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1 COMISIA METODICĂ – ISTORIE-GEOGRAFIE – TESTE GEOGRAFIE – clasa a XII-a – prof. IȘTOC FLORIN  

 
Test de antrenament la Geografie Europa-România-Uniunea Europeană – Probleme 

fundamentale - clasa a XII-a  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 40 de minute. 

 Total 100 de puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu.  

 
Harta 1 

 

Subiectul I (10 X 2 puncte = 20 puncte).  
Identificaţi şi încercuiţi răspunsul corect: 

1. Unitatea de relief marcatã, pe harta 1, cu litera G s-a format prin: a. aluvionare; b. eruptii 
vulcanice; c. încretirea scoartei; d. sedimentare;  

2. Vârful montan Pico de Aneto, este situat în unitatea montană numită: a. Scandinaviei;            
b. Pirinei; c. Scoţiei; d. Masivul Central Francez;    

3. Relief cu limane şi legune intalnim in unitatea de relief marcată pe harta 1 cu litera: a. I; b. B; 
c. G; d. D; 

4. Câmpia Precaspică este după modul de formare o câmpie: a. fluvio-litorală; b. pe structură de 
podiş; c. fluvio-glaciară; d. fluvio-lacustră;  

5. În M-ții Banatului se resimte influență climatică: a. Submediteraneeană; b. Scandinavo-baltică; 
c. pontică; d. Oceanică;  

6. Ţărmuri cu insule şi canale întâlnim în Europa în: a. Britania; b. Scandinavia; c. M Adriatică;  
d. M. Baltică;  

7. Lacurile formate prin închiderea gurii de vărsare a unor râuri de către curenții marini se 
numesc: a. Limane maritime; b. Delte; c. Limane fluviale; d. Lagune;  

8. Cel mai înalt vârf vulcanic al României de 2100m se găseşte în munţii: a) Apuseni; b) Rodna;  
c) Călimani; d) Moldoveanu.  

9. Râul Volga se varsă în mare printr-o/printr-un: a. deltă; b. liman; c. lagună; d. estuar;  
10. Vânt care coboară dinspre munţii notaţi cu cifra 11 pe harta 2 spre vest producând răcirea  

este numit: a. Bora; b. Sirocco; c. Crivăţul; d. Mistralul; 
 

Subiectul al II-lea (6x2 puncte = 12 puncte + 4x2 puncte = 8 puncte = 12+8 = 20 puncte) 
Precizati:                                                                                                                            

1. (harta 1) câte o caracteristică climatică din unitățile F, E. C;                                           6puncte 
2. (harta 2) câte o caracteristică climatică din unitățile 3, 9, 12;                                          6puncte 
3. (harta 1) câte un tip de relief din unităţile notate cu I, G;                                                 4puncte 
4. (harta 2) câte un tip de relief din unităţile notate cu 1, 9;                                                 4puncte 
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Subiectul al III-lea (8x2 puncte = 16 puncte) 
Precizati: 

a. (harta 1) O asemănare şi o deosebire între relieful unitãtilor marcate cu C si E; 
b. (harta 1) O asemănare şi o deosebire între clima unitãtilor marcate cu H si G;   
c. (harta 2) O asemănare şi o deosebire între relieful unitãtilor marcate cu 3 si 4;  
d. (harta 2) O asemănare şi o deosebire între clima unitãtilor marcate cu 5 si 8;  

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmãtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de 
roci, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de relief. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacã cele douã unitãti de relief (de la punctele a, b, c, d.) vor fi 
tratate comparativ si nu separat. Nota 1:  
Nota 3: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmãtoarele elemente de climã: temperaturi medii anuale, 
precipitatii medii anuale, vânturi, influentã climaticã, etaj climatic. 

       

 
Harta 2 

 

Subiectul al IV-lea (8+8 puncte = 16 puncte) 
A. Scrieţi, pentru unitatea de relief marcată, pe harta 1, cu litera G, următoarele:                    8 puncte 

a. două caracteristici ale reliefului;  
b. două caracteristici climatice 

B. Scrieţi, pentru unitatea de relief marcată, pe harta 2, cu cifra 11, următoarele:                    8 puncte 
a. două caracteristici ale reliefului;  
b. două caracteristici climatice 

             

Subiectul al V-lea  (6+6+6puncte = 18 puncte) 
Explicaţi: 

a. Precizaţi o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea 
vestică a Europei faţă de partea estică.              6 puncte 

b. De ce au fost înregistrate cele mai mici valori a temperaturilor minime absolute în România în 
zonele joase și nu cele înalte, în condițiile în care temperatura scade odată cu creșterea 
altitudinii;                                                                                                                          6 puncte 

c. Explicaţi o cauză care determină formarea estuarelor la gura de vărsare a fluviilor care se 
varsă în Oceanul Atlantic;                                                                                                6 puncte 
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BAREM DE CORECTARE – Test de antrenament Geografie clasa a XII-a 
Subiectul I (10 X 2 puncte = 20 puncte).  

