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Examenul național de bacalaureat 2022 
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 І (30 балів) 

 
Наведена вище карта відноситься до завдання I A – D. На карті буквами позначено 
держави а числами міста-столиці. 
 

A. Уточніть 
1. назву держави, що позначена на карті буквою E; 
2. назву міста-столиці, що позначена на карті числом 13.       4 бали 
 

B. Напишіть на екзаменаційному листі, правильні відповіді, які доповнюють нижче твердження: 
1. Місто-столиця Рим позначене на карті цифрою ... 

2. Держава, що позначена на карті буквою H називається... 
3. Столиця, позначена на карті числом 14 називається ...         6 балів 

 
C. На екзаменаційному листі, напишіть букву, що відповідає правильні відповіді для  наступних 
тверджень: 
1. Місто-столиця Загреб, позначене на карті числом: 

a. 3   b. 6   c. 7   d. 11       2 бали 
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2. Ріка Таміса протікає через місто-столицю, що позначене на карті числом: 
a. 1   b. 12   c. 13   d. 14   2 бали 

3. Місто-столиця, позначене на карті цифрою 9 називається: 
a. Копенгаген  b. Прага c. Таллін  d. Варшава              2 бали 

4. Рослинність середземноморського типу знаходиться на півдні держави, що позначена на 
карті буквою: 

a. A   b. B   c. C   d. F      2 бали 
5. Місто-столиця держави позначеної на карті буквою G називається: 

a. Белград  b. Кишинів   c. Скоп’є  d. Тирана           2 бали  
 
D. Уточніть три кліматичні відмінності між державою, що позначена на карті буквою D та 
кліматом держави, що позначена на карті буквою J. 
Примітка 1: Відмінності можуть стосуватися будь-яких з наступних кліматичних 
елементів: генетичних факторів, типу клімату, середньорічних /літних/зимових 
температур, теплової амплітуда, середньорічної кількісті опадів /літо/зима, вітри високої 
частоти, інші кліматичні аспекти. 
Примітка 2. Повна оцінка буде зарахована лише в тому випадку, якщо відмінності будуть 
представлені в порівнянні, а не окремо. 
Примітка 3: Назву держав вказувати не потрібно, можна посилатися на відповідні держави 
буквами, якими вони позначені на карті.            6 балів  
 
E. Уточніть назву: 
1. двох держав на території яких знаходяться Гори Альпи. 
2. два міста - порти у Чорному Морі.                         4 бали  
 
ЗАВДАННЯ ІІ (30 балів) 

 
Вище наведена карта  відноситься до завдання II A – E. На карті позначені одиниці 
рельєфу - буквами, річки - цифрами від 1 до 6 та міста з числами від 7 до 12. 
 
A. Уточніть:  
1. назву міста позначеного на карті номером 12;  
2. назву річки, що позначена на карті цифрою 6.                4 бали 
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B. На екзаменаційному листу, напишіть правильні відповіді, які доповнюють твердження: 
1. Річка, позначена на карті цифрою 4 називається... 
2. Гори, що сформувалися у герцинському орогенезі (горотворенні), знаходяться в одиниці 
рельєфу, що позначений на карті буквою... 
3. Місто, позначене на карті цифрою 8 називається ...     6 балів  
 
C. Напишіть на екзаменаційному листі букву, що відповідає правильні відповіді на кожне з 
наступних тверджень: 
1. Місто Бриіла (Brăila) позначено на карті числом: 

a. 7   b. 9   c. 10   d. 12  2 бали 
2. Річка Сомеш, протікає через під одиницю рельєфу, що позначена на карті буквою: 

a. A   b. E   c. G   d. H  2 бали 
3. Через місто, позначене на карті числом 11 протікає річка: 

a. Арджеш (Argeș)                                  b. Димбовіца (Dâmbovița) 
c. Яломіца (Ialomița)                      d. Прагова (Prahova)                          2 бали 

4. Річка, позначена на карті цифрою 3 називається: 
a. Крішул Алб (Crișul Alb)          b. Крішул Негру (Crișul Negru)   
c. Крішул Репеде (Crișul Repede)          d. Муреш (Mureș)                        2 бали 

5. Річка, що перетенає два вугільні басейни, позначена на карті цифрою: 
a. 1   b. 2   c. 3   d. 5  2 бали 

 

D. Покажіть три відмінності між рельєфом одиниці, що позначеної на карті буквою C та 
рельєфом одиниці, позначеної на карті буквою F. 
Примітка 1: Відмінності можуть стосуватися будь-якого з наступних аспектів рельєфу: 
способи формування, категорій / типів порід, на яких сформувався рельєф, висоти, ступень 
розчленування, ярусів рельєфу, генетичних типів рельєфу, орієнтації вершин та основних 
долин, розташування улоговин, інші специфічні аспекти рельєфу. 
Примітка 2. Повна оцінка буде зарахована лише в тому випадку, якщо всі три відмінності 
представлені порівняльно, а не окремо.   
Примітка 3: Не потрібно вказувати назви одиниць рельєфу, можна посилатися на відповідні 
одиниці рельєфу буквами, якими вони позначені на карті.     6 балів 
 
E. Уточніть два: 
1. природні ресурси під одиниці рельєфу, що позначена на карті буквою B. 
2. кліматичні впливи, які відчуваються в одиниці рельєфу позначеної на карті буквою D. 
            4 бали  
ЗАВДАННЯ III (30 балів) 
Наведений нижче рисунок відноситься до завдання III A-B і представляє посівну площу (в 
гектарах) зернових культур у чотирьох європейських державах на 2019 р.     Sursa: Eurostat, 2020 
 
 

A. Уточніть: 
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1. найбільшу площу зернових культур, а також назву держави де зареєстровано; 

2. найменшу площу зернових культур, а також назву держави де зареєстровано. 
                                               4 бали 
 

B. 1. Обчисліть на скільке є більшою площа зернових культур Румунії по відношеню до Італії.  
2. Уточніть природний фактор, шо визначає зменшену площу зернових культур Швеції. 
3. Уточніть дві одиниці рельєфу Румунії де вирощуються зернові культури на обширних  
площах.                           6 балів  
 
C. Для республіки Угорщини, уточніть назву: 
1. трьох сусідніх держав; 
2. двох одиниць рельєфу; 
3. трьох річок;  
4. двох міст.           10 балів 
 
D. Наведена нижче таблиця відноситься до завдання III D-E і представляє середньо місячну 
температуру січня та липня, а також середньо річну температуру зареєстровану в 
метеорологічних станціях двох європейських міст- столиць, позначені буквами A і B. 
 

Місто-

столиця 

Середня 

температура 

місяця січня  

Середня 

температура 

місяця липня  

Середньо 

річну 

температуру 

A -5,0°C 17,8°C 5,4°C 

B 12,5°C 26,5°C 18,7°C 

Sursa:https://climatecharts.net/ 

1. Обчисліть значення річної теплової амплітуди для оби двох міст.  
2. Уточніть назву міста A та міста B з наступних: Бухарест, Гельсінкі, Валлетта.   
                                          6 балів 
               
E. 1. Уточніть тип спеціфічного клімату для міста-столиці позначеної у таблиці буквою B. 
2. Укажіть причину різниці між значеннями середньо річної температуру цих двох міст. 
                              4 бали 


