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Aprobată la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene,  

 Proces verbal nr. 1 din 04 noiembrie 2021,  

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1499 din 04 noiembrie 2021 

 

 
Autori: 

- Sochircă Vitalie, doctor în geografie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova; 

- Sochircă Elena, doctor în geografie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol 

(cu sediul la Chişinău); 

- Cozma Natalia, grad didactic I, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, mun. Chișinău; 

- Gladcaia Natalia, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Vasilii Suhomlinskii”, Edineț. 

  
 

 

 

Programa de examen la Geografie a fost discutată și avizată în cadrul catedrelor/departamentelor 

de profil ale instituțiilor de învățământ superior: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol, a comisiilor metodice din cadrul 

organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și de experți în domeniu.  

 
Structura programei: 

 

1. Preliminarii. 

2. Competenţe specifice ale disciplinei, evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat. 

3. Unități de competență, unități de conținut, rezultate ale învățării, evaluate în cadrul examenului 

național de bacalaureat. 

4. Exemple de itemi. 

5. Exemplu de test și de barem de corectare. 

 

 

1. Preliminarii 

 
Programa pentru examenul național de bacalaureat la Geografie este elaborată în baza Cadrului de 

referință a Curriculumului Național, aprobat prin ordinul MECC nr. 432/2017, Curriculumului Național 

la Geografie pentru clasele a X-a – XII-a,  Ghidului de implementare la Geografie, aprobate prin ordinul 

MECC nr. 906/2019, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul 

național de bacalaureat, aprobat prin ordinul nr. 47/2018. Programa reprezintă un document reglator şi 

normativ, având ca obiectiv major asigurarea desfăşurării corecte şi eficiente a examenului. 

Programa este destinată  autorilor de teste, profesorilor, elevilor, conducătorilor instituțiilor de 

învățământ, părinţilor, etc. 

În cadrul examenului național de bacalaureat, Geografia are statut de disciplină la solicitare. 

Pentru realizarea testului de examen se alocă 180 de minute. 
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2. Competenţe specifice ale disciplinei, evaluate în cadrul examenului național de 

bacalaureat 

 

1. Interpretarea realității geografice prin mijloace și limbaje specifice, manifestând interes pentru 

dezvoltarea sustenabilă a mediului;  

2. Raportarea realităţii geografice la auxiliare statistice, grafice și cartografice, dovedind spirit analitic și 

practic;  

3. Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând responsabilitate 

și respect față de natură și societatea umană;  

4. Investigarea spaţiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din perspectiva educaţiei pe tot 

parcursul vieții;  

5. Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial, 

demonstrând spirit civic.  

 
3. Unități de competență, unități de conținut, rezultate ale învățării,  

evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat 

 
 

Unități de 

competență 
Unități de conținut Rezultate ale învățării  

Geografia fizică generală 

1.1. Utilizarea 

limbajului geografic 

în explicarea 

realităţii geografice 

naturale a Terrei. 

1.2. Tipizarea 

elementelor, 

proceselor şi 

fenomenelor naturale 

conform anumitor 

criterii. 

1.3. Evaluarea 

realităţii geografice 

naturale a Terrei prin 

mijloace şi limbaje 

specifice. 

2.1. Stabilirea 

relațiilor cauzale ale 

realității geografice 

naturale a Terrei 

analizând 

reprezentările grafice 

și cartografice. 

2.2. Caracterizarea 

componentelor 

naturale ale Terrei, 

utilizând auxiliare 

statistice, grafice şi 

PĂMÂNTUL  – 

INDIVIDUALITATE ÎN UNIVERS 

 

Noţiuni: gravitaţie terestră. 

• Caracteristicile    și    proprietăţile    

fizice ale Pământului: forma,   

căldura internă, gravitaţia terestră. 

• Mişcarea  de  rotaţie  şi  mișcarea  

de  revoluţie a Pământului. 

• Reprezentarea  cartografică  a  

spaţiului  terestru: globul geografic, 

harta geografică şi planul.  

• Ora pe Glob calculată în baza rețelei 

de grade / hărții fuselor orare. 

 

LITOSFERA 

 

Noţiuni: litosferă, scoarță terestră, 

eroziune, alunecări de teren. 

• Structura internă a Pământului. 

• Procesele endogene.  

• Vulcanismul. Cutremurele de 

pământ. 

• Relieful: clasificarea formelor de 

relief. 

• Unităţile majore de relief ale 

uscatului şi ale bazinelor oceanice. 

• Aplicarea limbajului geografic, 

în explicarea realității 

geografice naturale. 

• Deducerea relațiilor cauzale 

aferente caracteristicilor și    

proprietăţilor fizice ale 

Pământului. 

• Compararea elementelor, 

proceselor şi fenomenelor 

naturale, utilizând criterii 

prestabilite.  

• Rezolvarea exercițiilor de 

determinare a coordonatelor 

geografice, de calculare a orei 

locale, a distanțelor pe hartă, 

aplicând hărțile tematice, de 

calculare a amplitudinii 

termice.  

• Aprecierea rolului și importan-

ței caracteristicilor Pământului. 

• Interpretarea reprezentărilor 

grafice și cartografice (hărți 

tematice, climograme, 

profiluri, diagrame ș.a.) în 

caracterizarea componentelor 

naturale ale Terrei. 
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cartografice 

tematice. 

2.3. Explorarea 

realității geografice 

naturale a Terrei, 

aplicând auxiliare 

statistice, grafice şi 

cartografice. 

3.1. Estimarea 

impactului unor 

situații-problemă ale 

mediului natural, la 

nivel global. 

3.2. Elaborarea 

soluțiilor pentru 

situațiile-problemă 

ale mediului natural, 

în contextul 

dezvoltării 

sustenabile. 

4.1. Explorarea 

relațiilor dintre 

componentele 

mediului natural, în 

baza unor conexiuni 

interdisciplinare. 

4.2. Transferarea 

unor abilități din 

ştiinţe, tehnologii și 

matematică în 

studierea spațiului 

geografic natural al 

Terrei. 

5.1. Aprecierea 

diversității naturale a 

patrimoniului 

geografic mondial. 

5.2. Elaborarea 

măsurilor civice, ce 

vizează valorificarea 

rațională a 

patrimoniului natural 

mondial. 

• Procesele exogene şi tipurile de 

relief create: gravitaţional, torenţial, 

fluvial, carstic, eolian, antropic. 

• Procesele și fenomenele geografice 

de risc: cutremure de pământ, erupţii 

vulcanice, alunecări de teren. 

• Rolul scoarţei terestre în natură și 

pentru societatea umană. 

 

ATMOSFERA TERESTRĂ 

 

Noţiuni: atmosferă, amplitudine 

termică, ciclon, anticiclon,  alizeu, 

muson, climă. 

• Compoziţia şi structura atmosferei. 

• Temperatura aerului. Variaţia 

temperaturii aerului pe verticală.   

Repartiţia geografică a temperaturii 

aerului. 

• Presiunea atmosferică. Repartiţia  

geografică a presiunii atmosferice. 

• Vânturile: tipuri, importanţa. 

• Precipitaţiile atmosferice. Repartiţia 

geografică a precipitaţiilor 

atmosferice. 

• Vremea şi prevederea ei. 

• Clima. Factorii  de formare a climei. 

• Zonele climatice. Tipurile de climă. 

• Hărțile climatice şi climogramele, 

utilizate în descrierea unei zone 

climatice.  

• Procesele și fenomenele geografice 

de risc: ploile acide, grindina, seceta, 

smogul. 

• Rolul atmosferei în natură și pentru 

societatea umană. 

 

HIDROSFERA 

 

Noţiuni: hidrosferă, bazin 

hidrografic, deltă, estuar, liman. 

• Circulația și repartiția apei pe Glob. 

Componentele hidrosferei. 

• Oceanul Planetar. Proprietăţile   

chimice şi fizice ale apelor oceanice. 

• Râurile: elementele râului, surse de 

alimentare,  regimul de scurgere, 

importanța. 

• Descrierea  algoritmizată a  

componentelor naturale ale 

Terrei, utilizând auxiliare 

statistice, grafice şi 

cartografice tematice. 

• Clasificarea elementelor, 

proceselor şi fenomenelor 

naturale, utilizând criterii 

prestabilite.  

• Argumentarea rolului 

geosferelor Terrei, proceselor 

și fenomenelor naturale. 

• Aplicarea gradientului termic 

în rezolvarea de exerciții 

tematice. 

• Analizarea repartiției 

geografice a elementelor / 

componentelor naturii, 

utilizând hărțile tematice, prin 

formularea concluziilor 

specifice.  

• Argumentarea factorilor / 

cauzelor unor procese și 

fenomene naturale. 

• Prognozarea modificărilor 

componentelor naturale, în 

baza suporturilor statistice, 

grafice și cartografice.   

• Analizarea situațiilor-problemă  

identificate, prin formularea  

concluziilor specifice. 

• Propunerea unor posibile 

soluții privind rezolvarea 

situaților-problemă ale 

mediului natural. 

• Prezentarea relațiilor dintre 

componentele mediului 

natural,  utilizând  achiziții  

dobândite la fizică, biologie,  

chimie și matematică. 

• Aprecierea diversității naturale 

a patrimoniului geografic 

mondial prin interpretarea 

suporturilor textuale, statistice, 

grafice și cartografice.    

