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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 
5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
            a. A   b. C   c. F    d. H  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. 
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. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale 
industriei produselor lactate. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 

4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  ...  
2. Cel mai important centru siderurgic este  oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 
3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  
           a. C                           b. D                           c. E                           d. G          2 puncte 
2. Este situat într-o unitate de  câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
           a. 1                            b. 2                           c. 3                            d. 6          2 puncte   
3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 
           a.  A                           b. D                          c. G                           d. F          2 puncte 
4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 
           a. A                            b. B                          c. D                            d. G        2 puncte 
5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 
           a. B                            b. D                          c. E                            d. F          2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor 
Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei).  
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 de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ 
şi nu separat. 

6 puncte 
E. Prezentaţi: 
1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 
2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării  
     faţă de partea estică a ţării. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 
 

 
 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 
2. numele râurilor 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. Resurse  de bauxită se găsesc în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Traversează oraşul Piteşti râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3  Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte ... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
           a. A                        b. C                           c. E                            d. F           2 puncte  
2. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 
           a.  B                       b. E                            c. D                            d. F           2 puncte 
3. Mureşul  şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
           a. A                        b. C                            c. E                            d. H          2 puncte 
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4. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
           a. B                        b. D                            c. E                            d. F           2 puncte 
5. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
           a. 1                         b. 3                            c. 5                             d. 6           2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful 
Grupei Făgăraş.  
Nota 1: Asemănările şi 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 asemănările şi deosebirea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.         6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 
1. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona  
     de câmpie; 
2. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate pe hartă, cu literele A şi E; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 
3. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. H  2 puncte 
2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat, pe hartă, cu numarul: 

a. 8                         b. 9                         c. 10              d. 11  2 puncte 
3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief 
marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C    c. D    d. F   2 puncte 
4. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu: 

a. A   b. C    c. D   d. G  2 puncte  
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5. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A              b. C              c. D              d. E       2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi 
relieful  unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 
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. Precizaţi: 

1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată,   
pe hartă, cu litera F. 

2. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a   
   ţării”. 

            4 puncte 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la Geografie 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Terenurile arabile au ponderea cea  mai mare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 

a. B   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
2. Cel mai mare debit îl are râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9   d. 11  2 puncte 
3. Resursele  energetice (petrol, cărbuni, gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. A   b. D    c. E    d. F  2 puncte 
 



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

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

4. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 8   b. 9   c. 10   d. 11  2 puncte 

5. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. C   c. D   d. G  2 puncte 
 

D. Precizaţi trei deosebiri între  clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief 
marcate cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.  

6 puncte 
E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat 
fiecare. 
             4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la Geografie 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. H  2 puncte 
2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10   d. 11  2 puncte 
3.  Vegetaţia de stepă este tipică pentru  unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D    c. G    d. H  2 puncte 
4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 11   d. 12  2 puncte 
5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 

a. A   b. C   c. E   d. G  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera  A şi 
relieful  unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. 
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. Precizaţi: 

1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe  
     hartă, cu litera H; 
2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul  
     marcat, pe hartă, cu numărul 1. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.  
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 
2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată 
pe hartă cu litera … 
3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este  reşedinţa judeţului … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. C    c.  E   d. F  2 puncte 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o 
formează: 

a. germanii  b. grecii  c. polonezii   d. turco-tătarii 2 puncte 
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: 

a. aur şi argint  b. bauxită  c. fier    d. lignit  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: 
 a. Câmpia Barăganului   b. Delta Dunării  

c. Pod. Dobrogei    d. Subcarpaţii Curburii  2 puncte 
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5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele:  
a. 7 şi 8  b.  8 şi 9     c. 8 şi 11   d. 9 şi 10 2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii 
de relief marcate, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
            6 puncte 
E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje 
economice care decurg din această situaţie.  
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H. 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului  … 
3. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată, 
pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E   d. G  2 puncte 
2. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E   d. G  2 puncte 
3.  Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4   d. 5  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:  
 a. Craiova b. Drobeta-Turnu Severin c. Petroşani  d. Slatina 2 puncte 
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5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F sunt lacuri: 
a. carstice  b. de baraj natural  c.  glaciare    d. vulcanice 2 puncte 

 
D. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri.  
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, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de 
fragmentare, orientarea clumilor 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. Precizaţi: 

1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în  
     Depresiunea Braşov; 
2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului.  

            4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E ;  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă, cu litera H se numeşte … 
2. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este străbătut de râul: 

a. Bârlad   b. Bistriţa  c. Jijia  d. Moldova 2 puncte 
2. În unitatea marcată, pe hartă, cu litera D este situat oraşul: 

a. Drobeta-Turnu Severin b. Piteşti  c. Râmnicu Vâlcea d. Târgovişte  
2 puncte 

3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B   c. C    d. H  2 puncte 

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: 
a. Brăila  b. Galaţi  c. Tulcea  d.Vrancea 2 puncte 
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5. Alumină se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 1   b. 3   c. 5   d. 6  2 puncte 
 

D. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei, precizând trei deosebiri .   
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                           6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa; 
2. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. 

            4 puncte 
 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 
2. numele oraşelor  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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin … 
2. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: 

a. Bârlad  b. Moldova  c. Suceava   d. Trotuş 2 puncte 
2. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
3. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 11  2 puncte 
4. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea  de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. H  2 puncte 
5. Ape geotermale se găsesc în apropierea  oraşului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 5    d. 6  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G  şi clima unităţii 
de relief marcate cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. un argument care să ilustreze originalitatea  Mării Negre. 
2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării.  

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 
2. numele râurilor 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. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte… 
3. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D  2 puncte 
2. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. G  2 puncte 
3. Este un afluent al Tisei râul marcat,pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 12  2 puncte 
4. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 
5. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. E  2 puncte 
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D. Precizaţi  două deosebiri şi o asemănare între relieful, unităţii marcate, pe hartă, cu litera C  şi 
relieful unităţii marcate cu litera E. 
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. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru 
România. 
            4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 
2. numele oraşelor 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. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat , pe hartă, cu numărul … 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin … 
3. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este  marcat, pe hartă, cu numărul  ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. F  2 puncte 
2. Important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 
3. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 11    d. 12  2 puncte 
4. Numărul 9 de pe hartă, reprezintă braţul dunărean: 
     a. Borcea     b. Chilia             c. Măcin         d. Sf.Gheorghe   2 puncte 
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5. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc  în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
 
 D. Precizaţi trei deosebiri între  clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief 
marcate cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.  

6 puncte 
E. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului 
alpin. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la  7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;  
2. numele oraşelor 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 cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de  râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 se 
numeşte… 
2. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…  
3. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numărul 7 se numeşte: 

a. Cerna  b. Jiu   c. Motru   d. Timiş 2 puncte 
2. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul : 
 a. 1   b. 2   c. 3    d. 6  2 puncte 
3. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. G  2 puncte 
4. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B    c. D   d. G  2 puncte 
5. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 1   b. 2   c. 4    d. 6  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           

6 puncte 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele F şi G. 
2. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu  
     litera D. 

