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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 
Geografie 

Varianta 1 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 

 
 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. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul-capitală Stockholm este marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește ... 
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Munții Ural și fluviul Volga se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A b. G c. I d. J 2 puncte 
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2. Statul marcat, pe hartă cu litera E se numește: 
a. Bosnia și Herțegovina b. Croația c. Muntenegru d. Slovenia 2 puncte 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește: 
a. Berlin b. Bratislava c. Copenhaga d. Praga 2 puncte 

4. Orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera H se numește: 
a. Minsk b. Riga c. Tallinn d. Vilnius 2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului: 
a. Belgia b. Danemarca c. Elveția d. Luxemburg 2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera J. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 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. Prezentaţi o cauză care determină valorile diferite ale densităţii populaţiei în Europa. 
2.  Precizați o orogeneză care a avut loc pe teritoriul Europei și un exemplu de munți formați în 
orogeneza respectivă.4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

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

A. Precizaţi: 
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte 

 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ... 
2. Râul Bega străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
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3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...6 puncte 
 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este străbătut de râul: 

a. Mureș b. Someș c. Someșul Mare d. Someșul Mic 2 puncte 
2. Vegetația de stepă este caracteristică în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B b. C c. E d. H 2 puncte 
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește: 

a. Alexandria b. Călărași c. Giurgiu d. Slatina 2 puncte 
4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 

a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte 
5. Zăcăminte de cărbuni, petrol și gaze naturale există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A b. C c. E d. F 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D 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 pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice  
de relief, orientarea culmilor și 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. Precizați două cauze care să explice diferența dintre precipitațiile medii anuale înregistrate în 
Munții Apuseni și în Podișul Dobrogei.4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Reprezentarea grafică  de  mai  jos  se referă  la  subiectul  III  A-B  și  prezintă  producția  de  energie 
electrică (în GWh) în câteva state ale Uniunii Europene, în anul 2015. 

 

 
 
A. Precizați: 

Sursa: ec.europa.eu/eurostat 

1. numele statului care înregistrează cea mai mare producție de energie electrică în anul 2015 și 
valoarea acesteia; 
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2. numele statului care înregistrează cea mai mică producție de energie electrică în anul 2015 și 
valoarea acesteia. 4 puncte 

 
B. 1. Calculați diferența dintre producția de energie electrică obținută în statele Italia și Polonia. 
2. Calculați diferența dintre producția de energie electrică obținută în statele Franța și Olanda. 
3. Precizați numele unei centrale electrice (poate fi termocentrală, hidrocentrală sau 
atomocentrală) din România. 

6 puncte 
 

C. Pentru Ucraina, precizaţi: 
1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene; 
2. numele a două cursuri de apă; 
3. tipul de climă; 
4. numele a trei oraşe; 
5. o zonă de vegetaţie; 
6. o resursă de subsol. 

10 puncte 
 

D. Tabelul de mai jos prezintă numărul populației urbane și rurale în două județe din România, în anul 
2017. 

Județul Total populație Populație urbană Populație rurală 
Vaslui 384.144 persoane 155.370 persoane x 

Hunedoara 393.154 persoane x 101.561 persoane 
Sursa: INSSE 

1. Calculați numărul populației rurale din județul Vaslui. 
2. Calculați numărul populației urbane din județul Hunedoara. 
3. Precizați o cauză care determină diferența în ceea ce privește numărul populației urbane între 
cele două județe, deși numărul total al populației este aproximativ egal. 

6 puncte 
 
E. Explicați faptul că: 
1. în Ungaria, terenurile arabile dețin un procent mare (circa 80%) din totalul suprafațelor agricole 
utilizate; 
2. instalațiile energetice solare sunt amenajate, mai ales, în regiunea mediteraneeană a Europei. 

4 puncte 
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 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. G – Spania; 2. 13 – Sofia. Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 10; 2. Polonia; 3. Paris. Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a. 
Se acceptă și alte forme de scriere a răspunsului corect (de ex. 5.a Belgia sau 5. Belgia) 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Greciei şi clima 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de 
climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie 
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte 

 
E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate 
acorda punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 1p pentru orogeneză și 1p pentru exemplul de munți formați în orogeneza respectivă. 

