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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat 2023  

                      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 de lucru efectiv este de 3 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

A. Precizaţi: 
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C; 
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. Roma este orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Copenhaga este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ... 
3. Fluviile Sena și Ron (Rhône) străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...  6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este orașul: 

a. Bratislava b. Budapesta c. Praga d. Viena  2 puncte 
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2. Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
a. B b. C c. E d. I     2 puncte 

3. Vegetația de tip frigana (maquis) este specifică în statul marcat, pe hartă, cu litera: 
a. A b. B c. F d. H     2 puncte 

4. Orașul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 
a. Andorra la Vella b. Nicosia c. San Marino d. Ljubljana     2 puncte 

5. Tamisa traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 11 b. 12 c. 13 d. 14        2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, 
pe hartă, cu litera G. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: 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.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu 
literele cu care sunt marcate pe hartă      6 puncte 

E. Precizați o cauză a prezenței: 
1. vulcanilor activi în statul marcat, pe hartă, cu litera F. 
2. lacurilor glaciare în statul marcat, pe hartă, cu litera A.       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 unității de relief marcată, pe hartă, cu litera E; 
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.        4 puncte 
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B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 
1. Conuri, cratere și platouri vulcanice se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
2. Râul Argeș este marcat, pe hartă, cu numărul ... 
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. Relief glaciar și relief carstic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B b. E c. F d. G         2 puncte 
2. Este traversată de râul Motru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B b. E c. F d. G         2 puncte 
3. Soluri din clasa spodosoluri (tip podzol) se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele : 

a. A și B                     b. D și G                    c. D și H            d. G și H         2 puncte 
4. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A b. B c. C d. F         2 puncte 
5. Influențe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

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

D. Prezentaţi trei deosebiri 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 pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, 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 deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.  
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de 
relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.         6 puncte 

 
E. 1. Prezentați o cauză a alunecărilor de teren în Podișul Getic. 
2. Precizați un factor care determină fertilitatea scăzută a solurilor în Munţii Carpaţi.        4 puncte 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă temperatura și precipitațiile 

medii lunare la stația meteorologică din Belfast, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei  de Nord.                                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Global Historical Climatology Network 

A. Precizați: 

1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum și luna în care se înregistrează; 
2. valoarea maximă a precipitațiilor medii lunare, precum și luna în care se înregistrează. 

   4 puncte 
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B.1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală. 
2. Calculaţi diferența dintre cantitatea maximă și cea minimă de precipitații medii lunare. 
3. Explicați cantitatea mare de precipitații medii anuale înregistrată la stația meteorologică din Belfast. 

  6 puncte 
C. Pentru Podișul Dobrogei, precizaţi: 
1. numele apei curgătoare care îl delimitează în vest și în nord;  
2. numele unei orogeneze; 
3. două tipuri de roci din care este alcătuit; 
4. numele unei subdiviziuni a acestei unități de relief; 
5. două influențe climatice; 
6. un tip genetic de lac; 
7. o zonă sau un etaj de vegetație; 
8. o clasă sau un tip de sol; 

10 puncte 
 

D. Tabelul de mai jos prezintă structura pe medii urban și rural a populației din România, în anii   

2003 și 2017. 
 

Anul Total populație Populație urbană Populație rurală 

2003 21.627.509 persoane 11.434.118 persoane 10.193.391 persoane 

2017 19.644.350 persoane 10.531.255 persoane 9.113.095 persoane 
Sursa: INSSE 

 
Precizați: 
1. cu cât a scăzut numărul populației urbane în anul 2017 față de anul 2003; 
2. cu cât a scăzut numărul populației rurale în anul 2017 față de anul 2003; 
3. o cauză care a determinat scăderea numerică a populației României. 

                                                                                                                                            6 puncte 
 
 E. Prezentați două cauze care determină valorile reduse ale densității medii a populației în Peninsula 

Scandinavă.  
                                                                                                                                                  4 puncte
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