            4 puncte 
 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi 
de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;  
2. numele oraşelor 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. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 7 este numit... 
2. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu 
litera… 
3. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…  

                6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D   2 puncte 
2. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. D   c.  G    d. H   2 puncte 
3. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: 

a. Bârlad  b. Bistriţa  c. Moldova   d. Trotuş  2 puncte 
4. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B se numeşte: 

a. Deva  b. Hunedoara  c. Reşiţa   d. Timişoara    2 puncte 
5. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat, pe hartǎ, cu 
numǎrul: 

a. 7   b. 8   c. 9    d. 11   2 puncte 
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D. Precizaţi  două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu 
litera B şi relieful  unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera F. 
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 argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu 
litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 

                4 puncte 
 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 
2. numele râurilor 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. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numărul 4 este numit … 
3. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: 

a. Argeş           b. Mureş  c. Olt    d. Someş 2 puncte 
2. Din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera C se extrag importante resurse de: 

a. bauxită  b. cǎrbune  c. fier    d. petrol 2 puncte 
3. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B    c. C   d. G  2 puncte 
4. Iazuri şi heleştee  se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ, pe hartǎ, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D  2 puncte 
5. În unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera H existǎ relief: 

a. carstic  b. glaciar  c. piemontan   d. vulcanic 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii marcate, 
pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de  
     prelucrare în unitǎţile marcate, pe hartǎ, cu literele A şi G. 
2. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ,  
     pe hartǎ, cu litera B.     

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Scrieţi pe foaia de examen: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor 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. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera  ... 
2. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat, pe hartă, cu numărul... 
3. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există : 

a. chei  b. crovuri  c. domuri  d. grinduri  2 puncte 
2. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: 

a. B  b. C   c. D    d. F   2 puncte 
3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D             c. G   d. H      2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Argeş  b. Dâmboviţa  c. Olt   d. Prahova 2 puncte 
5. Relief carstic pe sare  se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: 

a. B    b. E   c. G    d. H     2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între  clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief 
marcate cu litera C. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.  
            6 puncte 
E. Precizaţi: 
1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat 
pe hartă, cu numărul 5; 
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera 
H. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Scrieţi pe foaia de examen: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 
2. numele râurilor 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. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  ... 
2. Dâmboviţa este  afluentul râului marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,   
    cu litera ... 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H  are etaj climatic : 

a. alpin   b. de câmpie  c.  de dealuri înalte   d.   de deltă 2 puncte 
2. Din unitatea de relief marcată, pe hartă,  cu litera F se extrage:  

a. argint  b. fier şi marmură            c. petrol  d. sare  2 puncte 
3. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C   b.E                        c.G   d. H  2 puncte 
4. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C                         b. D                         c. F                          d. G  2 puncte 
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5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 
a. Craiova   b. Piteşti              c. Ploieşti  d. Târgovişte   2 puncte 

 
D. Precizaţi  două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei  şi relieful Podişului 
Mehedinţi. 
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: 

1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 
2. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. 

            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 
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SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe  cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 
2. numele oraşelor 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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se învecinează, la est, cu grupa Munţilor ... 
2. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera .... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H este delimitată la sud de râul numit: 

a. Bistriţa  b. Moldova    c. Siret   d. Trotuş 2 puncte 
2. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera:  

a. B   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D            c. F   d. H      2 puncte 
4. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. D              c. E                          d. G  2 puncte 
5. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. F    d. G   2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu E şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           
             6 puncte 
E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei, sub media 
pe ţară, se înregistrează în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C.  
            4 puncte 
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Examenul de bacalaureat 2009 
Proba  D, E, F 

Proba scrisă la  Geografie 
Europa – România – Uniunea Europeană 

 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4; 
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. Râul  marcat, pe hartă, cu numărul  6 traversează oraşul numit... 
2. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se numeşte... 
3. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  ... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:  
1. În unitatea de relief  marcată pe hartă, cu litera H bate vântul numit : 

a. Austrul  b. Brizele marine c. Crivăţul d. Vânturile de vest 2 puncte 
2. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B este: 

a. gazul metan b. huila  c. lignitul  d. petrolul 2 puncte 
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9   d. 10  2 puncte 
4. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. E  2 puncte 
5. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9   d. 12  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi 
relieful unităţii marcate cu litera E. 
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, înclinare, fragmentare, tipuri de 
rellief. 
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: 

1. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief         
    marcată, pe hartă, cu litera G.                              

            2. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată,  
     pe hartă, cu litera D.                              
                                                          4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6; 
2. numele oraşelor 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. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Spodosolurile sunt specifice  unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E   d. G  2 puncte 
2. Străbate un bazin carbonifer râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4  2 puncte  
3. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. F   d. H  2 puncte 
4. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă cu numărul: 

a. 9   b. 10   c. 11   d. 12  2 puncte 
5. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E   d. G  2 puncte 
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D. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera D şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera G. 
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, înclinare,  tipuri de relief, alte aspecte 
specifice ale reliefului. 
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 diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între 
unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.       
            4 puncte 
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SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10; 
2. numele râurilor marcat, pe hartă, cu numărul 2 şi 6.      
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ... 
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte  ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată, pe hartă, cu litera: 
    a. B                      b. C                       c. D                     d. F                                             2 puncte 
2. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă, este cel marcat cu numărul: 
    a. 1                       b. 2                       c. 4                      d. 6                                             2 puncte 
3. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
     a. D                   b. E                         c. F                       d. G                                           2 puncte 
4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: 
     a. A                   b. B                          c. F                      d. H                                            2 puncte 
5. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 
     a. C                   b. D                          c. G                     d. H                                            2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi 
relieful unităţii marcate cu litera H. 
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, înclinare, fragmentare, tipuri 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 argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate 
de câmpie“. 

4 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;  
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. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte … 
2. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte: 

a. Brăila  b. Călăraşi  c. Giurgiu  d. Slobozia  2 puncte 
2. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F     d. G   2 puncte 
3. Bazinul de lignit Motru - Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. F  2 puncte 
4. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F    d. G  2 puncte 
5. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. C   c. E   d. H  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           
            6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină; 
2. o cauză a creşterii populaţiei rurale, după 1990, în România.    

            4 puncte 
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 
2. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10  este reşedinţa judeţului: 

a. Brăila            b. Călăraşi   c. Giurgiu  d. Teleorman  2 puncte 
2. Alumina se obţine în centrul industrial marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 12  2 puncte 
3. Unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: 

a. altitudini  b. iazuri  c. influenţă climatică    d. râuri  2 puncte 
4. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F     d. G   2 puncte 
5. Reşedinţa judeţului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 7    b. 10    c. 11     d. 12   2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera 
C şi clima unităţii de relief marcate, 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, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        
   

6 puncte 
E. Precizaţi: 

1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în  
   Subcarpaţii  Curburii; 
2. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 

            4 puncte 
 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele râurilor 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. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 
2. Datează din antichitate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  … 
3. Relief litoral există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a.  7   b. 8   c. 9    d. 12  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10  se numeşte: 

a. Buzău  b. Brăila   c. Galaţi   d. Târgovişte 2 puncte 
3. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. F    d. H  2 puncte 
4. Vegetaţie  alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. G 2 puncte 
5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E     d. G  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri  între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii 
de relief marcate, 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, influenţă climatică, 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 argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării 
noastre cu Marea Neagră. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F ; 
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 marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ... 
2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ... 
3. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte: 

a. Bega  b. Crişul Alb  c. Crişul Negru  d. Mureş 2 puncte 
2. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. G  2 puncte 
3. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
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4. Petrol, gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera: 
a. A   b. B   c. C   d. G  2 puncte 

5. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 8   b. 9   c. 11    d. 12  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera E. 
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 care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 

 
Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3. 
            4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Roci variate(vulcanice,metamorfice,sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea 
de relief marcată, pe hartă, cu litera ...... 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de râul numit ... 
3. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. In  oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 9  şi 11 se obţine: 

a. alumina  b. autoturisme  c. oţel  d. nave maritime  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: 

a. Argeş  b. Giurgiu  c. Olt   d. Teleorman   2 puncte 
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: 

a. Bârlad  b. Botoşani  c. Iaşi  d. Piatra Neamţ   2 puncte 
4. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 10    d. 12   2 puncte 
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5. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. D   c. E    d. G   2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera 
F şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în  
    România. 
2. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10. 
            4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 
3. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Alba Iulia  b. Deva  c. Hunedoara   d. Sibiu 2 puncte 
2. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. H  2 puncte 
3. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: 

a. Argeş  b. Dâmboviţa  c. Ialomiţa   d. Prahova 2 puncte 
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5. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief, marcată, pe hartă cu litera: 
a. B   b. C   c. E    d. F  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 
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 două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre, după 1990.  
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi.