1. c;   
2. b;  
3. c;  
4. a;   
5. a;   
6. c;   
7. a;   
8. c;  
9. a;  
10. a; 

Subiectul al II-lea (6x2 puncte = 12 puncte + 4x2 puncte = 8 puncte = 12+8 = 20 puncte) 
1. (harta 1) câte o caracteristică climatică din unitățile F (Munții Poiana Ruscă – etaj climatic 

montan), E (Câmpia Olteniei – vânt Austru). C (Delta Dunării – influență continental-excesivă);  
                                                                                                                         2+2+2=6puncte 

2. (harta 2) câte o caracteristică climatică din unitățile 3 (M-ții Scoției – climat temperat-oceanic), 
9 (M-ții Apenini – etaj climatic montan), 12 (M-ții Balcani – influență mediteraneană);  
                                                                                                                         2+2+2=6puncte 

3. (harta 1) câte un tip de relief din unităţile notate cu I (M-ții Făgăraș - glaciar), G (Masivul Nord-
Dobrogean - eolian);                                                                                           2+2=4puncte 

4. (harta 2) câte un tip de relief din unităţile notate cu 1 (Alpii Scandinaviei - glaciar), 9 (M-ții 
Apenini - vulcanic);                                                                                                2+2=4puncte 

Subiectul al III-lea (8x2 puncte = 16 puncte) 
a. (harta 1) O asemănare şi o deosebire între relieful unitãtilor marcate cu C (Delta Dunării) si E 

(Câmpia Olteniei) – asemănare - relief sedimentar; deosebire – altitudinea în C 12m, iar în E 
până la 250m;                                                                                                    2+2=4puncte 

b. (harta 1) O asemănare şi o deosebire între clima unitãtilor marcate cu H (Subc. Moldovei) si G 
(Masivul Nord-Dobrogean);  asemănare - Crivățul; deosebire – doar în G influența pontică; 
                                                                                                                               2+2=4puncte 

c. (harta 2) O asemănare şi o deosebire între relieful unitãtilor marcate cu 3 (M-ții Scoției) si 4 
(Masivul Central); asemănare - relief cutat; deosebire – altitudinea în 3 -1300m, iar în 4 
1800m;                                                                                                                2+2=4puncte 

d. (harta 2) O asemănare şi o deosebire între clima unitãtilor marcate cu 5 (M-ții Pirinei) si 8 (M-
ții Caukaz); asemănare - în etaj climatic montan; deosebire – în 5 – influență oceanică, iar in 8 
– influență excesivă;                                                                                                2+2=4puncte 

 

Subiectul al IV-lea (8+8 puncte = 16 puncte) 
A. Scrieţi, pentru unitatea de relief marcată, pe harta 1, cu litera G (Masivul Nord-Dobrogean), 
următoarele:                                                                                                                            8 puncte 

a. două caracteristici ale reliefului: formare prin cutare; relief eolian;  
b. două caracteristici climatice: vânt crivăț; influență excesivă;  

B. Scrieţi, pentru unitatea de relief marcată, pe harta 2, cu cifra 11 (M-ții Olimp) următoarele: 8 puncte 
a. două caracteristici ale reliefului: formare prin cutare; relief carstic;  
b. două caracteristici climatice: climat mediteraneean; vânt austru;  

 
Subiectul al V-lea  (6+6+6puncte = 18 puncte) 

a. Precizaţi o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea 
vestică a Europei faţă de partea estică – prezența climatului oceanic;           6 puncte 

b. De ce au fost înregistrate cele mai mici valori a temperaturilor minime absolute în România în 
zonele joase și nu cele înalte, în condițiile în care temperatura scade odată cu creșterea 
altitudinii – prezența inversiunii de temperatură;                                                            6 puncte 

c. Explicaţi o cauză care determină formarea estuarelor la gura de vărsare a fluviilor care se 
varsă în Oceanul Atlantic – în condițiile prezenței curenților oceanici cu intensitate mare 
(maree), aluviunile aduse de fluviu sunt duse înapoi pe gura de vărsare ducând la lărgirea 
gurii sub formă de pâlnie (estuar);                                                                                 6 puncte 
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