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Examenul național de bacalaureat 2021 
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 zece puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 
 

ЗАВДАННЯ I (30 балів) 

 
Вище представлена карта відноситься до завдання І А – Е. На карті позначені держави 
буквами а міста-столиці числами.  
 

 

A. Уточніть: 
1. назву держави позначену на карті буквою A; 
2. назву міста-столиці позначену на карті числом 3.    4 бали 
 

B. Напишіть, на екзаменаційний лист, правельні відповіді, які доповнюють нище наведені 
твердження: 
1. Місто-столиця позначено на карті числом 9 називається ... 
2. Держава позначена на карті буквою G називається ... 
3. Литва є держава позначена на карті буквою...      6 балів 
 

C. Напишіть, на екзаменаційний лист, відповідну букву правельній відповіді для кожного 
нище наведеного твердження: 
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1. Місто-столиця позначено на карті числом 15 називається: 
a. Белград  b. Берлин  c. Братислава d.Брюсель 2 бали 

2. Місто-порт Ротердам знаходиться у державі зазначені на карті буквою: 
a. A   b. C   c. E   d. I     2 бали 

3. Балканські Гори (Стара Планіна) знаходяться у державі позначені на карті буквою: 
a. A   b. F   c. G   d. H     2 бали 

4. Держава позначена на карті буквою J називається: 
a. Альбанія  b. Боснія і Герцеговіна c. Хорватія d. Чорнагора   2 бали 

5. Місто-столиця Атена позначено на карті числом: 
a. 4   b. 6   c. 11   d. 12     2 бали 

 

D. Представте три різниці між кліматом держави позначені, на карті, буквою B та кліматом 
держави позначені, на карті, буквою C. 
Замітка 1: Різниці можуть стосуватися будь яких з наступних  кліматичних аспектів: 
генетичні фактори, кліматичний тип, середні щорічні температури/літо/зима, термічна 
протяжність, середні щорічні опади/літо/зима, висока частота вітрів, інші кліматичні 
аспекти. 
Замітка 2: Бали надаються повністю тільки тоді, якщо різниці будуть представлені 
порівняльно, а ні окремо 
Замітка 3: Не потрібно іменувати держави, можна їх звати буквами якими позначені на 
карті.                                                                      6 балів 
 
E. 1. Уточніть одну підземну ресурсу, яка експлуатується у державі позначені на карті буквою 
D, а також одну галузь індустрії, яка її використовує. 
2. Представте один натуральний фактор, який викликає нищу середню густоту населення у 
державі, якої місто-столиця позначена, на карті, числом 13.                   4 балів 
 
ЗАВДАННЯ II (30 балів) 

 
Вище представлена карта відноситься до завдання II A – E. На карті позначені буквами 
рельєфні одиниці, числами від1 до 6 міста а річки числами від 7 до 12.  
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A. Уточніть: 
1. назву міста позначено на карті числом 5;  
2. назву річки позначено на карті числом 12.         4 puncte 
 

B. Напишіть, на екзаменаційний лист, правельні відповіді, які доповнюють нище наведені 
твердження:  
1. Річка позначена, на карті, числом 10 називається... 
2. Понтичні кліматичні впливи заходять у рельєфну одиницю позначену, на карті, буквою ... 
3. Місто позначено, на карті, числом 2 називається ...     6 балів 
 
C. Напишіть, на екзаменаційний лист, відповідну букву правельній відповіді для кожного 
нище наведеного твердження: 
1. Найбільше місто, за числом населення, через який тече річка позначена на карті, числом 9 
називається: 

a. Арад  b. Орадеа  c. Сату Маре  d. Тімішоара   2 бали 
2. Комплексні мінеральні ресурси тасрібно-золоті, знаходяться у рельєфні одиниці, позначені 
на карті, буквою: 

a. A   b. B   c. C   d. H  2 бали 
3. Місто позначено, на карті, числом 3 називається: 

a. Бая Маре  b. Бистриця  c. Клуж-Напока d. Залиу 2 бали 
4. Сільвостепна рослинність, знаходяться у рельєфні одиниці, позначені на карті, буквою: 

a. B   b. D   c. E   d. G  2 бали 
5. Річка позначена, на карті, числом 8: 

a. притока Яломіци   b. має початок у Горах Паринг 
c. називається Арджеш  d. переходить через Бухарест  2 бали 

 

D. Представте три різниці між рельєфом одиниці  позначена, на карті, буквою E i рельєфом 
одиниці  позначена, на карті, буквою F. 
Замітка 1: Різниці можуть стосуватися будь яких з наступних аспектів рельєфу: 
формування, типи порід на яких сформувався рельєф, висоти,ступень розчленованості, 
рельєфні сходинки, генетичні типи рельєфу, направлення вершин та головних долин 
річок, розташування улоговин, інші спеціфічні аспекти рельєфу. 
Замітка 2: Бали надаються повністю тільки тоді, якщо різниці будуть представлені 
порівняльно, а ні окремо.  
Замітка 3: Не потрібно іменувати одиниці рельєфу, можна їх звати буквами якими 
позначені на карті.                                                        6 балів 
 
E. Представте два елементи сприятливості (два фактори), сприяли розвитку міста, 
позначеному на карті, числом 6.        4 бали 
 
ЗАВДАННЯ III (30 балів) 
 
Нище наведене графічне зображення відноситься до завдання III A-B і представляє 
еволюцію внутрішнього виробництва та імпортування нафти в періоді 1992-2019, в Румунії.
   Sursa: INS 
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A. Уточніть: 
1. найбільшу вартість імпортованої нафти, а також рік коли була зареєстрована; 

2. роки , в яких, внутрішнє виробництво перевищело об’єм імпортованої нафти. 4 бали 
 

B. 1. Порахуйте різницю між кількістю імпортованої нафти і нафти виробленої 2007 року. 
2. Порахуйте на скільки більше був об’єм нафти внутрішнього виробництва 1992 року 

напроти 2019. 
3.Уточніть дві рельєфні одиниці де вибирається нафта у Румунії.             6 балів 
 
C.Для Молдавської Республіки, уточніть: 
1. назви двох сусідніх держав; 
2. назви двох рельєфних одиниць; 
3. назви двох річок; 
4. назви трьох міст; 
5. одна землеробська культура. 
            10 балів 
 
D. нижче поданий табель показує процент  
 (%)населення возрастом вище 65 років у двох європейських держав, 2009 та 2019 роках, за 
даними Eurostat. 
 

Statul Anul 2009 Anul 2019 
Finlanda 16,7% 21,8% 
România 16,1% 18,5% 

 
1. Порахуйте на скільки виріс процент населення возрастом вище  65 років у Румунії від 

2009 до 2019. 
2. Порахуйте на скільки вищий процент населення возрастом вище 65 років у Фінляндії 

напроти Румунії 2019 року. 
3. Представте один фактор,який сприяв зростанні процента населення возрастом вище 65 

років у цих держав Prezentați un factor care determină creșterea procentului populației cu 
vârsta de peste 65 de ani în aceste state. 

             6 балів 

E. Представте два аргументи, якими докажете економічну важливість ріки Дунай для Румунії.
                                   4 балів 