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 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 10 este traversat de râul numit… 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este afluentul direct al  … 
3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: 

a. Bistriţa Năsăud b. Cluj   c. Maramureş  d. Satu Mare 2 puncte 
3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. F    d. G  2 puncte 
4. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 2  b.  2 şi 3  c.  2 şi 4   d. 2 şi 6 2 puncte 
5. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C       c. D      d. F  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E 
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 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:  

1. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu 
internaţional al Europei.         
2. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 
           4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;  
2. numele râurilor 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 marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 
2. Râul cu cel mai mare debit  este marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Influenţe oceanice  şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată,pe hartă, cu litera...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează  în unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. B   b. C   c. F    d. E  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este situat în regiune de: 

a. câmpie  b. deal   c. munte   d. podiş 2 puncte 
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4. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. C   c. E    d. F  2 puncte 

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este situat pe râul numit: 
a. Mureş  b. Olt   c. Someş  d. Târnava 2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera C. 
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, 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 premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 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 12 este situat în Subcarpaţii … 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte … 
3. Cea mai nouă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera  … 
            6 puncte 
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 reşedinţa judeţului: 

a. Argeş  b. Dâmboviţa  c. Prahova   d. Vâlcea 2 puncte 
2. Bazinul carbonifer  Petroşani este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 
3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. H  2 puncte 
4. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
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5. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B   b. C   c. D    d. H  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii 
de relief marcate, 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, influenţă climatică, 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: 

1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. 
2. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. 

            4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 
2. numele oraşelor 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. Oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa  judeţului numit… 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice… 
3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief 
marcată, pe hartă, cu litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: 
           a. Bulgaria  b. Republica Moldova  c. Serbia d. Ungaria  2 puncte 
2.  Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
           a. A   b. B                    c. C         d. D  2 puncte 
3. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 
           a. A   b. B              c. C               d. G                2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 
           a. Crişul Alb  b. Crişul Negru c. Crişul Repede         d. Mureş 2 puncte 
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5. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat, pe 
hartă, cu numărul: 
           a. 1   b. 2              c. 5               d. 6  2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi 
relieful unităţii marcate cu litera C. 
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 două deosebiri şi asemănarea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 
1. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră  
     pentru România;  
2. un factor  care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea    
     Colinară a Transilvaniei. 
            4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este numit ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este numit … 
             6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief de dune se află în  unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 
 a. A şi C  b. B şi E  c. E şi F  d. F şi G 2 puncte 
2. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12 despart Grupa  Retezat - Godeanu de Grupa: 
 a. Banat  b. Făgăraş  c. Parâng d. Poiana Ruscă   2 puncte 
3. Se produc autoturisme  în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
 a. 1   b. 2   c. 3   d. 6  2 puncte 
4. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 
 a. 1 şi 2  b. 2 şi 6  c. 3 şi 6  d. 4 şi 6 2 puncte 
5. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
 a. 8   b. 10   c. 11   d. 12  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera 
B şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        . 
            6 puncte 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România.  
2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. 

4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 
 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 
2. numele râurilor 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. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …. 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte …. 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. 
             6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1.  Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G   d. H   2 puncte 
2. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B    c. G   d. J   2 puncte 
3. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B               b. C   c. G   d. H  2 puncte 
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: 

a. industria produselor farmaceutice  b. metalurgie neferoasă  
c. petrochimia     d. siderurgia    2 puncte 
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5.  Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: 
a. Bihor   b. Gorj   c. Mehedinţi  d. Vâlcea 2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii 
de relief marcată, 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, influenţă climatică, 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: 
1. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. 
2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 
             4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera… 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este traversat de râul numit…                             
3. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera. ..            
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
2. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
3. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. G  2 puncte 
4. Alumina se obţine în oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 5    d. 6  2 puncte 
5. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 10    d. 12  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima 
unităţii de relief marcate cu litera E. 
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate 
comparativ şi nu separat. 
                                                                                                                         6 puncte 
E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera F este o câmpie în formare”. 
                                4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este traversat de râul numit …                             
3. Grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. H  2 puncte 
2. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. G  2 puncte 
3. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se obţine: 

a. alumină  b. autoturisme          c. oţel  d. nave maritime 2 puncte 
5. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3    d. 4  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între  clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief 
marcate cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. 
            4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 

 

 
 
Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 
2. numele râurilor 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. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit …                             
3. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...   
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte: 

a. Borcea  b. Chilia  c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte 
2. Oraşul Sibiu este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 9   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 
3. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 
4. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
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5. Este port fluvio – maritim oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 7   b. 8   c. 10    d. 11  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief 
marcate cu B. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. o cauză  care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera E. 
 2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat, pe 
hartă, cu numărul 7.          4 puncte 
 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Relief de grinduri există  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…  
3. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râurile Suceava, Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 4    d. 5  2 puncte 
2. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
3. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. G    d. J  2 puncte 
4. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. G    d. J  2 puncte 
5. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi 
relieful unităţii  marcate, pe hartă, cu litera I. 
 
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 două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.       6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de 
relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;  

2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în 
oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul 9. 

           4 puncte 



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

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 
2. numele oraşelor 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. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul…. 
2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera…  
3. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…  
           6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat, pe hartă, 
cu numărul: 

a. 1  b. 2   c. 3   d. 6   2 puncte 
2. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. G      2 puncte 
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit: 

a. Bistriţa b. Jijia  c. Moldova    d. Siret  2 puncte 
4. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată, pe hartă, cu numărul: 

a. 1  b. 2   c. 5    d. 6   2 puncte 
5. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi B b. C şi E  c. C şi H   d. F şi G   2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           
            6 puncte 
E. Precizaţi: 

1. o cauză  pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori  
     mai mari decât media pe ţară. 
2.  o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat, pe hartă, cu numărul …. 
2. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se 
numeşte …. 
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera J se resimt influenţe climatice  … 

          6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. B   b. C  c. G   d. J   2 puncte 
2. Prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 trece râul: 

a. Cerna  b. Cibin  c. Lotru  d. Olt   2 puncte 
3. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4  c. 5      d. 6   2 puncte 
4. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. C şi J  b. E şi H c. F şi I  d. G şi I  2 puncte 
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5. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. C   b. E  c. I   d. J   2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei 
Moldovei. 
 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 două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.       6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi   
   Podişul Dobrogei de Sud; 
2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe  
   restrânse.          
           4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;  
2. numele oraşelor 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. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este numit ... 
2. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se 
numeşte ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F    d. H  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: 

a. Buzău  b. Covasna  c. Harghita   d. Vrancea 2 puncte 
3. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. B                             c. F                   d. G  2 puncte 
4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi E  b. B şi F   c. C şi G   d. D şi H 2 puncte 
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5. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 7   b. 8   c. 11   d. 12  2 puncte 

  
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera C şi clima unităţii 
de relief marcată, 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, influenţă climatică, etaj climatic.  
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 ilustrează originalitatea Mării Negre; 
2. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H;  
2. numele oraşelor 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. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 
2. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se 
numeşte ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F             d. G  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: 

a. Bihor  b. Bistriţa  c. Cluj              d. Sălaj  2 puncte 
3. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. B                             c. F                            d. G  2 puncte 
4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B    c. F                   d.  E   2 puncte 
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5. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 8                         b. 10                          c. 11                       d. 12  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera 
B şi clima unităţii de relief marcată, 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, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. un  factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 
2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei, deşi are altitudini reduse, nu 

poate fi considerat o unitate de câmpie”.         
4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief  cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 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 7 se numeşte ... 
2. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se 
numeşte ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
2. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată, pe hartă, cu litera : 

a. A   b. C   c. F    d. E  2 puncte 
3. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. H  2 puncte 
4. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C    c. F              d. G           2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 

a. Bârlad  b. Bistriţa  c. Moldova   d. Trotuş 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E şi clima unităţii 
de relief marcată, 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, influenţă climatică, etaj climatic.  
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 creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. 
2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043  

