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Examenul de bacalaureat 2012 
Proba  E.d)  

Proba scrisă la  GEOGRAFIE  
MODEL 

Filiera teoretică, profilul umanist, specializările:  filologie, ştiinŃe sociale; filiera tehnologică, profilul 
servicii, toate specializările; Filiera vocaŃională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta 
actorului, arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate 
specializările; profil pedagogic, specializările: învăŃător/educatoare, bibliotecar-documentarist, 
instructor-animator, instructor pentru activităŃile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi 
securitate publică (Licee ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor) specializarea ştiinŃe sociale; 
profil teologic, toate specializările.   
 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capitală cu numere.   
A. PrecizaŃi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9.    4 puncte 
 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit …    
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 este traversat de fluviul numit …   



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la GEOGRAFIE 2 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ...     6 puncte 
 
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 5 are ieşire la Marea:  

a. Baltică  b. Caspică    c. Mediterană  d. Neagră 2 puncte 
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: 

a. Atena  b. Podgorica  c. Skopje  d. Tirana 2 puncte 
3. VegetaŃia de maquis este bine reprezentată în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. F   d. J  2 puncte 
4. Mari exploatări de cărbuni, petrol şi gaze naturale se află pe teritoriul  statului marcat, pe hartă, 
cu litera:  

a. A   b. B   c. G   d. I  2 puncte 
5. Locul I la producŃia de vinuri pe Glob îl ocupă statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. E   b. G   c. I   d. J  2 puncte 
 
D. PrecizaŃi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera D şi clima statului  marcat 
cu litera G.  
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, etaj 
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaŃii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenŃă ridicată. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două state vor fi tratate comparativ şi nu 
separat.           6 puncte 
 
E. PrezentaŃi: 
1. o cauză a existenŃei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei.  
2. o cauză care determină distribuŃia spaŃială inegală a densităŃii populaŃiei în Peninsula Italică. 
            4 puncte 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităŃi de relief cu 
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.  
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A. PrecizaŃi: 
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 1; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.      4 puncte 
 
 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte … 
2. Râul  marcat, pe hartă, cu numărul  11 se numeşte … 
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte …    6 puncte 
 
 
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este stăbatut de râul: 

a. BistriŃa  b. Moldova  c. Suceava  d. Trotuş 2 puncte 
2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat, pe hartă, cu numărul: 

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

a. Craiova  b. Petroşani  c. Râmnicu Vâlcea d. Târgu Jiu 2 puncte 
4. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. F  2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 străbate oraşul: 

a. Arad  b. Hunedoara  c. ReşiŃa  d. Timişoara 2 puncte 
 
 
D. PrecizaŃi trei deosebiri între relieful unităŃii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităŃii 
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 pe care s-a format relieful, altitudini,  fragmentare, tipuri de relief, orientarea 
culmilor, dispunerea depresiunilor, 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. PrezentaŃi: 
1. o cauză care explică frecvenŃa mai mare a secetelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera D.  
2. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeŃe extinse în unitatea 
de relief marcată, pe hartă, cu litera G.       4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la GEOGRAFIE 4 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
     Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluŃia cantităŃii de 
precipitaŃii medii lunare înregistrate la staŃia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 
1995-2005.  
 
A. PrecizaŃi: 
 1. lunile în care s-au înregistrat valorile 
extreme ale precipitaŃiilor; 
 2. două luni în care cantităŃiile medii 
lunare de precipitaŃii au fost de 150 mm. 

4 puncte  
 
B. AnalizaŃi cantităŃile lunare de 
precipitaŃii marcate pe diagrama 
alăturată şi scrieŃi, pe foaia de examen, 
litera corespunzătoare răspunsului 
corect pentru fiecare dintre afirmaŃile de 
mai jos: 
 
 
1. DiferenŃa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă de precipitaŃii medii lunare este de:  

a. 110 mm  b. 170 mm  c. 250 mm  d. 310 mm  
 
2. Cantitatea medie de precipitaŃii căzute în perioada noiembrie-februarie este de aproximativ: 

a. 480 mm  b. 610 mm  c.  760 mm  d. 1000 mm  
 
3. CantităŃile reduse de precipitaŃii din anotimpul de vară sunt o consecinŃă a: 

a. crivăŃului    b. invaziei de aer tropical  
c. reliefului    d. vânturilor de vest       6 puncte  

 
C. Pentru Republica Moldova, precizaŃi:  

1. o resursă naturală; 
2. un tip de climă; 
3. numele a două râuri; 
4. o zonă de vegetaŃie; 
5. numele a trei oraşe; 
6. două culturi agricole.  

10 puncte 
D. Se dă următorul tabel: 

Continentul / statul SuprafaŃa (km²) PopulaŃia 
(nr. loc.) 

Europa 10.170.340 706.000.000 
România 238. 391 21.000.000 
Cehia 78.866 10.235.000 

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 
Notă: Datele referitoare la populaŃie au fost rotunjite. 

CalculaŃi: 
1. densitatea medie a populaŃiei Europei şi a populaŃiei Cehiei; 
2. ponderea populaŃiei României în totalul populaŃiei europene. 

            6 puncte 
E. 1. PrecizaŃi o cauză a valorii negative a bilanŃului migratoriu în Ńările Europei de Est. 
2. PrecizaŃi un avantaj al producerii energiei electrice din surse alternative, comparativ cu formele 
clasice de energie. 

                                  4 puncte 
 


