief.   
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului 
Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei.     
            4 puncte  



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 11. 

           4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului numit … 
3. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 

           6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţi formaţi în orogeneza alpină  se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
2. Capitala statul marcat, pe hartă, cu litera H este: 

a. Berlin  b. Budapesta  c. Praga  d. Viena 2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte: 

a. Belarus  b. Estonia  c. Letonia  d. Lituania 2 puncte 
4. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului, marcat pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. H   d. J    2 puncte 
5. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G   d. J              2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei 
Scandinave. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă,  temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, 
amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul 
geografic amintit.           
             4 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

 
Examenul de bacalaureat 2009 

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa-România-Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 13. 

         4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Munţii tineri din statul marcat, pe hartă, cu litera D s-au format în orogeneza …    
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte …     
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte  .…       

6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Lisabona este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5   d.13  2 puncte 
2. Ţara a cărei capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Belgia  b. Irlanda  c. Norvegia  d. Spania  2 puncte 
3. Este notat, pe hartă, cu litera F statul numit: 

a. Austria  b. Bulgaria  c. Elveţia  d. Serbia 2 puncte 
4. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. D  2 puncte 
5. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis, garriga se află în sudul statului marcat cu litera: 

a. B   b. C   c. E   d. H  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera I.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, etaj 
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ şi nu separat. 
               6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este 
mai mare decât în Europa Nordică .     

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 
 

1 

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa-România-Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 
2. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă  cu numerele 2 şi 5.      4 puncte 
 
B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului numit …    
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este traversat de râul numit …    
3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Ţara a cărei capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 10 are ieşire la Marea:  

a. Baltică  b. Caspică    c. Mediterană  d. Neagră 2 puncte 
2. Fluviul Volga traversează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E  b. F   c. H    d. J   2 puncte 
3. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. F  2 puncte 
4. O câmpie fluvio-glaciară, cu morene glaciare, se află pe teritoriul  statului marcat, pe hartă, cu 
litera:  

a. C   b. D   c. F   d. H  2 puncte 
5. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E   d. I   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera D şi clima statului  marcat 
cu litera J.            
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, etaj 
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine 
termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ şi nu separat. 

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei.  
            4 puncte 
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Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa-România-Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 12.           4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ....     
3. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D      c. E    d. H  2 puncte 
2. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b.12     c. 13     d. 15     2 puncte 
3. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe 
hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 6   c. 9   d. 11  2 puncte 
4. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 2   b. 6   c. 10   d. 11  2 puncte 
5. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat, pe 
hartă, cu litera: 

a. A   b. G   c. I   d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera B şi clima statului  marcat 
cu litera C. 
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, 
amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ şi nu separat. 
            6puncte 
 
E. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. 
            4 puncte 
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Examenul de bacalaureat 2009 
Proba  D, E, F 

Proba scrisă la  Geografie  
Europa – România – Uniunea Europeană 

 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 

Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4, 9 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala Danemarcei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 12   c. 14    d. 15  2 puncte 
2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. F   c. H    d. I  2 puncte 
3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi C  b. B şi D  c. B şi E   d. F şi H 2 puncte 
4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. G  2 puncte 
5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 10   c. 13    d. 14  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord şi relieful Italiei. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea 
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie 
fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european.     

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 
3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. G  2 puncte 
2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe  teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. D şi F  b. E şi F  c. E şi G   d. H şi I 2 puncte 
3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 2   b. 4   c. 12    d. 15  2 puncte 
5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 14  2 puncte 
 
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi 
clima statului marcat, pe hartă, cu litera D.  
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă 
specific.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa. 
         

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072 

Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe–capitală cu numere.   
A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. H    d. K  2 puncte 
2. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul 
marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. F    d. J  2 puncte 
3. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 3   b. 5   c. 6    d. 10  2 puncte 
4. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. G   c. I    d. J  2 puncte 
5. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 7   c. 8    d. 9  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful  Alpilor  
Scandinaviei. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
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 doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 
2. numele oraşelor – capitală  marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 
3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: 

a. Londra  b. Madrid  c. Paris  d. Roma 2 puncte 
3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. G  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: 

a. Irlanda  b. Islanda  c. Marea Britanie d. Olanda  2 puncte 
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: 

a. Belarus  b. Danemarca  c. Finlanda   d. Norvegia 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.         

6 puncte 
E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de 
Est.    