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  

 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G ; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Podişul Sucevei este marcat, pe hartă, cu litera ...  
2. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera  ...  
3. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief, marcată pe hartă cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. H  2 puncte 
2. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: 

a. 7 şi 8  b. 8 şi 9  c. 9 şi 10  d. 11 şi 12 2 puncte 
3. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 6  2 puncte 
4. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3    d. 6  2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşele: 

a. Braşov şi Craiova    b. Petroşani şi Sibiu  
c. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Slatina şi  Timişoara   2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii 
de relief marcate, 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, influenţă climatică, 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: 

1. o cauză  care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. 
2. o cauză  care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele  C şi E; 
2. numele râurilor 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. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului ...  
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se resimt influenţe climatice ...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 5    d. 6  2 puncte 
2. Utilaj petrolier se obţine în oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 
3. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. F  2 puncte 
4. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate oraşul: 

a. Braşov  b. Craiova  c. Slatina  d. Timişoara 2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu 
litera E şi relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H. 
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, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de 
fragmentare, orientarea culmilor si văilor principale, tipuri genetice de relief, ale 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: 

1. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării 
maritime. 

2. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni.   
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  
2. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este  marcat, pe hartă, cu numărul  ...  
3. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. A apărut în perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A predomină soluri din clasa: 

a. argiluvisoluri b. cambisoluri  c. molisoluri  d. spodosoluri 2 puncte 
3. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
4. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 2  b. 2 şi 6  c. 3 şi 4   d. 5 şi 6 2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşul: 

a. Arad   b. Oradea  c. Satu Mare  d. Timişoara 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii 
de relief marcată, 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, influenţă climatică, etaj climatic.  
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 distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării 
noastre.            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G; 
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 Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se 
numeşte ... 
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos  
1. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F   d. G  2 puncte 
2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. B   c. D   d. E  2 puncte 
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte: 

a. Bega  b. Caraş  c. Mureş  d. Timiş 2 puncte 
4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. F  2 puncte 
5. Vagoane se obţin  în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 10   d. 12  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii 
marcate cu litera H. 
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. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei 
Române şi în Podişul Dobrogei.        4 puncte 
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Proba D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu  numerele 3 şi 5; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. F   c. G    d. H 2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de râul numit. 

a. Mureş b. Someşul Mare c. Someşul Mic d. Târnava Mică 2 puncte  
3. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. F   d. H  2 puncte 
4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. F   d. H  2 puncte 
5. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E   d. G  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 
formare, tipuri de roci, distribuirea 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: 

1. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării.     
2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării.  

4 puncte 



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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi  cu litere, râuri 
cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 
2. numele râurilor 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. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5, poartă denumirea de ... 
2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit ... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: 

a. B   b. E   c. G   d. H  2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este afluentul râului numit: 

a. Argeş  b. Buzău  c. Ialomiţa  d. Siret  2 puncte 
3. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B    b. E   c. F   d. H  2 puncte 
4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. H  2 puncte 
5. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E   d. H  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi 
relieful unităţii marcate cu litera H. 
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 a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera 
H există o mare diversitate  a resurselor de subsol”.    
2. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate,   
     pe hartă, cu literele C şi  D.       4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H;  
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5; 
3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice …  
2. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …  
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Trăsătura comună a râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4 este: 

a. au aceeaşi lungime     
b. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief  
c. se varsă în Dunăre pe teritoriul României  
d. traversează numai unităţi montane      2 puncte 

2. Se produc autoturisme în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 7   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 
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3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F: 
a. are altitudini medii în jur de 600 m   
b. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi 
c. prezintă relief de cueste    
d. s-a format prin depunerea de sedimente      2 puncte 

4. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera: 
a. A   b. E   c. F    d. H  2 puncte 

5. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 1   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 

 
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.  
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 asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care să explice cantitatea mare de precipitaţii medii anuale ce se      
înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A;  
2. o cauză  care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată, pe   
     hartă, cu litera D.         4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G;  
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6; 
3. numele oraşului marcat, pe hartă cu numărul 10. 
            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 reşedinţa judeţului numit … 
2. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat, pe hartă, cu numărul  … 
3. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
            6 puncte 

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

a. Câmpia Moldovei (Jijiei)   b. Podişul Bârladului 
c. Podişul Sucevei    d. Subcarpaţii Moldovei  2 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: 
a. Barcău b. Crişul Alb  c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 

3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 8     b. 10   c. 11   d. 12  2 puncte 

4. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: 
a. influenţa climatică     b. numărul de locuitori   
c. perioada de apariţie   d. sunt reşedinţe de judeţ  2 puncte 
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5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se varsă în: 

a. Bistriţa  b. Moldova    c. Prut     d. Siret  2 puncte 
 
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera 
E şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H.  
Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         

6 puncte 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat, pe hartă, cu numărul 6. 
 2. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate,  
                pe hartă, cu literele E şi F.        4 puncte 
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi  G;  
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1 ; 
3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte … 
3. Cel mai extins bazin hidrografic, dintre râurile marcate pe hartă, îl prezintă cel marcat cu 
numărul …  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F este cea: 

a. baltică  b. oceanică  c. pontică d. submediteraneană 2 puncte 
2. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat,  pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 12  2 puncte 
3. Trăsătura comună unităţilor marcate, pe hartă, cu literele A şi  B se referă la: 

a. altitudinile similare    b. aspectul reliefului    
c. influenţa climatică est-europeană  d. modul de formare   2 puncte 
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4. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H este: 
a. altitudinile maxime asemănătoare   
b. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1.000 – 1.200 mm/an 
c. formarea prin depunere de sedimente  
d. influenţa climatică pontică        2 puncte 

5. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a.  7   b. 8   c. 9    d.  12  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii 
marcate cu litera D. 
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: 

1. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C are 
o mare varietate de resurse de subsol”; 

2. două exemple pentru a demonstra că oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 are funcţii  
    complexe. 

            4 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 
2. numele râurilor 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. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Influenţe climatice pontice se resimt  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cu numărul 8 este marcat, pe hartă, braţul Dunării numit: 

a. Chilia  b. Sf. Gheorghe c. Sulina  d. Tulcea  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: 

a. Argeş  b. Dolj   c. Gorj   d. Olt   2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este  numit: 

a. Bistriţa  b. Cluj-Napoca c. Satu Mare   d. Zalău 2 puncte 
4. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. E   c. F    d. H  2 puncte 
5. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează  în unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. D   2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera G. 
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: 

1. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief  
     marcată, pe hartă, cu literele C şi G; 
2. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul  
    marcat, pe hartă, cu numărul 1. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H;  
2. numele oraşelor 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 marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte … 
3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. F  2 puncte 
2. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 11    d. 12  2 puncte 
3. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3    d. 5  2 puncte 
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se produc: 

a. autoturisme  b. locomotive  c. oţel    d. vagoane 2 puncte 
5. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. F   c. G    d. H  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 
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. Precizaţi: 

1. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul  
     Getic. 
2.  o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud.     