• Proiectarea de măsuri civice de 

valorificare a patrimoniului 

natural mondial. 
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• Lacurile: clasificare, caracteristici  

generale, importanţa. 

• Procesele și fenomenele geografice 

de risc: tsunami, inundaţii. 

• Rolul hidrosferei în natură și pentru 

societatea umană.  

 

BIOSFERA ȘI SOLUL 

 

Noţiuni: biosferă. 

• Solul. Factorii de pedogeneză. 

• Principalele tipuri de sol pe Terra. 

• Procesele și fenomenele geografice 

de risc: dispariţia unor specii ale 

lumii organice, pandemiile. 

• Rolul biosferei și a solului în natură 

și pentru societatea umană.  

 

MEDIILE GEOGRAFICE 

 

Noţiuni: mediul geografic. 

• Mediile ecuatoriale și subecuatoriale. 

• Mediile tropicale și subtropicale. 

• Mediile temperate. 

• Mediile subpolare şi polare. 

• Localizarea obiectivelor 

geografice naturale pe suporturi 

cartografice tematice. 

 

Notă: Obiectivele geografice 

menționate în curriculumul 

liceal la clasa a X-a sunt 

obligatorii ca rezultate ale 

învățării. 

 

Geografia umană a lumii 

1.1. Caracterizarea, 

în scris și oral, a 

realităţii geografice 

social-economice,  

utilizând corect 

limbajul geografic. 

1.2. Tipizarea 

elementelor, 

proceselor şi 

fenomenelor social-

economice, 

conform anumitor 

criterii. 

1.3. Diferențierea 

realității geografice 

social-economice, în 

baza diferitor surse 

de informații, 

utilizând limbajul 

geografic. 

 

HARTA POLITICĂ 

 

Noţiuni: poziție economico-geografică, 

stat monarhie, stat federal. 

• Schimbările cantitative și calitative 

ale hărții politice a lumii în perioada 

contemporană. 

• Tipologia statelor lumii. 

 

CONDIȚIILE ȘI RESURSELE 

NATURALE 

 

Noţiuni: condiții naturale, resurse 

naturale,  resurse agroclimatice, fond 

funciar. 

• Condițiile și resursele naturale.    

Clasificarea resurselor naturale. 

• Resursele extraatmosferice și ale 

atmosferei. 

• Resursele hidrosferei. 

• Aplicarea limbajului geografic 

în explicarea realității geografice 

social-economice. 

• Clasificarea elementelor, 

proceselor și fenomenelor social-

economice după criterii 

prestabilite. 

• Interpretarea particularităților 

unor elemente, procese și 

fenomene social-economice 

(resurse naturale, populație și 

așezări umane, ramuri ale 

economiei, state) în baza textelor. 

• Aplicarea suporturilor 

statistice, grafice și cartografice în 

soluționarea situațiilor-problemă 

ale mediului social-economic la 

nivel național, regional și global. 

• Argumentarea realității social-

economice, utilizând suporturi 

statistice, grafice și cartografice. 
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2.1. Argumentarea 

realității social-

economice, în baza 

suporturilor 

statistice, grafice și 

cartografice. 

2.2. Caracterizarea 

componentelor 

social-economice, 

utilizând auxiliare 

statistice, grafice şi 

cartografice 

tematice. 

2.3. Explorarea 

realității social-

economice, aplicând 

auxiliare statistice, 

grafice şi 

cartografice. 

3.1. Deducerea 

relațiilor cauzale ale 

situațiilor-problemă 

din mediul social-

economic la nivel 

național, regional și 

global. 

3.2. Elaborarea unor 

proiecte de 

soluţionare a 

situațiilor-problemă 

ale mediului social- 

economic la nivel 

național, regional şi 

global.  

4.1. Investigarea 

componentei social-

economice a 

mediului geografic, 

realizând conexiuni 

interdisciplinare. 

4.2. Argumentarea 

relațiilor dintre 

componentele 

spațiului geografic 

social-economic, 

corelând achizițiile 

dobândite la alte 

discipline școlare. 

• Resursele litosferei. 

• Resursele biosferei. Resursele de sol. 

 

POPULAȚIA ȘI AȘEZĂRILE 

UMANE 

  

Noţiuni: rată a natalității, rată a 

mortalității, bilanţ natural al populaţiei,   

tranziție  demografică, bilanţ migratoriu 

al populaţiei, exod de intelecte, 

aglomerație urbană, megalopolis. 

• Dinamica  numerică  și  mișcarea  

naturală  a populației. Politici 

demografice. 

• Mobilitatea teritorială a populației: 

factori de mobilitate, tipizare, 

importanță. 

• Repartiția geografică și densitatea 

populației. 

• Structura pe grupe de vârstă și pe 

genuri a populației. Speranța de viață 

la naștere. 

• Structura socio-economică a 

populației. Resursele umane. 

• Urbanizarea. Formele de aglomerare 

urbană. 

• Probleme actuale: îmbătrânirea 

demografică a populației, urbanizarea 

falsă, migrația ilegală.  

 

ECONOMIA MONDIALĂ 

 

Noţiuni: economie mondială, produs 

intern brut, ramură de specializare 

internațională, balanță comercială, 

integrare economică. 

• Structura economiei mondiale.   

Diviziunea geografică internațională a 

muncii. 

• Agricultura  mondială: factori de 

dezvoltare, structura pe ramuri. 

• Cultura plantelor: caracterizarea 

subramurilor, importanța. 

• Creșterea animalelor: caracterizarea 

subramurilor, importanța. 

• Industria: factori de amplasare, 

structura pe ramuri. 

• Deducerea relațiilor cauzale 

ale situațiilor-problemă de 

caracter social-economic la nivel 

național, regional și global. 

• Compararea elementelor, 

proceselor și fenomenelor 

demografice și social-economice 

(resurse naturale, indicatori 

demografici, așezări umane, 

ramuri ale economiei, regiuni și 

state ale lumii), în baza 

suporturilor statistice, grafice și 

cartografice tematice. 

• Propunerea unor măsuri de 

soluționare a situațiilor-problemă 

ale mediului social-economic la 

nivel național, regional și global. 

• Deducerea cauzelor și 

consecințelor producerii unor  

procese și fenomene demografice 

și social-economice, în baza unor 

situații-problemă.   

• Deducerea factorilor de 

dezvoltare/amplasare a ramurilor 

economiei. 

• Aprecierea poziției 

economico-geografice a unui stat, 

în baza hărților tematice. 

• Deducerea particularităților 

social-economice ale regiunilor/ 

statelor, conform unor criterii 

prestabilite. 

• Caracterizarea algoritmizată a 

ramurilor economiei, în baza 

suporturilor textuale, statistice și 

cartografice. 

• Evaluarea rolului, avantajelor 

și dezavantajelor unor elemente, 

procese și fenomene social-

economice. 

• Analizarea particularităților 

unor elemente, procese și 

fenomene social-economice 

(resurse naturale, populație și 

așezări umane, ramuri ale 

economiei, obiective și destinații 

turistice, regiuni/state ale lumii), 
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5.1. Aprecierea 

diversității culturale 

a patrimoniului 

geografic mondial. 

5.2. Deducerea 

ghidată a acțiunilor 

antreprenoriale 

pentru valorificarea 

rațională a 

patrimoniului 

cultural mondial. 

 

• Caracterizarea ramurilor industriei:  

materii prime și produse finite, 

structura pe subramuri, repartiția 

spațială, importanța: 

  - Industria energetică; 

  - Industria metalurgică; 

  - Industria  constructoare  de  mașini  și 

de prelucrare a metalelor; 

  - Industria ușoară; 

  - Industria alimentară. 

• Sectorul serviciilor: rolul în 

economie, structura pe ramuri. 

• Transporturile și comunicațiile. 

• Turismul:  factori  de  dezvoltare,  

clasificare. Marile zone turistice ale 

Globului. 

• Relațiile  economice  internaționale:  

formele principale, importanța. 

Principalele organizații de integrare    

economică (UE, OPEC). 

 

CARACTERIZAREA 

ECONOMICO-GEOGRAFICĂ A 

STATELOR EUROPEI 

• Marea Britanie, Franța, Germania, 

România, Ucraina, Rusia. 

 

CARACTERIZAREA 

ECONOMICO-GEOGRAFICĂ A 

STATELOR EXTRAEUROPENE 

• Asia: China, Japonia, India. 

• America de Nord: SUA. 

• America de Sud: Brazilia. 

• Africa: Republica Africa de Sud. 

• Australia și Oceania: Uniunea 

Australiană. 

utilizând cunoștințe de la alte 

discipline școlare.  

• Rezolvarea exercițiilor de 

calculare a indicatorilor 

demografici și economici. 

• Aprecierea diversității 

culturale a patrimoniului 

geografic mondial din perspectivă 

socială, interculturală, antrepreno-

rială, prin analiza textelor, 

suporturilor grafice și 

cartografice.  

• Localizarea obiectivelor 

geografice social-economice pe 

suporturile cartografice tematice. 

 

Notă: Obiectivele geografice 

menționate în curriculumul liceal 

la clasa a XI-a sunt obligatorii ca 

rezultate ale învățării. 