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

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 11 – Constanța; 2.  4 – Buzău. Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Mureș; 2. 7; 3. Brașov. Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. d; 2. d; 3. c; 4. c; 5. c. 
Se acceptă și alte forme de scriere a răspunsului corect (de ex. 5.c. E sau 5. E) 

 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Târnavelor şi 
relieful Grupelor Bucegi și Făgăraș. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor 
principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe 
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte 
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E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect prezentată. Pentru fiecare răspuns parţial corect 
se poate acorda punctaj intermediar 1p. Total 4 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

A. Se acordă 4p astfel: 
1. Germania – 1p; 650.000 GWh – 1p. 
2. Portugalia – 1p; 50.000 GWh – 1p. 

Total (1+2) = 4 puncte 
 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 105.000 și 135.000 GWh – 2p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 445.000 și 475.000 GWh – 2p; 
3. Se acordă 2p pentru numele unei centrale electrice (poate fi termocentrală, hidrocentrală sau 
atomocentrală) din România. 

Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. 2 state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
2. 2 cursuri de apă – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
3. tipul de climă – 1p; 
4. 3 oraşe – 3p (câte 1p pentru fiecare); 
5. o zonă de vegetaţie – 1p; 
6. o resursă de subsol – 1p. 

Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte 
 
D. Se acordă 6p astfel: 
1. 228.774 persoane – 2p; 
2. 291.593 persoane – 2p; 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar 1p. 

Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar 1p. 
2. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj 
intermediar 1p. Total 4 puncte 
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F. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Târnavelor şi 
relieful Grupelor Bucegi și Făgăraș. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor 
principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe 
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte 

 
G. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect prezentată. Pentru fiecare răspuns parţial corect 
se poate acorda punctaj intermediar 1p. Total 4 puncte 
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SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harta de mai sus se referă la subiectul I A –  D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi  
oraşe – capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C; 
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numește ... 
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește ... 
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
1. Orașul Atena este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A b. G c. I d. J 2 puncte 
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2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește: 
a. Danemarca b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte 

3. Versantul estic al Alpilor Scandinaviei se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este 
marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3 b. 5 c. 11 d. 14 2 puncte 
4. Vegetația de tip maquis este caracteristică regiunilor din sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F b. G c. I d. J 2 puncte 
5. Orașul-capitală a statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește: 

a. Berlin b. Riga c. Varșovia d. Vilnius 2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera I. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 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. Explicaţi prezenţa lacurilor glaciare în Munţii Alpi. 2 puncte 

2. Prezentați o cauză a mobilității teritoriale a populației în cadrul Uniunii Europene. 2 puncte 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

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

A. Precizaţi: 
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 6. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte ... 
2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 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. Vegetația de stepă și silvostepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este afluentul râului: 

a. Bistrița b. Bârlad c. Prut d. Siret 2 puncte 
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește: 

a. Alexandria b. Pitești c. Ploiești d. Târgoviște 2 puncte 
4. Brațul Dunării  marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește: 

a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte 
5. Zăcăminte de minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere există în unitatea de relief 
marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A b. B c. C d. G 2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A 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, gradul de fragmentare, tipuri genetice  
de relief, orientarea culmilor și 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. Tabelul de mai jos prezintă producția de cherestea (în metri cubi) din România, în anii 1993 și 
2016. Sursa: INSSE 

 1993 2016 
Producția de 
cherestea 

1.876.000 m3 5.451.888 m3 

1. Prezentați o consecință a creșterii producției de cherestea din România. 
2. Precizați numele a două unități de relief din România, care au suprafețe extinse cu păduri de 
conifere. 4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de 
angajați în perioada 2006-2014, în statele Irlanda, Norvegia și Slovacia. 

A. Precizați: 
1. numele statului care a înregistrat în perioada 2006-2014 o creștere continuă a numărului de angajați; 
2. numele statului care a înregistrat în perioada 2006-2014 o scădere continuă a numărului de angajați; 
3. numărul de angajați din Irlanda în anul 2006; 
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4. numărul de angajați din Irlanda în anul 2010. 4 puncte 

 
B. 1. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Norvegia în perioada 2006-2014. 
2. Calculați cu cât a scăzut numărul angajaților din Slovacia în perioada 2006-2014. 
3. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Irlanda în perioada 2010-2014. 