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 
2. numele râurilor 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. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  ... 
2. Oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte … 
3. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: 

a. Bihor  b. Cluj   c. Sălaj   d. Vrancea 2 puncte 
2. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se obţine: 

a. aluminiu b. autoturisme de teren c. nave fluviale  d. oţel  2 puncte 
3. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9    d. 10  2 puncte 
4. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. F  2 puncte 
5. Satele mari, de tip adunat, sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. E  2 puncte 



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

 

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 
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. 1. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării 
noastre. 
2. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice, precizând şi arealul unde se manifestă. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele  C şi G; 
2. numele râurilor 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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format în orogeneza … 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F pătrund influenţe climatice … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

a. 1    b. 2   c. 4    d. 6  2 puncte 
3. Sate risipite există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera : 

a. C   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8: 

a. este afluentul Trotuşului  b. este amenajat hidroenergetic  
c. străbate oraşul Bârlad  d. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 
            2 puncte 
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5. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B   b. E   c. F    d. H  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii  marcată, pe hartă, cu litera C şi 
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera  H. 
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.  
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: 

1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate, pe  
     hartă cu numerele 3  şi  5. 
2. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul   
      marcat, pe hartă, cu numărul 2. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format prin … 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de râul numit … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: 

a. Argeş  b. Dâmboviţa  c. Ialomiţa   d. Olt  2 puncte 
2. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. G    d. H  2 puncte 
3. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  

a.  B   b. C    c. G   d. E  2 puncte 
4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. B   b. C   c. G   d. H  2 puncte 
5. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi 
relieful unităţii  marcate, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirea şi asemănările 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. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 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 5 este reşedinţa judeţului numit … 
2. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte … 
3. Cele mai importante resurse de fier există, în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Datează din perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1    b. 2  c.  4  d.  5    2 puncte 
2. Pe hartă, cu numărul 10 este marcat râul numit: 

a. Bistriţa  b. Buzău  c. Ialomiţa   d. Trotuş 2 puncte 
3. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
4. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
5. Aluminiul se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei 
Române. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte; 
2. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 
2. numele râurilor 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. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. G   d. H  2 puncte 
2. Crişul Negru este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 10   d. 12   2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte: 

a. Arad  b. Reşiţa  c. Slatina d. Timişoara   2 puncte 
4. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
 a. 1  b. 3   c. 5  d. 6     2 puncte 
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5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: 
 a. Bihor  b. Maramureş  c. Satu Mare   d. Sălaj 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii marcate, 
pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Precizaţi: 
   1. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate, pe hartă, cu numerele  
                  8 şi 11; 
  2.  o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată, pe  
                  hartă, cu litera E. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele oraşelor 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. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …  
2. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu 
litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 traversează oraşul numit: 
 a. Arad   b. Deva  c. Reşiţa d. Timişoara  2 puncte 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E are relief petrografic pe: 
 a. argile  b. calcare  c. gresii d. loess  2 puncte 
3. Vegetaţie alpină există  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
 a. A   b. B   c. C  d. H   2 puncte 
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4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: 
 a. Braşov  b. Covasna  c. Harghita  d. Sibiu   2 puncte 
5. Traversează  Podişul Târnavelor râul marcat, pe hartă, cu numărul:  
 a. 7   b. 8   c. 10   d. 11  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii 
de relief marcate, pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, 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: 

1. o cauză  care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 
 2. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali.  
            4 puncte 
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Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 
3. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
2. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. H  2 puncte 
3. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. F   d. G  2 puncte 
4. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
 a. 7   b. 8   c. 11   d. 12  2 puncte 
5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. H 2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă, cu litera B şi 
clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi:  

1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea  
    Colinară a Transilvaniei.  
2. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 
           4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE    

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor  de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;  
2. numele oraşelor 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. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 
2. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. E   c. F    d. G  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit: 

a. Barcău b. Crişul Repede c. Someşul  Mare   d. Someşul Mic 2 puncte 
3. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. B                             c. F                  d. G                         2 puncte 
4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi G  b. A şi H   c. C şi G           d. F şi H  2 puncte 
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5. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 8                         b. 10                          c. 11              d. 12                         2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera 
A şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera B. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. un  factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de  
    relief marcată, pe hartă, cu litera E. 
2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată,   
     pe hartă, cu litera C. 
 

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

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 
 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E;  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit... 
2. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. G  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Bacău          b. Brăila                  c. Buzău         d. Focşani 2 puncte 
3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                         b. E                             c. F                  d. H                         2 puncte 
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4. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele: 
a. A şi B  b. A şi G  c. B şi H           d. E şi F  2 puncte 

5. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al:  
a. Siretului             b. Sucevei           c. Timişului         d. Trotuşului              2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera D şi clima unităţii 
de relief marcată, pe hartă cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa.  
2. o cauză care a determinat  scăderea natalităţii în România după anul 1989.  

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

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

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit... 
2. Cel mai important afluent al râului  marcat pe hartă cu numărul 3 este  numit... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit...  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. F  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12  datează din perioada: 

a. antică  b. contemporană c. medievală  d. socialistă 2 puncte 
3. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4  2 puncte 
4. Magistrala feroviară Bucureşti - Oradea trece şi prin oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 7 şi 9  b. 7 şi 10   c. 7 şi 12           d. 8 şi 10  2 puncte 
5. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:  

a. D                              b. F                          c. G                 d. H                         2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera 
C şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. un  factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. 
 2. un  factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile  
                 deluroase.          4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ….. 
2. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  …… 
3. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera … 
             6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. G  2 puncte 
2. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
3. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se obţine: 

a. aluminiu  b. autoturisme  c. oţel    d. vagoane 2 puncte 
4. Este afluent al râului marcat, pe hartă,  cu numărul 7 râul: 

a. Dâmboviţa  b. Ialomiţa  c. Mostiştea  d. Vedea 2 puncte 
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5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: 
a. Crişul Alb  b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte 

 
 
D. Precizaţi  două deosebiri şi o asemănare  între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcate cu litera G. 
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. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din 
judeţele Caraş-Severin şi Prahova. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G. 
2. numele râurilor 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. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  … 
2. Bazinul carbonifer  Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
           6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 9   b. 10     c.  11   d. 12  2 puncte 
2. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. G  2 puncte 
3. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E   d. G  2 puncte 
4. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. H  2 puncte 
5. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: 

a. 2 şi 4  b.  3 şi  4  c. 4 şi  5  d. 4 şi  6 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii 
de relief marcate cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.   
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 
            4 puncte 
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Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 
 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 
2. numele râurilor 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. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 
3. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu 
litera: 

a. A   b. B        c. E   d. H   2 puncte 
2. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G este: 

a. Arad  b. Deva       c. Reşiţa    d. Timişoara  2 puncte 
3. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C        c. E   d. H   2 puncte 
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4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se exploatează: 
a. bauxită şi gaze asociate    b. huilă şi gaz matan  
c. lignit şi minereu de fier    d. petrol şi sare  2 puncte 

 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: 

a. Argeş  b. Bacău  c. Neamţ d.Vrancea  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii 
marcate cu litera G. 
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, 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: 

1. o cauză  care a determinat, după 1990, migraţia populaţiei dinspre mediul urban către  
    mediul rural. 
2. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. 