 

Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană 

1.1. Explicarea unei 

realități spațiale 

investigate (direct 

sau indirect), prin 

utilizarea corectă a 

limbajului geografic. 

1.2. Ierarhizarea 

elementelor, proce-

selor şi fenomenelor 

MEDIUL GEOGRAFIC 

 

Noţiuni: mediu   natural, mediu 

antropizat, mediu antropic. 

• Componentele mediului geografic: 

abiotice, biotice, antropice. 

• Mediul geografic al Republicii 

Moldova: particularităţi în context  

european și mondial. 

 

• Explicarea realității 

geografice, utilizând corect 

limbajul geografic. 

• Caracterizarea complexă a  

componentelor mediului 

geografic, după criterii 

prestabilite. 

• Clasificarea elementelor, 

proceselor şi fenomenelor 
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realităţii geografice, 

după diferite criterii. 

1.3. Argumentarea   

relaţiilor dintre 

elemente, procese și 

fenomene geogra-

fice, prin mijloace şi 

limbaje specifice. 

2.1. Estimarea 

realității geografice a 

lumii contemporane, 

prin raportarea la 

auxiliare statistice, 

grafice şi 

cartografice. 

2.2. Interpretarea 

realității geografice a 

lumii contemporane 

aplicând auxiliare 

statistice, grafice şi 

cartografice 

tematice. 

2.3. Aprecierea 

realității geografice 

investigate, prin 

aplicarea 

suporturilor 

statistice, grafice și 

cartografice. 

3.1. Argumentarea 

soluțiilor pentru 

situațiile-problemă 

ale lumii 

contemporane. 

3.2. Proiectarea unor 

acțiuni de 

soluționare a 

situațiilor-problemă 

ale lumii contem-

porane în funcție de 

dinamica acestora. 

4.1. Evaluarea 

realității geografice a 

lumii contemporane, 

realizând conexiuni 

interdisciplinare. 

4.2. Investigarea 

spațiului geografic, 

CALITATEA, VALORIFICAREA 

ȘI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN 

LUME ȘI ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

Noţiuni: degradarea mediului, efect de 

seră, monitoringul mediului, patrimo-

niu natural, patrimoniu cultural. 

• Calitatea, valorificarea și protecția 

mediului aerian. 

• Calitatea, valorificarea și protecția 

mediului acvatic. 

• Calitatea, valorificarea și protecția 

vegetaţiei naturale. 

• Calitatea, valorificarea și protecția  

lumii animale. 

• Calitatea, valorificarea și protecția 

solului și subsolului. 

• Conservarea și protecția naturii şi    

a patrimoniului cultural. 

• Ariile protejate în lume și în  

Republica Moldova.  

 

PROBLEMELE GLOBALE ALE 

LUMII CONTEMPORANE 

 

Noţiuni: criză energetică, hazard 

natural, hazard antropic. 

• Modificările  climatice,  

despădurirea  și deşertificarea la 

nivel global, regional și local. 

• Poluarea mediului sub aspect 

global și local. 

• Asigurarea societății umane cu   

resurse naturale la nivel mondial și 

în Republica Moldova. 

• Asigurarea cu apă potabilă la nivel 

mondial și local. 

• Problema demografică și a 

migrației populației la nivel 

mondial și în Republica Moldova. 

• Problema alimentară la nivel 

mondial și în Republica Moldova. 

• Hazardurile naturale şi antropice la 

nivel mondial și în Republica 

Moldova. 

 

realităţii geografice, după 

diferite criterii.  

• Argumentarea particularităților 

unor elemente, procese, 

fenomene geografice, utilizând 

limbajul specific. 

• Evaluarea calității, valorificării 

și protecției mediului la nivel 

local, regional şi global, 

aplicând suporturi statistice, 

grafice şi cartografice 

tematice.  

• Deducerea relațiilor cauzale 

dintre elemente, procese și 

fenomene ale realității 

geografice, din perspectiva 

dezvoltării sustenabile.  

• Analizarea realității geografice 

a lumii contemporane, în baza 

unor suporturi statistice, 

grafice și cartografice 

tematice. 

• Exprimarea opiniilor personale 

despre realitatea geografică a 

lumii contemporane.  

• Elaborarea soluțiilor la 

situațiile-problemă ale 

mediului geografic și lumii 

contemporane, în baza unor 

studii de caz.  

• Emiterea unor judecăți de 

valoare cu privire la eficiența 

soluțiilor propuse.  

• Argumentarea, prin exemple 

concrete, a măsurilor/ 

acțiunilor de soluționare a 

problemelor lumii 

contemporane. 

• Explicarea realității geografice 

a lumii contemporane, 

realizând conexiuni cu alte 

discipline școlare.  

• Aprecierea critică a stării 

patrimoniului natural și 

cultural național și mondial din 

perspectiva dezvoltării 

sustenabile.  
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aplicând conexiuni 

interdisciplinare. 

5.1. Evaluarea 

patrimoniului natural 

și cultural, din 

perspectiva dezvol-

tării sustenabile. 

5.2. Realizarea 

proiectelor de valori-

ficare rațională a 

patrimoniului natural 

și cultural, din 

perspectiva dezvol-

tării sustenabile. 

DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ 

ÎN LUME ȘI ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

Noţiuni: dezvoltare sustenabilă. 

• Dezvoltarea sustenabilă: caracteristici 

generale. 

  

 

 

• Propunerea unor măsuri/ 

acțiuni de valorificare rațională 

a patrimoniului natural și 

cultural mondial, din 

perspectiva dezvoltării 

sustenabile.  

 

Notă: Obiectivele geografice 

menționate în curriculumul liceal 

la clasa a XII-a sunt obligatorii ca 

rezultate ale învățării.  

 

4. Exemple de itemi 
 

Exemplele de itemi sunt destinate pentru familiarizarea candidaților la examenul național de 

bacalaureat, profesorilor, autorilor de teste cu structura și tipologia itemilor. Aceste exemple nu acoperă 

întreaga varietate de formulări posibile de itemi/sarcini, ce pot fi utilizate la elaborarea testelor ce vor fi 

propuse candidaților.  
 

Nr. Itemi 
Pun-

ctaj 

 I. Domeniul Cunoaștere și înțelegere   

 Competenţa specifică 1. Interpretarea realității geografice prin mijloace și limbaje 

specifice, manifestând interes pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului. 

 

1. Citiți enunțurile de mai jos. Dacă enunțul este adevărat, încercuiți litera A, iar dacă este 

fals, încercuiți litera F. Dacă ați încercuit litera F, scrieți pe liniile indicate alte cuvinte, 

care fac enunțul adevărat, înlocuindu-le pe cele subliniate. 

 

______________ 

______________ 

A F 1) Canionul este o vale adâncă și îngustă, adesea având 

versanți în trepte. 

______________ 

______________ 

A F 2) Megalopolisul reprezintă aglomerații urbane mari, ce 

se contopesc una cu alta, formând zone urbanizate 

gigantice. 

______________ 

______________ 

A F 3) Degradarea mediului natural este procesul de 

pierdere a calității lui, care se produce ca urmare a 

unor fenomene naturale și a intervenției neraționale a 

omului. 
 

 6 

2. Pământul, ca și alte corpuri cosmice, se caracterizează prin anumite proprietăți fizice. 

Pornind de la această afirmație: 

a) indicați, cum se modifică temperatura în interiorul scoarței terestre, în funcție de 

adâncime:  

b) deduceți, prin câte un exemplu, importanța căldurii interne a Pământului pentru: 

• mediul natural:  

• societatea umană: 

5 
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3. În coloana A sunt prezentate tipuri de agricultură, iar în coloana B – caracteristici ale 

acestora. Asociați cele două coloane și înscrieți pe liniile din coloana A cifrele 

corespunzătoare din coloana B (cifrele pot fi scrise doar o singură dată). 
 

Coloana A Coloana B 

________A. Agricultură 

                    tradițională 

1) Parcul de tractoare și mașini agricole este numeros 

și divers; 

 2) Creșterea animalelor are un rol secundar; 

________B. Agricultură 

                    modernă 

3) Îngrășăminte minerale aproape că nu se folosesc; 

4) Se obțin recolte bogate de culturi agricole la hectar; 

 5) Ponderea populației ocupate în agricultură este 

redusă. 
 

5 

4. Asociați exemplele de lacuri indicate cu cele două tipuri de lacuri prezentate, completând 

casetele libere din schema de mai jos: 

 

Ladoga, Tanganyica, Sclavilor, Balhaș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analizați informația din tabel și indicați, în spațiile libere, elementele lipsă: denumirea 

ramurii/subramurii industriei, câte un exemplu de produs finit și factor de amplasare, 

corespunzător fiecărei ramuri/subramuri. 

Ramuri/subramuri 

ale industriei 

Produse 

finite 
Un factor de amplasare  

 Aluminiu  

Industria mijloacelor 

de transport 
 

Prezența unor condiții climatice favorabile și  

spații largi pentru poligoanele de experimentare. 

Industria zahărului   

 

5 

Tipuri de lacuri 

 

Tectonice 

 

 

Glaciare 
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6. Pădurile au o importanță mare pentru componentele mediului geografic. Indicați în tabel, 

prin câte un exemplu, rolul pădurilor pentru fiecare dintre componentele mediului 

enumerate mai jos. 
 

