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Examenul de bacalaureat na ţional 2014 
Proba E. d) 
Geografie  

 Varianta 10 
 
Filiera teoretic ă, profilul umanist, specializ ările: filologie, ştiin ţe sociale; filiera tehnologic ă, profilul 
servicii, toate specializ ările; Filiera voca ţional ă: profil artistic, specializ ările: muzic ă, coregrafie, arta 
actorului, arhitectur ă, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sp ortiv, toate 
specializ ările; profil pedagogic, specializ ările: înv ăţător/educatoare, bibliotecar-documentarist, 
instructor-animator, instructor pentru activit ăţile extra şcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi 
securitate public ă (Licee ale Ministerului Administra ţiei şi Internelor) specializarea ştiin ţe sociale; 
profil teologic, toate specializ ările. 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 
Harta de mai sus se refer ă la subiectul I A – E. Pe hart ă sunt marcate state cu litere şi oraşe 
- capital ă cu numere. 
 

A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera F; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12.    4 puncte 
 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala Estoniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Statul enclavă Vatican se află pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește ...        6 puncte 
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C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţi formaţi în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 
litera: 

a. B   b. C   c. F    d. I     2 puncte 
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește: 

a. Belfast  b. Dublin  c. Glasgow  d. Reykjavik    2 puncte 
3. Fluviul Dunărea traversează oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 

a. 6 și 10  b. 8 și 9  c. 8 și 10  d. 9 și 10    2 puncte 
4. Statul marcat, pe hartă cu litera H se numește: 

a. Andorra  b. Malta  c. Monaco   d. San Marino    2 puncte 
5. Ljubljana este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. E   c. I    d. J     2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima  statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima  statului marcat, 
pe hartă, cu litera D.  
Nota 1:  Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de clim ă: factori genetici, 
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.              6 puncte 
 
E. 1. Precizați două elemente pentru a demonstra faptul că oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu 
numărul 15 reprezintă una dintre metropolele cu funcție culturală și turistică.     2 puncte 
2. Explicați faptul că statul marcat, pe hartă, cu litera D obține peste 90% energie electrică din 
hidroenergie.               2 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
Harta de mai sus se refer ă la subiectul II A – D. Pe hart ă sunt marcate unit ăţi de relief cu 
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  
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A. Precizaţi:  
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2.      4 puncte  
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Câmpia Jijiei este marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera ... 
3. Râul Trotuş 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. Cărbuni, petrol și gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B     c. D    d. H  2 puncte 
2. Un combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7    b. 9   c. 10    d. 11  2 puncte 
3. Influenţe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. D   d. G  2 puncte 
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașul: 

a. Alexandria  b. Pitești  c. Ploiești   d. Târgoviște 2 puncte 
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 

a. Bega  b. Crișul Alb         c. Crișul Negru       d. Crișul Repede 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 pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice 
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, 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. Prezentați doi factori care influenţează repartiţia teritorială a populaţiei României. 4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile natalităţii şi 
mortalităţii în câteva state europene, în anul 2008, exprimate la o mie (‰) de locuitori. 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2009 – estimări la nivelul anului 2008 
 
 
 
 

Mişcarea natural ă a popula ţiei în 2008
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A. Precizaţi:  
1. statul în care s-a înregistrat cea mai mare natalitate (la ‰) şi valoarea acesteia; 
2. statul în care s-a înregistrat cea mai mare mortalitate (la ‰) şi valoarea acesteia.      

4 puncte  
 
B. Precizaţi: 
1. valoarea bilanțului (sporului) natural al populației în România; 
2. statul care are cel mai mare  bilanț (spor) natural al populației; 
3. valoarea bilanțului (sporului) natural al populației în Portugalia. 
               6 puncte 
 
C. Pentru  Austria , precizaţi: 

1. numele a trei state vecine, membre ale Uniunii Europene;  
2. numele unui stat vecin, care nu  este membru al Uniunii Europene; 
3. numele a două unităţi de relief; 
4. numele unui curs de apă; 
5. o zonă de vegetație; 
6. numele a două oraşe. 
            10 puncte  

 
D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de locuitori în două state europene. 
 

Statul  1960 1990 2012 
România 18.319.200 23.211.400 21.355.800 
Spania 30.327.000 38.826.300 46.196.300 

Sursa: Eurostat Pocketbooks; European social statistics – 2013 edition 
 
1. Calculaţi cu cât a scăzut numărul de locuitori din România în perioada 1990 – 2012. 
2. Calculaţi cu cât a crescut numărul de locuitori din Spania în perioada 1960 – 2012. 
3. Prezentați o cauză care explică evoluția numărului de locuitori din România în perioada 1990 – 
2012. 
            6 puncte 
 
E. În Uniunea Europeană producţia de energie electrică obţinută din surse energetice regenerabile 
a crescut cu 51% în anul 2011 faţă de anul 2001. Prezentaţi două surse energetice regenerabile 
utilizate în spațiul Uniunii Europene şi două avantaje ale utilizării acestora. 
            4 puncte 
 
 
 