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

Europa-România-Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate, unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6  şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi:  
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele oraşelor  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. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate,  pe hartă, cu litera … 
2. În unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera H gheţarii  au creat  un relief … 
3. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera …  
            6 puncte 
 
C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Slobozia este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 4   c. 5   d. 6  2 puncte 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A există: 
         a. lacuri de crov        b. lacuri  hidroenergetice      c. lacuri vulcanice     d. lagune 2 puncte 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin:  

a. cutarea stratelor b. cutare si vulcanism        c. sedimentare d. vulcanism 2 puncte 
4. Munţii Apuseni sunt  delimitaţi spre sud de râul marcat, pe hartă, cu numărul:  

a. 7   b. 8   c. 11              d. 12  2 puncte 
5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E   d. G  2 puncte 
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Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate,  pe hartă cu litera E şi clima unităţii 
de relief  marcate cu litera G.         6 puncte 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţe climatice, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi tratate comparativ şi 
nu separat. 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei.  
2. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. 
           4 puncte 



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

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa-România-Uniunea Europeană 
 

 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068  

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi:  
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 
2. numele oraşelor 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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H s-a format în orogeneza …  2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul  9 se numeşte ...     2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit …   2 puncte 
 
C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4   d. 5  2puncte 
2. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. E   d. F  2puncte 
3. Unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera C este străbătută de la est la vest de râul:  

a. Barcău   b. Crişul Repede c. Someş  d. Tur   2puncte 
4. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. C   c. E   d. H    2puncte 
5. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G   d. H  2puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate,  pe hartă, cu litera D şi clima unităţii 
de relief marcate, pe hartă, cu litera G.        
            6puncte 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţe climatice. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi 
nu separat. 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză  a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. 
2. un  factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile  
    deluroase.          4 puncte 



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

Proba D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa-România-Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate,unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . 
 
A. Precizaţi:  
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 
2. numele oraşelor 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. În calcarele din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format relief … 2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ...     2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit...   2 puncte 
 
C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10   d. 12  2 puncte 
2. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul : 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 6  2 puncte 
3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul  marcat, pe hartă, cu numărul:   

a. 8    b. 9   c. 11   d. 12  2 puncte 
4. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. C   c. D   d. E  2 puncte 
5. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. F   c. G   d. H  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată,  pe hartă, cu litera C şi clima unităţii 
de relief marcată cu litera G.                            6puncte 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:  temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ şi nu separat. 
 
E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată, pe hartă,  
 cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată,  pe hartă, cu litera A.  
            4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief  
    marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 5    d. 6  2 puncte 
2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9    d. 10  2 puncte 
3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 
4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. F  2 puncte 
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. 
Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, 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 asemănări şi deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată,  
    pe hartă, cu litera A. 
2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 

4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 

A. Precizaţi: 
1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12;  
2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.    4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 5    d. 6  2 puncte 
2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 9   c. 11    d. 12  2 puncte 
3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. F  2 puncte 
5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 9   c. 11    d. 12  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii 
de relief marcate, 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, etaj climatic, influenţă climatică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. o cauză  care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990.  
2. un factor care favorizează creşterea  bovinelor în Carpaţii Orientali.   

            4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

 
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;  
2. numele oraşelor 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. Cea mai veche unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit  ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 10    d. 12  2 puncte 
2. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
3. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 11    d. 12  2 puncte 
4. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul  marcat, pe hartă, cu numărul : 

a. 1  b. 2   c. 4    d. 5   2 puncte 
5. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. E  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale 
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, 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: 

1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi   
   sudică a unităţii de relief  marcate, pe hartă, cu litera A. 
2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe   
   hartă, cu litera E. 

            4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a                 Subiectul II  
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H.  
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Circuri  glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ...    
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: 

a. Izvorul Muntelui b. Siriu   c. Vidra  d. Vidraru       2 puncte  
2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. G   d. H  2 puncte 
3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
 a. A    b. D   c. F        d. H   2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: 

a. Barcău b. Crişul Alb          c. Crişul Negru d. Crişul Repede  2 puncte 
5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:    

a. B   b. D   c. E  d. H    2 puncte
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii 
de relief marcată, pe hartă, cu litera C.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            
            6 puncte 
E. Precizaţi: 

1. un  argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre.  
2. un  argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent  
    inundaţii.” 

4 puncte 
 
 



 

Probă scrisă la Geografie – clasa  a XII – a   Subiectul II  
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 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 3 este reşedinţa judeţului numit ... 
2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. A   b. B   c. D    d. F  2 puncte 
2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : 
 a. 7   b. 8   c. 9   d. 11  2 puncte 
3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 
4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
5. Gaz metan se exploatează din  unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. E  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare  între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi 
relieful unităţii marcate cu litera H. 
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: 

1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief  
     marcate, pe hartă, cu literele D şi H.  
2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul  
     marcat, pe hartă, cu numărul  4.  

            4 puncte 
 



Probă scrisă la Geografie  clasa a XII – a      Subiectul II 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 
2. numele oraşelor  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. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 
3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...   
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. H   2 puncte 
2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D  d. G   2 puncte 
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: 

a. Bega  b. Caraş  c. Cerna  d. Timiş  2 puncte 
4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. E   2 puncte 
5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: 

a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste  d. domuri 2 puncte
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D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate cu litera E. 
Nota 1: Deosebirea şi asemănările 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 asemănari şi  deosebirea vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.         
            6 puncte 
E. Prezentaţi: 

1. un  factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 
 2. un  factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul  
                Caraş-Severin.         4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
  
 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 
2. numele râurilor 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. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este străbătut de râul numit ... 
2. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Sunt centre ale industriei siderurgice, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 3  b. 1 şi 4  c. 2 şi 4   d. 3 şi 5 2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: 

a. Cerna  b. Lotru  c. Motru   d. Olt  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte: 

a. Botoşani  b. Piatra Neamţ c. Suceava  d. Vatra Dornei 2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 străbate oraşul: 

a. Baia Mare  b. Bistriţa  c. Cluj-Napoca  d. Zalău 2 puncte 
5. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera E. 
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, 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.  Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili.”  
                                                                              4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera ... 
2.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 7 şi 9  b. 8 şi 9  c. 9 şi 11   d. 11 şi 12 2 puncte 
2. Datează din perioada antică oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 1 şi 2  b. 1 şi 3  c. 1 şi 5   d. 2 şi 4 2 puncte 
3. Din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G, se exloatează: 

a. cărbuni  b. gaz metan  c. ape geotermale  d. petrol 2 puncte 
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4. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B   b. C   c. D    d. H  2 puncte 

5. Cele mai mari altitudini există  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B   b. D   c. E    d. F  2 puncte 

 
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate, pe hartă, cu 
litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. 
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 de 
relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Menţionaţi: 

1. un  factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov.  
2. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. 

4 puncte 
 



 

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

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 9. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul  ... 
3. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
            6 puncte 
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 reşedinţa judeţului numit: 

a. Alba   b. Arad  c. Hunedoara   d. Sibiu 2 puncte 
2. Lacul vulcanic Sf.Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. F  2 puncte 
3. Influenţe climatice scandinavo - baltice sunt caracteristice unităţii marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 
4. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 5    d. 6  2 puncte 
5. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice, râurile marcate, pe hartă  cu numerele: 

a. 7 şi 11  b. 8 şi 10  c. 10 şi 12   d. 11 şi 12 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii 
marcate cu litera E. 
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, 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. Precizaţi: 

1. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în 
    unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F. 
2. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat, pe hartă, cu  
     numărul 3. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G;  
2. numele oraşelor 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. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi  au izvoarele în Grupa Munţilor …  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte: 

a. Someşul Mare b. Someşul Mic   c. Târnava Mare   d. Târnava Mică 
            2 puncte 
2. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 

a. A   b. C   c. G     d. H   2 puncte 
3. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: 

a. 3   b. 4   c. 5    d. 6  2 puncte 
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4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: 
a. Braşov  b. Buzău c. Covasna  d.  Sibiu  2 puncte 

5. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B   c. C   d. D  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu C şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu D. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat, pe hartă, cu  
     numărul 7. 
2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu   
    litera E. 