1) Aerul atmosferic:  

2) Solul:  

3) Lumea animală:  

4) Societatea umană:  
 

4 

 II. Domeniul Aplicare și operare  

 Competenţa specifică 2. Raportarea realităţii geografice la auxiliare statistice, 

grafice și cartografice, dovedind spirit analitic și practic. 

 

7. Comparați două râuri, analizând hărțile tematice din atlasul geografic școlar și structurați 

răspunsul în tabel: 

Râul Colorado 

(America de Nord) 

Criterii de comparare Râul Obi 

(Eurasia) 

 Direcția de curgere a 

râului 

 

 O zonă climatică 

traversată de râu 

 

 Un exemplu de 

activitate economică a 

omului, influențată de 

prezența râului 

 

 

6 

8. Determinați coordonatele geografice (doar în grade) ale vulcanului Vezuviu, aplicând 

rețeaua de grade a hărții fizice a Europei (eroare admisibilă: ±2o): 

  _______ o lat. ___________________;  _______ o long. ___________________. 

4 

9. Calculați desfășurarea Oceanului Atlantic de la vest la est, în grade și în kilometri, pe 

paralela 30o lat. S, aplicând rețeaua de grade a hărții Oceanului Atlantic (lungimea unui 

arc de 1o = 96,5 km). Urmați algoritmul de mai jos și efectuați toate calculele pe foaia de 

test. 

1) Determinați longitudinea geografică a ambelor puncte (eroare admisibilă: ±2o):  

_______ o long. ___________________;  _______ o long. ___________________. 

2) Calculați distanța în grade:  

3) Calculați distanța în kilometri:  

6 

10. Determinați orașul care este situat mai la sud, în raport cu celălalt – București (România) 

sau Tokyo (Japonia), urmând algoritmul de mai jos.  

1) Determinați latitudinea geografică a fiecărui oraș (doar în grade), aplicând rețeaua de 

grade a hărții (eroare admisibilă ±2°):         

    București: ________ o lat. ______;  Tokyo: ________ o lat. ______. 

2) Indicați orașul care este situat mai la sud față de celălalt:   

3) Indicați lungimea arcului de meridian de 1o în kilometri:  

4) Calculați, cu câte grade și cu câți kilometri orașul indicat este situat mai la sud, în raport 

cu celălalt oraș (efectuați toate calculele pe foaia de test):  

8 
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11. Determinați ora şi data când un avion va ateriza la Berlin (Germania), dacă se ştie că acesta 

a decolat din Beijing (China) la ora 21.00, data de 10 iunie şi s-a îndreptat spre vest, iar 

peste 8 ore a ajuns la Berlin. Urmați algoritmul de mai jos și aplicați rețeaua de grade a 

hărților necesare (efectuați toate calculele pe foaia de test).  

1) Determinați longitudinea geografică (doar în grade) a fiecărui oraș (eroare admisibilă ±2°):  

    Berlin: ________ o long. _______; Beijing: ________ o long. ______. 

2) Calculați distanța în grade:   

3) Calculați diferența de oră:  

4) Determinați ora și data aterizării:  

8 

12. Analizați climograma prezentată, hărțile tematice și realizați sarcinile de mai jos.  

 
 

 
 

1) Înscrieți, în spațiul rezervat, temperatura aerului: 

    în luna cea mai caldă ________ (eroare admisibilă: ±1o); 

    în luna cea mai rece  ________ (eroare admisibilă: ±1o). 

2) Calculați amplitudinea anuală a temperaturii aerului (efectuați toate calculele pe foaia 

de test): 

3) Determinați:   

• emisfera (de nord sau de sud) în care este situată localitatea reprezentată în climogramă:  

• tipul de mase de aer care predomină pe parcursul anului:  

4) Deduceți tipul de climă:  

 

7 

13. Călătorie geografică imaginară.  

Identificați obiectivele geografice pe parcursul traseului imaginar indicat mai jos, folosind 

harta fizică a Europei/Eurasiei. Scrieți denumirea obiectivelor în spațiile libere și 

localizați-le pe harta-contur prin cifrele indicate în text:  

8 
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„Călătoria pornește din orașul 

Chișinău, Republica Moldova, spre 

vest. După trecerea frontierei de vest, 

care coincide cu râul 1)___________, 

călătoria continuă în România, spre 

sud-vest, până la unul dintre cele mai 

mari fluvii europene – 

2)_____________________________. Apoi, de-a 

lungul acestui fluviu, în aval, prin cea 

mai mare rezervație a Biosferei din 

România, inclusă în lista patrimoniului 

mondial UNESCO –

3)____________________________,  

călătoria ajunge la punctul de destinație, care este gura de vărsare a fluviului dat în Marea 

4)________________________.”     

14. În tabel sunt prezentate unele date statistice privind situația demografică în Ucraina. 

Analizați datele din tabel și realizați sarcinile de mai jos. 

Unii indicatori demografici ai populației Ucrainei 
 

Indicatori demografici 1990 2019 

Numărul populației, milioane persoane 51,9 44,3 

Ponderea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, în 

% din totalul populației 

11,9 16,9 

Rata natalității, la 1000 de locuitori 12,6 8,1 

Rata mortalității, la 1000 de locuitori 12,1 14,7 

Sursa: www.data.worldbank.org 

1) Identificați tendința dinamicii numărului de locuitori:  

2) Calculați bilanțul natural al populației pentru anul 2019 (efectuați toate calculele pe 

foaia de test): 

3) Explicați o consecință de caracter demografic a valorilor bilanțului natural al populației 

pentru anul 2019:   

4) Deduceți o cauză care a determinat creșterea populației în vârstă de peste 65 de ani în 

perioada 1990-2019: 

7 

 Competenţa specifică 3. Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, 

regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea 

umană. 

 

15. Analizați hărțile tematice din atlasul geografic școlar și argumentați (pentru fiecare enunț 

separat) o cauză care determină: 

1) Frecvența mare a cutremurelor de pământ în Munții Anzi: 

2) Salinitatea medie înaltă la suprafața apei în Marea Roșie: 

3) Densitatea mai mare a populației în partea europeană a Rusiei, comparativ cu cea 

asiatică:  

Câte 3 

p. 

pentru 

fiecare 

enunț 
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16. Deduceți câte o consecință pentru activitatea economică a populației, care rezultă din 

particularitățile statelor menționate în tabel, aplicând hărțile tematice din atlasul geografic 

școlar: 

Particularități Consecințe 

Japonia este un stat insular.  

Clima Indiei are un caracter musonic.  
 

4 

17. Apreciați poziția economico-geografică a Chinei, prin utilizarea hărților tematice, 

realizând sarcinile de mai jos. 

1) Indicați două state cu care se învecinează China:  

2) Deduceți câte un avantaj și un dezavantaj al poziției economico-geografice a Chinei:  

3) Deduceți o consecință pentru economia Chinei determinată de ieșirea țării la ocean: 

8 

18. Analizați structura pe grupe de vârstă și pe genuri a populației, studiind piramidele 

(diagramele) populației tipice pentru statele în curs de dezvoltare (Uganda) și statele înalt 

dezvoltate (Japonia), și realizați sarcinile de mai jos. 

 

 
 

1) Identificați tipul de reproducere a populației specific: 

• Ugandei:  

• Japoniei:  

2) Deduceți o cauză de caracter demografic care determină ponderea mare a populației 

tinere în Uganda:  

3) Explicați o consecință de caracter economic a faptului că în Japonia este mare ponderea 

populației vârstnice: 

7 

19. Citiți cu atenție textul prezentat și realizați sarcinile de mai jos: „Datorita abundenței 

resurselor minerale în secolele trecute, problema epuizarii acestora nu era actuala pentru 

economie. În perioada contemporană, însă, consumul exagerat al resurselor minerale 

determină apariția problemei asigurării omenirii cu astfel de resurse. În același timp, 

unele state slab asigurate cu resurse minerale au soluționat această problemă, realizând 

un progres economic evident.” 
  

1) Deduceți o cauză care determină apariția problemei asigurării omenirii cu resurse 

minerale:  

2) Enumerați două ramuri ale industriei cu un consum sporit de resurse minerale:  

3) Argumentați o măsură de soluționare a problemei deficitului de resurse minerale, pe 

exemplul industriei Japoniei: 

7 
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 Competenţa specifică 4. Investigarea spaţiului geografic prin conexiuni interdiscipli-

nare, din perspectiva educaţiei pe tot parcursul vieții. 

 

20. Determinați temperatura medie a aerului la altitudinea unui munte de 4500 m, dacă la 

poalele lui, la altitudinea de 400 m, în momentul dat, temperatura medie a aerului 

constituie 8oC. Urmați algoritmul de mai jos și efectuați toate calculele pe foaia de test.  

1) Calculați diferența de altitudine:  

2) Indicați gradientul termic vertical: 

3) Calculați diferența de temperatură, aplicând gradientul termic vertical: 

4) Calculați temperatura aerului la altitudinea de 4500 m: 

4 

21. Analizați imaginea de mai jos, hărțile tematice din atlasul geografic școlar și realizați 

sarcinile propuse. 