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A -  C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere. 
                                                                  
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 
2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi  5. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 
3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D     d. E  2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: 

a. Danemarca  b. Finlanda  c. Norvegia   d. Polonia 2 puncte 
3. De pe teritoriul statului  marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: 

a. Don   b. Dunăre  c. Rin    d. Volga 2 puncte 
4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4     d. 6  2 puncte 
5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: 

a. Corsica  b. Creta  c. Sardinia   d. Sicilia 2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor 
Dinarici. 
Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 
2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 
           4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 
3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 
           6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. F   d. I  2 puncte 
2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu 
literele:  

a. A şi C  b. B şi D  c. C şi E  d. E şi H 2 puncte 
3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului 
este formată din: 

a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: 

a. Balcanică  b. Iberică  c. Italică  d. Scandinavă 2 puncte 
5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri  între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest 
(Atlantice). 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
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 care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului 
temperat-oceanic. 
2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. 

4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este capitala Slovaciei oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Capul Roca, extremitatea vestică a Europei, este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. I  2 puncte 
2. Vegetaţie de tundră există în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. G   c. H    d. I  2 puncte 
3. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 4  b. 3 şi 13  c. 5 şi 14  d. 6 şi 7           2 puncte 
4. Podişul Bavariei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. H    d. I  2 puncte 
5. Sunt capitale ale unor state - monarhii constituţionale, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 4  b. 2 şi 7   c. 10 şi 11   d. 13 şi 15       2 puncte 
 
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor 
Dinarici. 
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de 
relief, orogeneză.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.  
                                                                          6 puncte 
E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 

4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
– capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este străbătut de fluviul Sena, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 7   c. 8    d. 13  2 puncte 
2. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. D                            c. F                             d. H                 2 puncte 
3. Ţărm de tip dalmatic, există în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A              b. B              c. E              d. J            2 puncte 
4. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 4 şi 13  b. 5 şi 11  c. 7 şi 10  d. 12 şi 15 2 puncte 
5. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le 
înregistrează statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. F  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orogeneză. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                  

6 puncte 
E. Prezentaţi două argumente privind necesitatea  dezvoltării unui sistem de transport modern şi 
diversificat în statele Europei de Est.         

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 

 

 
 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe   
– capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 14. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat ...  
2. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A      b. D   c. F   d. H  2  puncte 
3. Este capitala unui stat - monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 7    c. 11    d. 15  2 puncte 
4. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. H    d. J  2 puncte 
5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. D   c. I    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei.  
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orogeneză. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari 
noduri de transport de pe Glob.”         

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu literele 5 şi 9. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul … 
2. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera  …  
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
2. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
3. Capitala statul marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte: 

a. Chişinău   b. Kiev   c. Minsk   d. Varşovia 2 puncte 
4. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu 
litera:  

a. A   b. B    c. C   d. E  2 puncte 
5. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu 
numărul 11 este de religie:  

a. catolică  b. ortodoxă         c. islamică  d. protestantă 2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful  Munţilor Caucaz. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul 
de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte 
specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         
            6 puncte 
 
E. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Precizaţi două argumente care să 
susţină această afirmaţie. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu litera A şi F;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 7. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate, pe hartă, cu literele C şi … 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte … 
3. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
            4 puncte 
1. Este situat în Peninsula Balcanică, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G    d. I  2 puncte 
2. Alpii Dinarici se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F   b. G   c. H    d. J  2 puncte 
3. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. F   c. G    d. I  2 puncte 
4. Oraşul - capitală Berna este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 6   c. 12    d. 15  2 puncte 
5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. E   b. F   c. I    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii 
anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est.  
            4 puncte 
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Examenul de bacalaureat  

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-
capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte …     
2. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …  
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte …      

6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H este: 

a. Riga   b. Tallinn   c. Varşovia   d. Vilnius  2 puncte 
2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera F se află Munţii: 

a. Alpi   b. Apenini  c. Penini  d. Pirinei 2 puncte 
3. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. H    d. J  2 puncte 
4. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. I   d. J  2 puncte 
5. Limba vorbită de populaţia statului marcat, pe hartă, cu litera F face parte din familia limbilor: 

a. fino-ugrice   b. germanice  c. latine  d. slave 2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a 
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de 
relief,alte aspecte specifice ale reliefului .  
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 doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia.    
      

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe harta, cu litera F se numeşte … 
2. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate, pe hartă, cu litera ... 
3. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul  9 … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul San Marino este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 5   c. 8    d. 10  2 puncte 
2. Este traversat de fluviul  Vistula oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 5   c. 7    d. 8  2 puncte 
3. Este o monarhie statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte: 

a. Estonia  b. Letonia  c. Lituania   d. Ucraina 2 puncte 
5. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 5   c. 7    d. 9  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera B. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, 
amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.            

6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe 
hartă, cu litera A.            