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

Europa–România–Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 

Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10; 
2. numele râurilor 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. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol, gaze naturale) este marcată, pe  
      hartă, cu litera … 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numeşte … 
3. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera  : 

a. B   b. E   c. F   d. G  2 puncte 
2. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: 

a. 9   b. 10   c.11     d. 12   2 puncte 
3. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
4. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. B   c. F    d. G  2 puncte 
5. Cea mai veche unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A     b. B   c. C   d. E  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii 
marcate cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică.  
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 influenţează debitul râurilor din România. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la GEOGRAFIE 

Europa–România–Uniunea Europeană 
 

 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 .  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;  
2. numele râurilor 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. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu  
    litera  … 
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se resimt influenţe climatice… 
3. Oraşul-port fluvial marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte .…  
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D    c. F   d. H  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este străbătut de: 

a. Buzău  b. Ialomiţa  c. Jiu    d. Olt   2 puncte 
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate Depresiunea: 

a. Giurgeu  b. Loviştei  c. Maramureş   d. Petroşani 2 puncte 
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4. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 2     b. 3   c. 4    d. 5  2 puncte 

5. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. C    b. E   c. F   d. H  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii 
Colinare a Transilvaniei. 
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, înclinare, 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: 

1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee  în unitatea  
    de relief marcată, pe hartă, cu litera F. 
2. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief  
     marcată, pe hartă, cu litera G . 

            4 puncte 
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Proba scrisă la Geografie  
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 
            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 reşedinţa judeţului … 
2. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 
3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief  
    marcată, pe hartă, cu litera… 

            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: 

a. Bârlad  b. Moldova  c. Prut   d. Siret 2 puncte 
2.  Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul: 

a. Argeş  b. Călmăţui  c. Dâmboviţa  d. Prahova 2 puncte 
3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată, pe 
hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. F   d. H  2 puncte 
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4. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B   c. C   d. D  2 puncte 

5. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B   b. C   c. F   d. G 
           2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii 
marcate pe hartă cu litera G. 
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. Precizaţi: 

1. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre; 
2. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova.  

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.   
 
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6;  
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. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  
2. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Prezintă şisturi verzi  unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. B   b. C   c. E    d. H  2 puncte 
2. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D    d. G  2 puncte 
3. Străbate Podişul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 străbate oraşul: 

a. Buzău  b. Focşani  c. Galaţi   d. Slobozia 2 puncte 
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5. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 9   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi 
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera G. 
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: 

1. o cauză  care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată, pe  
    hartă, cu litera G. 
2. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief  
    marcată, pe  hartă, cu litera E. 
 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5;  
2. numele oraşelor 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. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în  unitatea de relief marcată,pe hartă,cu litera... 
2. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
             6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cea mai tânără unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A                            b. B                        c. F                              d. H  2 puncte 
2. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
3. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. G  2 puncte 
4. Oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: 

a. Dolj   b. Gorj   c. Mehedinţi  d. Olt  2 puncte 
5. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 5    d. 6  2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera C. 
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: 

1. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată, pe   
    hartă, cu litera B. 
2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea  
     marcată, pe  hartă, cu litera E. 
 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 

 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere , râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 
2. numele oraşelor 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. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C sunt pătrund influenţe climatice …  
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. E  2 puncte 
2. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. F   c. G    d. H  2 puncte 
3. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F    d. G  2 puncte 
4. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 9   c. 11   d. 12  2 puncte 
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5. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3: 
a. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei   b. sunt amenajate hidroenergetic 
c. sunt afluenţi ai Bistriţei   d. sunt afluenţi ai Siretului  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi 
relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B. 
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 deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate 
comparativ şi nu separat.         6 puncte 
 
E. Prezentaţi: 

1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii 
Meridionali. 

2. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie 

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 

Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere , oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 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 6 este reşedinţa judeţului... 
2. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Resurse de petrol, gaze naturale, sare şi cărbuni se exploatează din  unitatea de relief marcată, 
pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. G    d. H       2 puncte 
2. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
3. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E   d. G  2 puncte 
4. Străbate Podişul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 9   c. 10    d. 11  2 puncte 
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5. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 7   b. 9   c. 10    d. 12  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera E şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera F. 
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 asemănarea şi cele două deosebiri vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Precizaţi: 

1. o cauză  care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată, pe hartă, cu  
   litera C. 

 2. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată, pe hartă, cu litera G  există  
    o mare diversitate  petrografică”.  

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu  
    litera … 
2. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş, reşedinţă de judeţ,  cu aproape 300.000  
     locuitori este marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
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 reşedinţa judeţului: 

a. Buzău  b. Dâmboviţa  c. Prahova   d. Vrancea  2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 

a. Jijia   b. Moldova  c. Suceava   d. Trotuş  2 puncte 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte: 

a. Bacău  b. Botoşani  c. Piatra Neamţ  d. Vaslui  2 puncte 
4. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
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5. Resurse de sare, petrol, gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, 
cu litera: 

a. A   b. D   c. F    d. G  2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă,cu litera C şi relieful unităţii 
marcate,pe hartă cu litera D. 
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 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. Precizaţi: 

1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi.  
2. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în  
     Câmpia de Vest.         4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
  
 

 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 

 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 
2. numele râurilor 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. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte … 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3   c. 4    d. 6  2 puncte 
2. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E    d. H  2 puncte 
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F pătrund influenţe climatice: 

a. de ariditate       b. de tranziţie  c. oceanice  d. pontice 2 puncte 
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4. Şoseaua  E60 traversează oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: 
a. 7 şi 8  b. 7 şi 9  c. 8 şi 9    d. 8 şi 10 2 puncte 

5. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A   b. B   c. E   d. H  2 puncte 
 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii 
de relief marcate, pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.            

6 puncte 
 
E. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara 
noastră.           4 puncte 
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Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 
            4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte… 
2. Oraşul marcat, pe hată, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 
3. Râul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte … 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
 
1. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi D  b. B şi F   c. C şi E  d. G şi H 2 puncte 
2. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:  

a. B   b. F   c. G   d. H  2 puncte 
3. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. G  2 puncte 
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se produce: 

a. aluminiu  b. autoturisme  c. oţel        d. nave maritime    2 puncte 
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5. Râul  marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate, de la izvor spre vărsare, oraşele: 
a. Alba Iulia, Hunedoara, Arad  b. Arad, Deva, Târgu Mureş  
c. Sibiu, Deva, Arad      d. Târgu Mureş, Deva, Arad  2 puncte 
 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de 
relief marcate, pe hartǎ, cu H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.           

6 puncte 
E.  Precizaţi: 

1. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară, ale densităţii populaţiei în 
unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele C  şi H. 
             2. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media 
pe ţară.  

4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F  
Proba scrisă la GEOGRAFIE  

  Europa–România–Uniunea Europeană   
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Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 
2. numele râurilor 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 antic Apullum este  marcat, pe hartă, cu numărul  … 
2. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Solurile din  clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A şi B   b. C şi F  c. D şi H  d. E şi G 2 puncte 
2. În oraşul  marcat, pe hartă, cu numărul 8 se produc: 

a. autoturisme  b. avioane c. maşini agricole d. nave maritime 2 puncte 
3. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului  marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2       c. 3   d. 5  2 puncte 
4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E s-a format prin: 

a. erupţii vulcanice b. încreţirea scoarţei  c. prăbuşire d. sedimentare 2 puncte 
5. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. F  2 puncte 
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D. Precizaţi:  
1. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief 
marcate, pe hartă, litera cu D; 
2. o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe 
hartă, cu litera E. 
Nota 1: Pentru punctul 1, deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Pentru punctul 2, asemănarea se poate 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: 

1. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. 
2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. 