 
1) Demonstrați că modificarea tipului de ecosisteme de la poli la Ecuator este determinată 

de condițiile climatice: 

2) Exemplificați două specii de arbori din mediul pădurilor de foioase: 

3) Deduceți câte o adaptare a plantelor din pădurile de foioase și din pădurile de conifere 

la condițiile naturale caracteristice acestor zone: 

8 

 III. Domeniul Integrare și transfer  

 Competenţa specifică 3. Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, 

regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea 

umană. 

 

22. Citiți cu atenție situația-problemă prezentată și realizați sarcinile de mai jos: „Degradarea 

mediului este un fenomen complex de alterare a calităţii lui, generat atât de unele procese 

naturale, cât şi de acțiunile neraționale ale omului. Degradarea mediului este o problemă 

globală, iar datoria fiecăruia dintre noi este să protejăm mediul ambiant, pentru a asigura 

viitorul următoarelor generaţii.” 
  

1) Indicați un tip de degradare a mediului:  

2) Deduceți o cauză de origine antropică care generează degradarea mediului:  

3) Apreciați, printr-un argument, rolul măsurilor legislative în prevenirea și combaterea 

degradării mediului:  

6 

23. „Alunecările de teren sunt larg răspândite, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, și 

se manifestă tot mai pregnant în ultimii ani. În țara noastră alunecările de teren afectează 

circa 30 mii de hectare anual, iar costul total al bunurilor materiale afectate de alunecări 

depășește 20-30 miliarde de lei”.                                                    Sursa: www.chisinau.md 
 

Evaluați problema alunecărilor de teren, în baza algoritmului.  

6 

de conifere 



16 
 

 

1) Deduceți o cauză naturală a alunecărilor de teren: 

2) Demonstrați că alunecările de teren sunt un fenomen natural de risc pentru societatea 

umană: 

3) Propuneți o măsură/acțiune de prevenire/combatere a alunecărilor de teren: 

 Competenţa specifică 4. Investigarea spaţiului geografic prin conexiuni interdiscipli-

nare, din perspectiva educaţiei pe tot parcursul vieții. 

 

24. „Către mijlocul anilor '80 ai secolului al XX-lea în Uniunea Sovietică s-au creat condiții 

pentru demararea unui șir de reforme cu caracter politic, economic și social-cultural, 

numit Restructurare. Acest proces a dus la declanșarea unui val de democratizare a 

societății sovietice, dublat de o mișcare pronunțată cu caracter național în toate 

republicile unionale”.                        Sursa: manualul de Istorie, clasa a XII-a, pag. 89 
 

În baza acestei afirmații, realizați sarcinile de mai jos. 
 

1) Indicați o modificare de ordin calitativ care a avut loc pe harta politică a Europei de 

Est în anii 1989-1991:  

2) Exemplificați două state care au apărut pe harta politică a lumii ca rezultat al 

destrămării URSS:  

3) Demonstrați că schimbările calitative pe harta politică a Europei de Est au fost generate 

de procesul de Restructurare:  

4) Argumentați o consecință a procesului de Restructurare din URSS pentru economia 

statelor nou formate: 

8 

25. Apa este cea mai importantă substanță minerală pe Terra și se află într-un circuit 

permanent în natură. În dependență de anumiți factori, apa trece ușor dintr-o stare de 

agregare în alta. Pornind de la această afirmație:    
 

1) Indicați: 

a) două stări de agregare a apei:   

b) un proces care condiționează trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta: 

2) Demonstrați, printr-un exemplu, importanța circuitului apei în natură pentru 

componentele mediului natural: 

5 

26. „Integrarea economică a statelor europene a început după cel de-al Doilea Război 

Mondial. În anul 1957, la inițiativa a 6 state, a fost creată „Piața Comună”, denumită 

ulterior Uniunea Europeană (UE). Pe parcursul perioadei 1957-2013 la UE au aderat 

încă 22 de state. Din ianuarie 2002 a fost pusă în circulație moneda unică EURO”.  

Sursa: manualul de Geografie, clasa a XI-a, pag. 128 

În baza acestei afirmații, realizați sarcinile de mai jos. 
 

1) Exemplificați trei state-membre ale UE:  

2) Indicați două scopuri/obiective ale creării UE: 

3) Demonstrați că aderarea la UE este un avantaj pentru economia statelor membre:  

4) Estimați un dezavantaj al aderării unui stat la UE: 

5) Argumentați rolul UE în economia mondială în perioada actuală: 

12 
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 Competenţa specifică 5. Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect 

social, intercultural, antreprenorial, demonstrând spirit civic. 

 

27. Pădurile reprezintă un patrimoniu natural cu un rol foarte important pentru componentele 

naturii și societatea umană. Diagrama prezentată reflectă suprafața pădurilor (în total și 

raportată la o persoană) și gradul de împădurire (în %). Analizați diagrama și realizați 

sarcinile de mai jos.  

 

 
 

1) Identificați tendința în dinamica suprafeței pădurilor în perioada 1990-2015:  

2) Stabiliți o cauză care a determinat o asemenea dinamică: 

3) Deduceți o consecință a reducerii suprafeței pădurilor: 

4) Propuneți o măsură/acțiune de valorificare rațională a pădurilor: 

 

7 

28. Pornind de la afirmația „Energia eoliană are capacitatea de a susţine întreaga cerere de 

electricitate mondială şi devine o componentă din ce în ce mai semnificativă a energeticii 

mondiale”, realizați sarcinile de mai jos. 
 

1) Indicați câte două avantaje și două dezavantaje ale valorificării energiei eoliene: 

2) Deduceți o cauză care determină nivelul redus de valorificare a potențialului energetic 

eolian la nivel mondial:  

3) Argumentați necesitatea înlocuirii combustibililor fosili cu energia eoliană, ca una 

dintre sursele regenerabile de energie:  

9 

29. Pornind de la faptul că mediul temperat-continental de stepă cuprinde un potențial natural 

de o valoare deosebită, fiind considerat „grânarul Terrei”, realizați sarcinile de mai jos. 
 

1) Enumerați două regiuni/state care sunt situate în mediul dat: 

2) Exemplificați câte o specie de plante spontane și de animale sălbatice specifice:    

3) Identificați un tip de sol caracteristic acestui mediu: 

4) Stabiliți o particularitate a resurselor agroclimatice din acest mediu: 

5) Indicați un fenomen meteoclimatic de risc frecvent în mediul dat: 

6) Deduceți o cauză și o consecință a valorificării agricole intense a acestui mediu:  

7) Propuneți o măsură/acțiune de valorificare rațională a patrimoniului natural al acestui 

mediu: 

14 
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30. „Acest fluviu este situat în partea de nord a Americii de Sud, curgând în regiunea 

Ecuatorului. Bazinul hidrografic acoperă 2/5 din suprafața continentului sud-american. 

În bazinul acestui fluviu se află, probabil, cea mai bogată lume a plantelor de pe glob și 

o faună deosebit de variată; în apele sale trăiește mai mult de o treime din toate speciile 

de pești de apă dulce ale globului”.  

Sursa: Neguț S., Nicolae I., Enciclopedia recordurilor geografice, București, 2003 
 

Pornind de la textul dat, realizați sarcinile de mai jos. 
 

1) Indicați denumirea fluviului descris în text: 

2) Identificați un stat care este situat în bazinul hidrografic (sistemul fluvial) al acestui 

fluviu: 

3) Determinați un exemplu de resurse naturale de importanță mondială din bazinul acestui 

fluviu:    

4) Deduceți un exemplu de activitate economică cu impact negativ asupra patrimoniului 

natural din bazinul acestui fluviu: 

5) Argumentați necesitatea de a proteja patrimoniul natural și cel cultural din bazinul 

acestui fluviu: 

8 
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5. Exemplu de test și de barem de corectare 
 

Acest exemplu de test permite oricărui candidat la examenul national de bacalaureat și publicului 

larg să-și formeze o idee despre structura testului de bacalaureat, numărul de sarcini/itemi, formatul și 

nivelul de complexitate ale acestora. Baremul de corectare, care corespunde exemplului de test, oferă o 

idee despre cerințele referitoare la completitudinea și corectitudinea prezentării unui răspuns detaliat și 

asigură unificarea la nivel național a corectării și notării lucrărilor candidaților.  
 

Materiale necesare: pix, atlase geografice școlare (Geografia fizică generală; Geografia umană a 

lumii; Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană). 
 

Nr. Itemi Punctaj 

 I. Domeniul Cunoaștere și înțelegere  

1. Citiți enunțurile de mai jos. Dacă enunțul este adevărat, încercuiți litera A, iar dacă 

este fals, încercuiți litera F. Dacă ați încercuit litera F, scrieți pe liniile indicate alte 

cuvinte, care fac enunțul adevărat, înlocuindu-le pe cele subliniate. 
 

______________ 

______________ 

A F 1) În mediul ecuatorial vara este caldă și umedă, pe 

când iarna este caldă și uscată. 

______________ 

______________ 

A F 2) Diferența dintre rata natalității și rata mortalității 

constituie bilanțul migratoriu al populației. 

______________ 

______________ 

A F 3) Componentele primare ale mediului geografic, 

care includ apa, aerul și rocile, sunt numite 

abiotice. 
 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2. Analizați informația din tabel despre solstiții și echinocții și identificați elementele 

lipsă, completând spațiile libere cu câte o informație necesară în fiecare celulă: 
 

Ziua/data 

calenda-

ristică 

Denumirea 

astronomică a 

zilei / datei 

calendaristice 

Caracteristici ale zilei / datei calendaristice  

 Solstițiul de 

vară 

 

  Razele solare cad perpendicular la Tropicul de Sud 

(Tropicul Capricornului). 