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                                                                                    Subiectul I       1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi   
oraşe – capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J.  
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 
                       4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Statul marcat, pe hartă cu litera B se numeşte... 
3. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...  
                                                                                                                                              6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                                                                                    Subiectul I       2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala Spaniei este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2    c. 5    d. 15  2 puncte 
2. Oraşul Berna este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. F   c. G    d. I  2 puncte 
3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. H    d. J  2 puncte 
4. Câmpia Nord - Europeană se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. G    d. I  2 puncte 
5. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 9   b. 11   c. 12    d. 13  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 
culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
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 doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei.  
            4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                                                                                          Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi   
oraşe – capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
2. Capitala Portugaliei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat, pe hartă, cu litera... 
             6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a                                                                                          Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala Elveţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 6   c. 8    d. 10  2 puncte 
2. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A              b. B              c. D                        d. H  2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte: 

a. Grecia             b. Irlanda             c. Luxemburg  d. Ungaria 2 puncte 
4. Are relief predominant de câmpie statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. J  2 puncte 
5. Munţii formaţi în orogeneza alpină, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri  între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat 
pe hartǎ cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,  
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           

6 puncte 
 
E. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi:  
1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice; 
2. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. 

4 puncte 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi J; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 15. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului ...  
2. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 
            6 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Unităţi montane vechi, caledoniene, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. J  2 puncte 
2. In Europa de Vest, clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat, pe 
hartă cu litera: 

a. C   b. H   c. I    d. J  2 puncte 
3. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. H    d. J  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit: 

a. Austria  b. Croaţia  c. Elveţia  d. Slovenia 2 puncte 
5. Ca formă de guvernământ este monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. F   c. G    d. I  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu A şi clima statului marcat cu C. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,  
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                 

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula 
Scandinavă.            

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Examenul de bacalaureat 
Proba  D, E, F 

Proba scrisă la  Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 

 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala marcată, pe hartă, cu numărul 1  este traversată de fluviul numit ... 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte ... 
3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D  2 puncte 
2. Oraşul - capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 8    d. 11  2 puncte 
3. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 8                        b. 10                            c. 11                           d. 12     2 puncte 
4. Capul Roca, extremitatea vestică a continentului european, este situat pe teritoriul statului 
marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. H    d. J  2 puncte 
5. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, numărul: 

a. 9              b. 10               c. 11               d. 12             2 puncte 
 
D.  Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.  
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 

4 puncte 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 
 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G. 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 10. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C este traversată de fluviul numit ... 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte … 
3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: 

a. Berlin  b. Berna  c. Ljubljana  d. Viena           2 puncte 
2. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
3. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 10   c. 11    d. 15  2 puncte 
4. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. J  2 puncte 
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte: 

a. Estonia  b. Letonia  c. Lituania   d. Ucraina 2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor 
Alpi. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, 
orogeneză. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două  cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice.  

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 
 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 15. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este situat în Peninsula ... 
2. „Ţara fiordurilor” este marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ...  
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 
 a. B   b. C   c. I    d. J   2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: 

a. Austria  b. Belarus  c. Slovacia   d. Slovenia 2 puncte 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte: 

a. Danemarca  b. Luxemburg  c. Islanda   d. Irlanda 2 puncte 
4. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. I  2 puncte 
5. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B                  c. I    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera I. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii 
anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 
2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 
             4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
–capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului … 
2. Oslo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului: 

a. Albania  b. Bulgaria  c. Croaţia   d. Serbia 2 puncte 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte: 

a. Estonia  b. Letonia  c. Ucraina   d. Ungaria 2 puncte 
3. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. F   c. G    d. J  2 puncte 
4. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu 
numărul: 

a. 11   b. 13   c. 14    d. 15  2 puncte 
5. Peninsula în care este situat statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte: 

a. Balcanică  b. Iberică  c. Iutlanda   d. Kola  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, 
pe hartă, 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, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 

E. Densitatea populaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera D este sub 3 loc./km2 iar în cel marcat 
cu litera B de aproximativ 250 loc./km2. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de 
densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior.   

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 10. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula ... 
3. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera …. 
            6 puncte 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului: 

a. Finlanda  b. Lituania  c. Polonia   d. Ucraina 2 puncte 
2. Este o monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera: 
  a. G   b. H   c. I    d. J             2 puncte 
3. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate, pe hartă, cu literele: 

a. B şi C  b. B şi E  c. E şi F   d. F şi I 2 puncte 
4. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. F   c. H    d. I  2 puncte 
5. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. B   b. C   c. G    d. I  2 puncte 
 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului  marcat, pe hartă, cu litera B şi 
clima statului marcat, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip 
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc./km2) în 
ţările din Peninsula Scandinavă.          

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII - a                                      Subiectul I  
1 

 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe - capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 12. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului numit … 
3. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 

6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E    c. F     d. J   2 puncte 
2. Fluviul Dunărea străbate  oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 9   c. 11    d.12  2 puncte 
3. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. C   c. F     d. J   2 puncte 
4. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 
5. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4    c. 5     d. 7   2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor 
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.          