6 puncte 
 
 
C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 
1. numele a două state vecine; 
2. numele a două cursuri de apă; 
3. tipul de climă; 
4. numele a trei oraşe; 
5. o zonă de vegetaţie; 
6. o cultură agricolă. 

10 puncte 
 

D. Tabelul de mai jos prezintă procentajul suprafețelor forestiere din suprafața totală în trei state ale 
Uniunii Europene, în anul 2018. 

 
Statul Procentajul suprafeței forestiere 

(%) din suprafața totală 
Suedia ~75% 

Țările de Jos [Netherlands 
(Olanda)] 

11% 

Malta 1,1% 
 
Explicați existența: 
1. suprafețelor forestiere foarte întinse în Suedia; 

Sursa datelor: Eurostat, 2019 

2. suprafețelor forestiere reduse în Țările de Jos (Netherlands/Olanda); 
3. suprafețelor forestiere extrem de reduse în Malta. 

 
E.1. La Tirana, temperatura medie a lunii ianuarie este de 6oC, iar la 
Stockholm temperatura medie a lunii ianuarie este de -3oC. Explicaţi 
această diferenţă de temperatură.                                                                                                    

                              6 puncte 
                                                sursa: www.eurometeo.com/euroweather) 

 
2. Tabelul de mai jos prezintă suprafețele ocupate de terenuri degradate şi 
neproductive în județele Teleorman și Gorj. 

Județ Terenuri degradate și neproductive 
Teleorman 2.408 ha 

Gorj 19.535 ha 
 
Explicați faptul că în județul Teleorman terenurile degradate şi 
neproductive ocupă suprafețe mai mici decât în județul Gorj. 

4 puncte 
 (sursa: INSSE) 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Geografie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 2 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 

 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. C – Austria; 2.  15 – Kiev. Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Moscova; 2. Estonia; 3. Berna. Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a; 2. a; 3. c; 4. d; 5. c. 
Se acceptă și alte forme de scriere a răspunsului corect (de ex. 5.c. Varșovia sau 5. Varșovia) 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Republicii Moldova şi 
clima Irlandei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de 
climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie 
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte 

 
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar 1p. 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar 1p. Total 4 puncte 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 11 – Arad; 2.  6 – Argeș. Total (1+2) = 4 puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Suceava; 2. D; 3. Brăila. Total (1+2+3) = 6 puncte 

 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. d; 2. d; 3. a; 4. d; 5. d. 
Se acceptă și alte forme de scriere a răspunsului corect (de ex. 5.d. G sau 5. G) 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
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D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupelor Parâng 
și Retezat-Godeanu şi relieful Subcarpaților Moldovei. Pentru răspunsuri parţial corecte se 
acordă câte 1p. 
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, 
tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a 
văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi 
nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din 
punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt 
marcate pe hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 
puncte 

 
E. 1. Se acordă 2p pentru o consecință corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se 
poate acorda punctaj intermediar 1p. 
2. Se acordă 2p pentru precizarea a două unități de relief din România, care au suprafețe 
extinse cu păduri de conifere (câte 1p pentru fiecare). Total 4 
puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de 
puncte) 

 

A. Se acordă 4p astfel: 
1. Norvegia – 1p; 
2. Slovacia – 1p; 
3. se acceptă orice valoare cuprinsă între 1.500.000 și 1.600.000 de angajați – 1p; 
4. 1.000.000 de angajați – 1p. Total (1+2+3+4) = 4 
puncte 

 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
1. 500.000 de angajați – 2p; 
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 130.000 și 170.000 de angajați – 2p; 
3. se acceptă orice valoare cuprinsă între 460.000 și 500.000 de angajați – 2p. 

Total (1+2+3) = 6 
puncte 

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 
1. 2 state vecine – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
2. 2 cursuri de apă – 2p; 
3. tipul de climă – 1p; 
4. 3 oraşe – 3p; 
5. o zonă de vegetaţie – 1p; 
6. o cultură agricolă – 1p. 

Total (1+2+3+4+5+6) = 10 
puncte 

 

D. Se acordă 6p astfel: 
1. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se 
poate acorda punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se 
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poate acorda punctaj intermediar (1p). 
3. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se 
poate acorda punctaj intermediar (1p). 

Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p). Total 4 
puncte 

 
 
 