23 

septembrie 

  

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

3. În coloana A sunt prezentate unele ramuri ale economiei mondiale, iar în coloana B 

– materii prime utilizate în aceste ramuri. Asociați cele două coloane și înscrieți pe 

liniile din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B (cifrele pot fi scrise doar 

o singură dată). 

                   Coloana A Coloana B 

_______A) Industria alimentară 1) Bauxită; 

 2) Bumbac; 

_______B) Industria metalurgică 3) Minereu de fier; 

 4) Fructe; 

_______C) Industria ușoară 5) Lână; 

6) Pește. 
 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4. În  baza  afirmației  că  lumea animală este o componentă importantă a mediului 

geografic: 
 

1) Indicați două funcții ale lumii animale în mediul geografic:  

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

2) Deduceți, prin câte un exemplu: 

a) o cauză naturală care determină degradarea lumii animale: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) o cauză de origine antropică care determină degradarea lumii animale: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

5. Clasificați culturile agricole, indicând tipuri și exemple de culturi corespunzătoare 

acestora, în casetele libere din schema de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 II. Domeniul Aplicare și operare   

6. Calculați desfășurarea Eurasiei, de la nord la sud, în grade și în kilometri, pe 

meridianul 90o long. E, aplicând doar rețeaua de grade a hărții fizice a Eurasiei sau 

a Asiei. Urmați algoritmul de mai jos și efectuați toate calculele pe foaia de test. 
 

1) Determinați latitudinea geografică a ambelor puncte (eroare admisibilă: ±2o): 

 ______________ o  lat. N;    ______________ o  lat. N. 

2) Calculați distanța în grade: __________________________________________ 
 

3) Indicați lungimea arcului de meridian de 1o în kilometri: __________________  
 

4) Calculați distanța în kilometri: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

Culturi agricole 

Furajere         Cerealiere  

P
ie

rs
ic

u
l 
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7. Orașul Chișinău (R. Moldova) este situat în limitele fusului orar 2 (emisfera de Est), 

iar orașul Paris (Franța) este situat în limitele fusului orar 1 (emisfera de Est). 

Utilizând harta politică a lumii, realizați sarcinile propuse. 
 

1) Determinați, locuitorii cărui oraș întâlnesc Anul Nou mai devreme: 

__________________________________________________________________ 

2) Deduceți cauza acestui fapt:__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Calculați, pe foaia de test, cu câte ore întâlnesc Anul Nou mai devreme locuitorii 

orașului indicat la pct. 1): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 

 

 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 

8. Analizați climograma prezentată, hărțile tematice și realizați sarcinile de mai jos.  

 

15

17

19

21

23

25

27

29

0

50

100

150

200

250

300

350

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Precipitaţiile, mm Temperatura, °C

Precipitațiile, mm Temperatura,ºC 

 
 

1) Indicați, în spațiul rezervat, temperatura aerului: 

    în luna cea mai caldă________ (eroare admisibilă: ±1o); 

    în luna cea mai rece  ________ (eroare admisibilă: ±1o). 

2) Calculați amplitudinea anuală a temperaturii aerului (efectuați toate calculele pe 

foaia de test):_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Identificați tipul de mase de aer care predomină pe parcursul anului: 

__________________________________________________________________ 

4) Indicați o cauză a temperaturilor înalte ale aerului pe parcursul anului:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5) Deduceți tipul de climă: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 
 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

2 

Precipitații anuale: 2150 mm 
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9. Analizați hărțile tematice din atlasul geografic școlar și argumentați (pentru fiecare 

enunț separat) o cauză care determină: 

1) Poziția economico-geografică favorabilă a Germaniei față de statele vecine: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Temperaturile aerului preponderent negative, pe parcursul întregului an, în 

Antarctida:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

10. Analizați structura pe grupe de vârstă și pe genuri a populației, studiind piramidele 

(diagramele) populației pentru regiunile Africa și Europa, și realizați sarcinile de 

mai jos. 

    
 

1) Identificați tipul de reproducere a populației specific: 

• Africii   ______________________________________________________ 

• Europei ______________________________________________________  

2) Deduceți o cauză de caracter demografic care determină ponderea mare a 

populației tinere în Africa:____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 
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3) Argumentați o consecință de caracter economic a faptului că în Europa este mare 

ponderea populației vârstnice: _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Indicați tipul de politică demografică promovată în statele din Europa: 

__________________________________________________________________ 

5) Propuneți o măsură/acțiune care va contribui la creșterea natalității populației în 

Europa: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

L 

0 

1 

2 

3 
 

 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

1 

2 

L 

0 

1 

2 

3 
 

 

 

L 

0 

1 
 

 

L 

0 

1 

2 

11. Este cunoscut faptul că hazardurile naturale meteo-climatice au un impact puternic 

asupra mediului geografic și societății umane. Uraganele reprezintă un hazard foarte 

frecvent pe Terra, cu pierderi umane numeroase și prejudicii materiale enorme. 

Pornind de la cele afirmate, evaluați fenomenul uraganelor, în baza algoritmului. 
 

1) Deduceți o cauză de formare a uraganelor: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Exemplificați câte o consecință a uraganelor pentru:  

a) lumea organică: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) societatea umană: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Propuneți: 

a) o măsură de prevenire a consecințelor uraganelor pentru societatea umană: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) o acțiune care ar trebui întreprinsă de către persoanele afectate de un uragan 

pentru asigurarea securității personale: __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 III. Domeniul Integrare și transfer  

12. „Formarea sistemului economiei mondiale este un proces istoric de lungă durată... 

În dezvoltarea sa societatea trece prin trei etape consecutive: preindustrială, 

industrială și postindustrială. Fiecărei etape îi corespunde o anumită structură a 

economiei”.                          Sursa: manualul de Geografie, clasa a XI-a, pag. 66 
 

În baza acestei afirmații, realizați sarcinile propuse. 
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1) Exemplificați două ramuri ale sectorului primar al economiei în etapa 

preindustrială:  

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

2) Indicați o ramură a industriei caracteristică economiei mondiale în etapa 

industrială: _________________________________________________________ 

3) Deduceți un factor care a determinat faptul că revoluția științifico-tehnică a 

început în statele înalt dezvoltate: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Argumentați, printr-un exemplu, rolul revoluției științifico-tehnice în 

modernizarea economiei mondiale în etapa postindustrială: __________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

L 

0 

1 

2 
 

 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 
 

L 

0 

1 

2 
 

 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

13. Aerul atmosferic este un amestec de diferite gaze, particule solide și lichide, care 

formează atmosfera Terrei. Pornind de la această afirmație, realizați sarcinile de mai 

jos.    

 

1) Indicați: 

   a) denumirea gazului cu cea mai mare pondere în compoziția aerului atmosferic:  

__________________________________________________________________ 

b) un exemplu de substanță anorganică solidă în aerul atmosferic: 

__________________________________________________________________ 

2) Enumerați două ramuri/subramuri ale industriei care contribuie cel mai mult la 

poluarea aerului atmosferic cu gaze nocive: 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

3) Deduceți o cauză a creșterii conținutului de CO2 în aerul atmosferic: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 
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14. Analizați harta-contur anexată, cu unele tipuri de medii geografice, hărțile tematice 

din atlasul geografic școlar și realizați sarcinile propuse. 

 
1) Identificați: 

a) denumirea vânturilor permanente – sursă de energie eoliană, în mediul marcat cu 

litera D: ___________________________________________________________ 

b) un exemplu de resurse naturale de origine biologică în mediul marcat cu litera C: 

 __________________________________________________________________ 

c) denumirea unui lac din Africa – sursă de apă potabilă, din mediul geografic marcat 

cu litera A: ________________________________________________________ 

d) un tip de sol caracteristic pentru mediul marcat cu litera C: 

__________________________________________________________________ 

2) Deduceți: 

a) o cauză care determină nivelul sporit de valorificare economică a mediului marcat 

cu litera B: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) o consecință negativă pentru mediul marcat cu litera С, datorită valorificării 

economice active a resurselor naturale de origine biologică: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

15. „Turismul este cel mai dinamic sector al economiei mondiale în ultimii ani. În multe 

țări din Europa – cea mai importantă regiune turistică din lume, turismul este o 

ramură de specializare internațională. În același timp, turismul este dependent de 

influența diferitor factori, fiind vulnerabil la apariția unor probleme de caracter 

natural, economic, politic. De exemplu, în anul 2020 fluxul de turiști s-a redus brusc, 

iar pierderile au constituit miliarde de euro.” 
  
Pornind de la această situație-problemă, realizați sarcinile propuse. 
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1) Indicați un tip de turism după criteriul arealului de răspândire: 

__________________________________________________________________ 

 

2) Demonstrați, printr-un exemplu, că Europa dispune de un potențial turistic natural 

bogat și variat: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Argumentați o cauză care a determinat reducerea bruscă a fluxului de turiști la 

nivel mondial în anul 2020: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) Propuneți o măsură de protecție a patrimoniului turistic: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 

L 

0 

1 

2 

L 

0 

1 
 

L 

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

3 

 

L 

0 

1 

2 

 Total: 100 puncte.   
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Barem de corectare 

 

Nr. 
Punc

taj 

total 
Răspunsul așteptat Punctaj detaliat 

1. 6 1) Fals; Răspuns corect: subecuatorial. 