6 puncte 
 

E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului  asupra climei Europei. 
            4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
 SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 13. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul - capitală Dublin este marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Fluviul Sena străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 
             6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. H    d. I   2 puncte 
2. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 6    d. 13   2 puncte 
3. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E   b. F   c. G    d. J   2 puncte 
4. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E     d. H   2 puncte 
5. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera F este: 

a. monarhie constituţională   c. republică parlamentară 
b. republică federală               d. republică prezidenţială   2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul 
Finlandei, Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei.     

4 puncte 



Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 

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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi F; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ….  
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte …. 
3. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera …. 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte: 

a. Belarus  b. Letonia  c. Polonia   d. Ucraina 2 puncte 
2. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
3. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa  este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 9    d. 10  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului: 

a. Albania  b. Croaţia  c. Serbia  d. Slovenia 2 puncte 
5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. E  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera  A şi clima statului marcat 
cu litera  D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          

6 puncte 
 

E. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene; 
2. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere 
însemnată. 
            4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I  A – C şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi 
oraşe - capitală cu numere.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera … 
2. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul … 
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 2   b. 3   c. 5    d. 12  2 puncte 
2. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 11 este capitala statului numit: 

a. Austria  b. Cehia  c. Danemarca  d. Italia 2 puncte 
4.  Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. F    d. J  2 puncte 
5. Este capitala Belgiei oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 1   b. 2   c. 3    d. 4  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor 
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele 
marcate, pe hartǎ, cu literele B şi J.         

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi J;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 
            4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit … 
            6 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 2 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit: 

a. Austria  b. Cehia  c. Slovacia   d. Slovenia 2 puncte 
3. Râul Vistula travesează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 6   b. 8   c. 11    d. 14  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte: 

a. Minsk  b. Oslo   c. Riga    d. Tallinn 2 puncte 
5. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat, pe hartă, 
cu litera: 

a. C   b. D   c. G    d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera I. 
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, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
E. 1.  Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică;  
2. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. 

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 
 

 
 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 14. 

                              4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte ... 

6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Au un climat mediteranean statele marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi B  b. C şi I  c. H şi G  d. J şi E 2 puncte 
2. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. H  2 puncte 
3. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E   d. I  2 puncte 
4. Dunărea traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 6   d. 9  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: 

a. Barcelona  b. Lisabona  c. Madrid  d. Valletta 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii 
anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
E. Precizaţi:  
1. un factor care favorizează  dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei; 
2. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. 

4 puncte 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a  Subiectul I 1 

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 

 

 
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 statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 9. 

           4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se află situat în Peninsula … 
2  Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 
3. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F trece fluviul numit ... 

           6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Are capitala la Bratislava statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F   d. J  2 puncte 
2. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. H  2 puncte 
3. Vulcani activi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B    c. D   d. J  2 puncte 
4. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. G  2 puncte 
5. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. F   d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 

 
E. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică.  4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană  
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 9. 

 4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte … 
2. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este port la Oceanul … 
             6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hartă, cu litera: 

 a. D     b. C   c. G    d. E  2 puncte 
2. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G   d. H 2 puncte 
3. Capitala Bulgariei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4   b. 7   c. 8   d. 10  2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte: 

a. Danemarca  b. Finlanda  c. Norvegia  d. Suedia 2 puncte 
5. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. J  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, etaj climatic, amplitudine termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din 
Munţii Alpi.           4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - 
capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F;  
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Insula Creta aprţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit … 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are capitala în oraşul numit … 
             6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de fluviul: 

a. Duero  b. Loara  c. Rin   d. Sena 2 puncte 
2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. F  2 puncte 
3. Climatul temperat-continental  este specific  statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G    d. H  2 puncte 
4. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. F    d. I  2 puncte 
5. Capitala europeană dintre cele marcate, pe hartă, cu cel mai mare număr de locuitori: 

a. 3   b. 5   c. 9    d. 10  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, amplitudine 
termică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii  populaţiei în statele Europei 
Vestice.             

4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul I  A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi E. 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13.  
            4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Statele marcate, pe hartă, cu literele C şi I sunt situate în Peninsula ... 
2. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera... 
3. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul... 
            6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. B   c.D    d. E  2 puncte 
2. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 este străbătut de fluviul:  

a. Sena  b. Severn  c. Tamisa         d. Tejo  2 puncte 
3. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. F   c. I    d. J  2 puncte 
4. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. F    d. I  2 puncte 
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu:  

a.  măslin  b. porumb  c. secară  d. sorg  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera F şi relieful statului 
marcat cu litera I. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme 
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de 
fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice 
ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.  
            6 puncte 
 
E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică; 
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 
            4 puncte 
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