     4 puncte 



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

Proba  D, E, F  
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 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 

Harta de mai sus se referă la subiectele II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 
2. numele oraşelor 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. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2, izvorăşte din Munţii … 
2. Roca gălbuie şi prăfoasă, care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera B se numeşte … 
3. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul  … 

                                                                                                                  6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de râul: 

a. Cibin  b. Lotru   c. Sadu          d. Strei                2 puncte 
2. Trotuşul este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2   b. 3   c. 4           d. 6      2 puncte 
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) 
poartă numele de: 

a. crovuri             b. cueste  c. domuri         d. grinduri  2 puncte 
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4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C cele mai multe sate, după modul de distribuţie 
a gospodăriilor (după structură), sunt: 

a. adunate  b. compacte  c. răsfirate               d. risipite          2 puncte 
5. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 3    c. 4          d. 5   2 puncte 
 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între  relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 
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 cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. 

4 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi  de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat , pe hartă, cu numărul … 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte … 
3. Ape geotermale există în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: 
            a. A              b. B               c. C             d. F   2 puncte 
2. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat, pe hartă, cu numărul: 
            a. 1                         b. 2                          c. 4              d. 6              2 puncte 
3. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre, ca şi Carpaţii, unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 
            a. E              b. F               c. G                        d. H   2 puncte 
4. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
            a. A    b. B      c. C                        d. D                              2 puncte 
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5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: 
            a. Podişul Sucevei                                           c. Podişul Bârladului   
            b. Subcarpaţii Curburii                                     d. Subcarpaţii Moldovei              2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii 
de relief marcate, pe hartă, cu C. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.                                  6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze ale diversităţii  vegetaţiei  pe teritoriul României. 
             4 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II  A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 9. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Gazul  metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …. 
2. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat, pe hartă, cu numărul  … 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8   b. 10   c. 11   d. 12   2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numerele 2 străbate oraşele: 

a. Braşov şi Slatina                            b. Braşov şi Sibiu   
 c. Miercurea Ciuc şi Sibiu                d. Miercurea Ciuc şi Slatina   2 puncte 

3. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 7   b. 8   c. 10   d. 12  2 puncte 

4. Un oraş din perioada antică este marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 9   b. 10   c. 11    d. 12  2 puncte 

5. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera: 
a. C   b. D   c. E    d. F  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera G. 
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 faptul că industria materialelor de construcţii este foarte 
răspândită în România. 
            4 puncte 
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Harta de mai sus se referă la subiectul II  A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 
2. numele râurilor 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. Altitudini mai mari de 2.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 6 se numeşte … 
                                                                                                   6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 7   b. 8   c. 9    d. 11  2 puncte 
2. Se aflǎ sub influenţe scandinavo - baltice unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ cu litera: 

a. A   b. B   c. E    d. H  2 puncte 
3. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat  în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ,  cu litera: 

a. A   b. B   c. D    d. G  2 puncte 
4. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 3 este numit: 

a. Brǎila  b. Focşani  c. Galaţi   d. Tulcea 2 puncte 
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5. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera: 
a. A   b. C   c. D    d. H  2 puncte 

 
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate, pe hartǎ, cu litera A şi 
relieful unitaţii marcate, pe hartǎ cu litera D. 
Nota 1: Deosebirile 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 douǎ deosebiri şi asemănărea  vor fi 
prezentate comparativ şi nu separat.        6 puncte 
 
E. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate, pe 
hartǎ, cu literele A şi H.         4 puncte 
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SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 
 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi A;  
2. numele oraşelor 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. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin  … 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ... 
3. După modul de aranjare al gospodăriilor, în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D  
    există tipuri de sate  ... 
            6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. C   c. E   d. F  2 puncte 
2. Unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele G şi H au în comun: 

a. altitudini mai mari de 1 000 m  b. cueste şi dune 
c. relief carstic     d. influenţe scandinavo - baltice 2 puncte 

3. Există lacuri glaciare  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B    b. D   c. E   d. G  2 puncte 
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4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E  prezintă relief de: 

a. crovuri   b. cueste  c. domuri  d. grinduri 2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: 

a. Arad   b. Caraş Severin c. Hunedoara  d. Sibiu 2 puncte 
 
D. Precizaţi: 
1. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera G; 
2. o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe 
hartă, cu litera H. 
Nota 1: Pentru punctul 1, deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. 
Pentru punctul 2, 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. Precizaţi: 

1. un  factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în  
    regiunile   deluroase. 
2. o cauză  care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi  
    sud-est a României. 

            4 puncte 
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SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 

Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 
2. numele râurilor  marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi  12. 

4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
2. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Grinduri s-au format  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F   d. H  2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: 

a.  Piteşti  b.  Slatina  c.  Slobozia  d. Târgovişte 2 puncte   
3. Minereuri auro - argintifere se extrag din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. G  2 puncte 
4. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D    d. G  2 puncte 
5. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4  2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. 
 Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat. 

6 puncte 
E. Prezentaţi: 
1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării; 
2. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. 

4 puncte 



 

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

Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate cu litere, unităţi de 
relief, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. 
             4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii ... 
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 
             6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D este limitată la sud de râul numit: 

a. Mureş  b. Someş c.Târnava Mică d. Târnava Mare 2 puncte 
2. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera:  

a. A   b. C   c. G    d. H  2 puncte 
3. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E             c. F   d. H      2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: 

a. Mureş  b. Olt  c. Târnava Mare d. Târnava Mică 2 puncte 
5. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A    b. C    c. F    d. H      2 puncte 
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D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare  între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcate cu litera H. 
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. Prezentaţi: 

1. o  modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. 
2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 

                         4 puncte 
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Proba scrisă la GEOGRAFIE 
Europa–România–Uniunea Europeană 

 
 SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 

Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 
2. numele râurilor 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. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte… 
2. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul … 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numeşte… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte: 

a. Crişul Alb  b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte 
2. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D   c. H    d. E  2 puncte 
3. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat, pe hartă cu numărul: 

a. 2   b. 5   c. 6    d. 11  2 puncte 
4. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C    d. H  2 puncte 
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: 

a. Buzău  b. Piteşti  c. Ploieşti  d. Slobozia 2 puncte 
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D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii 
marcate, pe hartă, cu litera C. 
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, 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 explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea 
animalelor decât cultura plantelor. 
            4 puncte 
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Proba  D, E, F 
Proba scrisă la  Geografie  

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099  

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 
            4 puncte 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu 
numărul … 
2. Cel mai important afluent al Ialomiţei  este râul  marcat, pe hartă, cu numărul  … 
3. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată,pe hartă,cu litera… 
            6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. G  2 puncte 
2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7   b. 8   c. 9   d. 10  2 puncte 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin: 

a. aluvionare  b. erupţii vulcanice c. încreţire  d. prăbuşire 2 puncte 
4. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. G  2 puncte 
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5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: 
a. Dolj   b. Gorj   c. Mehedinţi  d. Olt  2 puncte 
 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi 
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D. 
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,  înclinare, 
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: 

1. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de  
    vestul ţării.  
2. un factor  natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în  
     Câmpia de Vest. 

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

Europa – România – Uniunea Europeană 
 
 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 

 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
 
A. Precizaţi: 
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G.  
2. numele râurilor 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. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte … 
3. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul  … 

6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B este formată predominant din roci: 

a. metamorfice b. sedimentare c. vulcanice  d. magmatice 2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este un important centru al industriei:  

a. aluminiului  b. energetice  c. de utilaj petrolier d. siderurgice  2 puncte 
           

3. Subunitatea Podişului Moldovei marcată, pe hartă, litera F are un climat cu influenţe: 
a. continentale  b. pontice  c. oceanice  d. de tranziţie 2 puncte 
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4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 desparte grupele montane: 
a. Bucegi de Făgăraş    b. Făgăraş de Parâng  
c. Parâng de Retezat - Godeanu  d. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 

5. Râul marcat, pe  hartă, cu numărul 8 străbate oraşul: 
a. Bacău  b. Bârlad      c. Focşani    d. Iaşi  2 puncte 

 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii 
de relief marcate cu litera G. 
 Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii 
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. 
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 a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov.  
 2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. 
            4 puncte 
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