2) Fals; Răspuns corect: bilanțul natural. 

3) Adevărat. 

 

Se acordă câte 2 puncte 

pentru fiecare răspuns 

corect; se acordă câte 1 

punct în cazul în care se 

încercuiește corect 

răspunsul Fals, dar nu se 

scriu cuvintele care fac 

afirmația adevărată;  

total – 6 puncte. 

2. 6  

Ziua/data 

calendaristi

că 

Denumirea 

astronomică a 

zilei / datei 

calendaristice 

Caracteristici ale zilei / 

datei calendaristice 

22 iunie 

sau 21 

iunie 

Solstițiul de 

vară 

Razele solare cad 

perpendicular la 

Tropicul de Nord 

(Tropicul Racului);  

În emisfera de nord 

este cea mai lungă zi și 

cea mai scurtă noapte.  

22 

decembrie 

sau 21 

decembrie 

Solstițiul de 

iarnă 

Razele solare cad 

perpendicular la Tropicul 

de Sud (Tropicul 

Capricornului). 

23 

septembrie 

Echinocțiul de 

toamnă 

Razele solare cad 

perpendicular la 

Ecuator; ambele 

emisfere sunt iluminate 

în aceeași măsură; ziua 

este egală cu noaptea în 

ambele emisfere. 

Notă: în coloana „Caracteristici ale zilei/datei calenda-

ristice” se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect; total – 6 puncte. 

 

Notă: dacă elevul va 

scrie într-o celulă mai 

mult de un răspuns, iar 

cel puțin unul dintre ele 

va fi greșit, atunci nu se 

acordă puncte în cazul 

respectiv. 

 

 

 

 

3. 6 
 

4, 6 A) Industria alimentară 
 

1, 3 B) Industria metalurgică 
 

2, 5 C) Industria ușoară 
 

Notă: dacă elevul va scrie o cifră mai mult decât o dată, 

atunci nu se acordă puncte în cazul respectiv. 

Se acordă câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect;  

total – 6 puncte. 
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4. 6 1)  

- lumea animală menține echilibrul în ecosisteme prin lanțul 

trofic;  

- unele specii de animale (insectele, păsările ș.a.) participă la 

polenizarea plantelor; 

- unele specii de animale participă la constituirea unor roci 

(roci organogene/biogene); 

- lumea animală participă la formarea/modelarea reliefului (de 

exemplu, relieful coraligen);  

 - lumea animală participă la formarea solului (procesul de 

pedogeneză). 

2) 

a)  

- erupțiile vulcanice / incendiile naturale / inundațiile / 

modificările climatice / procesele geomorfologice / 

fenomenele meteoclimatice, afectează habitatele animalelor 

și/sau provoacă pieirea sau rănirea lor. 

b)  

- vânatul / pescuitul excesiv, care determină reducerea 

populației de animale dintr-o anumită regiune;  

- poluarea mediului / defrișările / desțelinirile / desecările / 

activitățile economice și alte activități umane, care au un 

impact negativ asupra animalelor și a habitatelor lor. 
 

 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 2 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se acordă câte 2 

puncte pentru deducerea 

corectă și deplină a unei 

cauze (se acordă câte 1 

punct pentru deducerea 

parțial corectă a unei 

cauze);  

total – 4 puncte. 

 

 

 

5. 6 Pomicole / Pomicultura: măr; păr; cais; citrice (portocal, 
lămâi ș.a.); bananier; arbore de cafea; arbore de cacao; arbore 
de cauciuc. 

Cerealiere: grâu; porumb; ovăz; orez; secară; mei. 

Furajere: lucernă; sfeclă furajeră. 

 

Notă: se acceptă și alte exemple corecte de culturi agricole. 

Se acordă câte 1 punct 
pentru fiecare răspuns 
corect; 

total – 6 puncte. 

6. 5 1) latitudinea geografică a ambelor puncte: 

75o lat. N; 22o lat. N (eroare admisibilă: ± 2o) 

 

2) distanța în grade: 75o - 22o = 53o 
 

 

Notă: se admit ca valori corecte cele de la 49o până la 57o, 

ținând cont de eroarea admisibilă, indicată la punctul 1). 

 

3) 1o ≈ 111 km. 

 

4) distanța în kilometri: 53o ×111 km = 5883 km. 
 

Notă: se admit ca valori corecte cele de la 5439 km până la 

6327 km, ținând cont de eroarea admisibilă, indicată la 

punctul 1). 

1) Se acordă câte 1 

punct pentru determi-

narea corectă a valorii 

latitudinii geografice; 

total - 2 puncte.  

2) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă 

a distanței în grade.  

3) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea valorii 

corecte. 

4) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă 

a distanței în kilometri. 
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7. 4 1) Chișinău. 

 

2) Orașul Chișinău este situat mai la est, comparativ cu orașul 

Paris. Direcția de rotație a Pământului, în cadrul mișcării 

în jurul axei sale, este de la vest spre est. Prin urmare, ora 

oficială la Chișinău este mai devreme și, respectiv, 

locuitorii orașului Chișinău întâlnesc Anul Nou mai 

devreme. 

 

3) Diferența de fuse orare: 2 – 1 = 1 oră. 

1) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

orașului. 

2) Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a cauzei (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțial corectă a 

cauzei). 

3) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă a 

diferenței de ore, cu con-

diția răspunsului corect 

indicat la punctul 1). 

8. 7 1) 
- temperatura aerului în luna cea mai caldă: 28 oC  
   (eroare admisibilă: ±1 o); 
- temperatura aerului în luna cea mai rece: 25 oC  
   (eroare admisibilă: ±1 o). 

2) 28 o – 25 o = 3 oC. 
Notă: se admit ca valori corecte ale amplitudinii anuale a 
temperaturii aerului de la 1 o până la 5 o, ținând cont de 
eroarea admisibilă, indicată la punctul 1). 

3) ecuatorial. 

4)  

- cantități mari de radiație solară, datorită unghiului mare de 

cădere (incidență) a razelor solare; 

- prezența maselor de aer ecuatorial, cald pe tot parcursul 

anului. 
 

  5) ecuatorial. 

1) Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 
temperaturii aerului în 
cele două luni;  
total – 2 puncte. 
2) Se acordă 1 punct 

pentru calcularea corectă 

a amplitudinii anuale a 

temperaturii aerului. 

3) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă 

a tipului de mase de aer. 

4) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

cauzei. 

5) Se acordă 2 puncte 

pentru răspunsul corect. 

9. 6 1)  
- Germania are în calitate de vecini state înalt dezvoltate 
(Franța, Țările de Jos (Olanda), Belgia, Danemarca, Elveția și 
altele), care se remarcă prin stabilitate politică și social-
economică, majoritatea cărora sunt membre ale UE, cu care 
Germania colaborează în toate domeniile, beneficiind de 
circulația liberă a persoanelor, mărfurilor, capitalului;  

- vecinii de est (Polonia și Cehia) sunt state cu un nivel mai 

redus de dezvoltare, Germania valorificând piața lor de 

desfacere și forța de muncă mai ieftină; 

- statele vecine prezintă pentru Germania o piață de investiții 

(export de capital), oportunități de colaborare științifico-

tehnică, culturală, turistică și în alte domenii.  

2) 

- cantități mici de radiație solară, datorită unghiului mic de 

cădere (incidență) a razelor solare, determinat de poziția 

Antarctidei la Polul Sud; 

1) și 2): 

 

Se acordă câte 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

cauzei, câte 2 puncte 

pentru indicarea corectă 

și argumentarea parțială a 

cauzei și câte 3 puncte 

pentru indicarea corectă 

și argumentarea deplină a 

cauzei;  

total – 6 puncte.  
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- prezența maselor de aer polar (antarctic), rece și uscat pe tot 

parcursul anului; 

- albedoul ridicat, datorită prezenței învelișului de gheață 

(calotei glaciare) și de zăpadă, ceea ce determină reflectarea 

radiației solare până la 98% din cantitatea totală primită de la 

Soare. 

 

Notă: se acceptă și alte formulări corecte ale argumentării 

cauzelor.  

10. 10 1)  

• Africa – tip tradițional de reproducere;  

• Europa – tip modern de reproducere. 

2)  

- natalitatea foarte înaltă, datorită mentalității nataliste, a 

căsătoriilor timpurii, a tradițiilor de a avea familii numeroase, 

a influenței religiei;  

 - ponderea redusă a populației adulte și vârstnice, cauzată de 

durata mai mică a vieții (speranța de viață la naștere mai 

mică), datorită condițiilor mai dificile de trai, a nivelului mai 

redus de asigurare cu servicii medicale de calitate, a prezenței 

unor conflicte sociale, militare. 

3)   

- îmbătrânirea demografică determină creșterea cheltuielilor 

de întreținere a vârstnicilor și creșterea costului serviciilor de 

sănătate, care sunt asumate de populația aptă de muncă;  

- deficitul de resurse umane în unele ramuri ale economiei, 

ceea ce determină imigrația resurselor de muncă sau 

înlocuirea muncii umane prin computerizarea, automatizarea 

și robotizarea proceselor de producție și a serviciilor; 

 - apariția unor noi specializări în economie, destinate mai 

mult populației vârstnice (servicii de îngrijire a vârstnicilor, 

producția de anumite tipuri de medicamente, produse de 

igienă etc.). 

4) Politică demografică pronatalistă (de stimulare a 

natalității). 

5) Alocări financiare pentru fiecare copil până la o anumită 

vârstă; păstrarea locului de muncă al mamei pentru o anumită 

perioadă de timp; acordarea diferitor înlesniri familiilor cu 

copii mici și familiilor numeroase. 

 

Notă la pct. 2, 3 și 5: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1) Se acordă câte 1 

punct pentru indicarea 

corectă a tipului de 

reproducere;  

total – 2 puncte. 

 

2) Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a cauzei (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțial corectă 

a cauzei). 

 

3)  Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a consecinței 

(se acordă 1 punct 

pentru deducerea parțial 

corectă a consecinței). 

 

 

 

 

 

4) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

tipului de politică 

demografică. 

5) Se acordă 1 punct 

pentru propunerea parțial 

corectă și 2 puncte 

pentru propunerea 

corectă. 

11. 8 1) Diferența mare de temperatură a aerului și presiune 

atmosferică dintre două regiuni (îndeosebi dintre continent și 

ocean), ceea ce determină intensitatea mare a uraganelor. 

2)  

a) Degradarea vegetației / ruperea crengilor / căderea 

copacilor;  modificarea sau dispariția habitatelor pentru unele 

specii de plante și de animale (de exemplu, distrugerea 

1) Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a cauzei (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțial corectă 

a cauzei). 
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cuiburilor, vizuinilor etc.); decesul animalelor prin înec, 

datorită inundațiilor provocate de uragane; afectarea / rănirea 

animalelor; degradarea ecosistemelor. 
 

b) Prejudicii materiale, cauzate de avarierea clădirilor, 

căderea copacilor etc.; pierderi umane (decesul, traumarea 

oamenilor); afectarea infrastructurii: perturbarea comunicați-

ilor și a activităților prin întreruperi de energie electrică, 

obstrucționări în traficul de pasageri și de mărfuri ș.a. 
 

3)  

a) Monitorizarea condițiilor de formare a uraganelor și 

avertizarea la timp a populației; informarea și educarea 

populației cu privire la regulile de comportament în timpul 

unui uragan; prezența planurilor eficiente de evacuare a 

populației; 

b) Respectarea recomandărilor / indicațiilor anunțate de 

autorități; acționarea conform regulilor de comportament în 

timpul unui uragan.  
 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

2) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 2 puncte. 

 

 

 

 

 

 

3) Se acordă câte 1 

punct pentru propunerea 

parțial corectă și câte 2 

puncte pentru 

propunerea corectă a unei 

măsuri/acțiuni;  

total – 4 puncte. 

 

12. 8 1) Agricultura; pescuitul; vânatul. 

 

2) Industria constructoare de mașini; industria chimică. 

 

3)  

- prezența unui potențial înalt al instruirii, educației, 

cercetării, inovării, care a determinat faptul că statele înalt 

dezvoltate se află în avangarda revoluției științifico-tehnice și 

a modernizării economiei;   

- prezența resurselor de muncă calificate, necesare pentru  

implementarea inovațiilor științifico-tehnice în procesul de 

producție;  

-  prezența resurselor financiare necesare pentru cercetările 

științifice, realizarea și implementarea inovațiilor tehnologice. 

 

4)  

- apariția a noi procese tehnologice, implementate în procesul 

de producție: mecanizarea, automatizarea, computerizarea, 

robotizarea, chimizarea, care determină creșterea 

productivității, a volumului și diversității producției; 

- apariția și dezvoltarea unor ramuri/subramuri noi ale 

economiei (industria mecanicii de precizie, industria roboților 

industriali, nanotehnologiile, etc.), fapt ce determină 

diversificarea economiei, creșterea productivității și a 

volumului producției, specializarea economiei unor state. 
 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 2 puncte. 

 

2) Se acordă 1 punct 

pentru răspunsul corect. 

 

3) Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a factorului (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțial corectă 

a factorului). 

 

4) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

a rolului R.Ș.T., 2 

puncte pentru indicarea 

corectă și argumentarea 

parțială a rolului R.Ș.T. 

și 3 puncte pentru 

indicarea corectă și 

argumentarea deplină a 

rolului R.Ș.T.;  

total – 3 puncte. 
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13. 6 1)  
   a) azot; 
   b) praf, particule microscopice de sare, sol, roci. 
 

2) Industria energetică / metalurgică / chimică / de prelucrare 

a lemnului. 

 

3)  

- erupțiile vulcanice, cu degajări de gaze ce conțin carbon sau 

oxizi de carbon (inclusiv CO2); 

- incendiile (de origine naturală sau antropică);  

- arderea combustibililor (carburanților) fosili la centralele 

termoelectrice; 

- arderea combustibililor (motorina, benzina ș.a.) în motoarele 

cu ardere internă ale mijloacelor de transport.  
 

 

Notă la pct. 1b), 2 și 3: se acceptă și alte răspunsuri corecte.  

1) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 2 puncte. 
 

2) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 2 puncte. 

 

3) Se acordă 2 puncte 

pentru deducerea corectă 

și deplină a cauzei (se 

acordă 1 punct pentru 

deducerea parțial corectă 

a cauzei). 

 

14. 8 1)  

   a) litera D: vânturile polare (arctice) / vânturi polare de est.  

   b) litera C: pădurile de conifere; resursele faunistice 

(animalele sălbatice). 

   c) litera A: Tanganyika, Victoria, Nyasa. 

   d) litera C: soluri podzolice / brune podzolite / soluri de 

mlaștină și turbă. 

2)  

   a) 

- clima subtropicală, cu veri calde, uscate și ierni blânde și 

umede, care oferă condiții pretabile pentru activitățile 

populației; 

 - prezența unui potențial turistic natural enorm, reprezentat 

de peisaje montane, litoral maritim, plaje de nisip și climă de 

litoral prielnică pentru turiști; 

- regiunea este intens populată din timpuri străvechi, având un 

patrimoniu istoric bogat, prin formarea și dezvoltarea 

civilizațiilor și culturilor antice (egipteană, romană, greacă 

ș.a.).  

   b)  

- degradarea vegetației, datorită defrișărilor masive;  

- degradarea lumii animale datorită vânatului excesiv și a 

distrugerii habitatelor naturale; 

- modificarea ecosistemelor și a peisajelor naturale, ca rezultat 

al exploatării neraționale a resurselor naturale de origine 

biologică. 
 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1) Se acordă câte 1 

punct pentru fiecare 

răspuns corect;  

total – 4 puncte. 

 

 

 

 

 

2) Se acordă câte 2 

puncte pentru deducerea 

corectă și deplină a 

cauzei/ consecinței (se 

acordă câte 1 punct 

pentru deducerea parțial 

corectă a cauzei/ 

consecinței);  

total – 4 puncte. 
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15. 8 1) Turism maritim / montan / urban / rural. 

 

 

2)  

- prezența zonelor montane (munții Alpi, Carpați, Pirinei ș.a.) 

cu peisaje pitorești și cu posibilități de practicare a sporturilor 

de iarnă, alpinismului și altor activități turistice; 

- prezența unei linii de țărm (litoral) oceanic și maritim extinse 

(Oceanul Atlantic, mările Mediterană, Neagră, Baltică ș.a.), 

unde plajele de nisip și clima de litoral sunt prielnice și atrag 

numeroși turiști; 

 - prezența diverselor obiective naturale hidrologice (cascade, 

lacuri, ghețari ș.a.), orografice (peșteri, fiorduri ș.a.)  și 

vegetale, care prin unicitatea și originalitatea lor atrag 

numeroși turiști; 

- prezența unei rețele extinse de diverse arii naturale protejate 

(de exemplu, Delta Dunării), care protejează și conservează 

mediul natural, făcându-l atractiv pentru practicarea 

turismului verde/ecologic. 

 

3) Pandemia provocată de coronavirusul COVID-19, care a 

determinat impunerea de către guverne a unor restricții severe 

privind circulația persoanelor, atât în interiorul statelor, cât și 

la nivel internațional.   
 

 

4) Măsuri legislative și normative de protecție; măsuri 

educative și de responsabilizare a populației/turiștilor; 

extinderea ariilor naturale protejate de stat; crearea unor 

organizații specializate în protecția patrimoniului turistic; 

crearea și extinderea Listei patrimoniului mondial UNESCO. 
 

 

Notă: se acceptă și alte răspunsuri corecte. 

1) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

unui tip de turism. 

 

2) Se acordă 2 puncte 

pentru demonstrarea 

corectă și deplină a 

exemplului (se acordă 1 

punct pentru 

demonstrarea parțial 

corectă a exemplului). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se acordă 1 punct 

pentru indicarea corectă a 

cauzei, 2 puncte pentru 

indicarea corectă și 

argumentarea parțială a 

cauzei și 3 puncte pentru 

indicarea corectă și 

argumentarea deplină a 

cauzei;  

total – 3 puncte. 
 

 

4) Se acordă 2 puncte 

pentru propunerea 

corectă a unei măsuri. 

 100 Total:  
 

 


