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Examenul de bacalaureat na ţional 2014 
Proba E. d) – 4 iulie 2014 

Geografie  
 Varianta 4 
 
Filiera teoretic ă, profilul umanist, specializ ările: filologie, ştiin ţe sociale; filiera tehnologic ă, profilul 
servicii, toate specializ ările; Filiera voca ţional ă: profil artistic, specializ ările: muzic ă, coregrafie, arta 
actorului, arhitectur ă, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sp ortiv, toate 
specializ ările; profil pedagogic, specializ ările: înv ăţător/educatoare, bibliotecar-documentarist, 
instructor-animator, instructor pentru activit ăţile extra şcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi 
securitate public ă (Licee ale Ministerului Administra ţiei şi Internelor) specializarea ştiin ţe sociale; 
profil teologic, toate specializ ările. 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
I. Tétel                                                                                                                             (30 pont) 

A fenti térkép az I. Tétel A-E pontjaira vonatkozik . A térképen az országokat bet űk, a 
fővárosokat számok jelölik.  
A. Nevezzétek meg:  
1. a térképen F betűvel jelölt országot;  
2. a térképen 12-es számmal jelölt fővárost. 
                                                                                                 4 pont 
 
B. Írjátok a vizsgalapra az alábbi mondatokat kiegészítő helyes válaszokat:  
1. A térképen C betűvel jelölt ország neve ...  
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2. A 14-es és 6-os számokkal jelölt fővárosokon áthalad a ... folyó.  
3. Azt az országot, amelynek nagy területét szárazföldi jégtakaró borítja, a térképen a ... betű jelöli.
                                6 pont 
 
C. Írjátok a vizsgalapra a helyes válaszok betűjelét:  
1. A Balkán-hegység (Stara Planina) a következő betűvel jelölt ország területén húzódik: 

a. B   b. D   c. G    d. J  2 pont 
2. A térképen 4-es számmal jelölt főváros neve:  

a. Athén   b. Monaco c. Nicosia      d. Valletta (La Valletta) 2 pont 
3. Szicília és Szardínia szigetek a következő betűvel jelölt országhoz tartoznak:  

a. C   b. D   c. I    d. J  2 pont 
4. A térképen H betűvel jelölt ország fővárosa: 

a. Pozsony (Bratislava)  b. Ljubljana        c. Prága   d. Bécs 2 pont 
5. Vasércet bányásznak a következő betűvel jelölt ország területén:  

a. C   b. E   c. G    d. I  2 pont 
 
D. Írjatok három különbséget a térképen E és J betűkkel jelölt országok éghajlata  között.    

1 Megjegyzés: A különbségek a következő éghajlati elemek bármelyikére vonatkozhatnak: 
éghajlati tényezők, éghajlati típus, évi/nyári/téli középhőmérsékletek, hőmérsékleti amplitúdó, 
évi/nyári/téli átlagos csapadék, gyakori szelek.  
2 Megjegyzés: A teljes pontszám csak abban az esetben adható meg, ha a különbségek 
összehasonlításképpen és nem külön-külön vannak leírva.  
                                     6 pont 
 
E. Írjatok két okot, amiért a térképen G betűvel jelölt országnak nagy a mezőgazdasági 
potenciálja.                     4 pont  
 
II. Tétel                                                                                                                           (30 pont) 

 
A fenti térkép a II. Tétel A-D pontjaira vonatkozik . A térképen a domborzati egységeket 
betűk, a folyókat 1-6, a városokat 7-12-es számok jelöl ik.   
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A. Nevezzétek meg:  
1. a térképen 12-es számmal jelölt várost;  
2. a térképen 1-es számmal jelölt folyót.  
                                                                                               4 pont  
 
B. Írjátok a vizsgalapra az alábbi mondatokat kiegészítő helyes válaszokat:  
1. Glaciális formakincs jellemző a következő betűvel jelölt domborzati egységre ...  
2. A Dunának a térképen 6-os számmal jelölt ága a ...  
3. A térképen 11-es számmal jelölt városon áthalad a ... folyó.                                                      
                                                                                                                                        6 pont 
 
C. Írjátok a vizsgalapra a helyes válaszok betűjelét:  
1. A térképen 10-es számmal jelölt város neve:  

a. Gyulafehérvár (Alba Iulia)                      b. Déva (Deva)   
c. Medgyes (Mediaş)                                            d. Marosvásárhely (Târgu Mureş) 2 pont 

2. A térképen 2-es számmal jelölt folyó áthalad a következő városon: 
a. Alexandria  b. Bukarest (Bucureşti) c. Piteşti d. Ploieşti     2 pont 

3. Színesfémkohászati kombinátot építettek a következő számmal jelölt városban:  
a. 7   b. 8   c. 9    d. 10  2 pont 

4. Metángázt bányásznak a következő betűvel jelölt domborzati egység területén:  
a. C    b. F    c. G    d. H  2 pont 

5. A térképen 5-ös számmal jelölt folyó neve:   
a. Beszterce (Bistriţa)  b. Jijia  c. Moldova   d. Suceava 2 pont 

 
D. Írjatok három különbséget a térképen A és E betűkkel jelölt tájegységek domborzata  között.    
1 Megjegyzés: A különbségek a domborzat következő jellemzőire  vonatkozhatnak: kialakulási 
mód, kőzettani felépítés, tengerszint feletti magasságok, tagoltság, domborzati típusok, a 
hegységek és a fontosabb völgyek iránya, a medencék elhelyezkedése, más domborzati 
jellemzők. 
2 Megjegyzés: A teljes pontszám csak abban az esetben adható meg, ha a különbségek 
összehasonlításképpen és nem külön-külön vannak leírva.                     
                                            6 pont 
 
E. Írjatok két okot, amiért a Kárpátokban alacsony a népsűrűség. 
                                                                                                4 pont 
 
III. Tétel                                                                                                                             (30 pont) 
Az alábbi grafikon a III. Tétel A-B  pontjaira vonatkozik és a Duna havi átlagos vízhozamának a 
változását mutatja.  
      

 
A. Írjátok le:  
 
1. a havi átlagos vízhozam 
legnagyobb értékét és a 
hónapot, amikor azt mérték;  
 
2. a havi átlagos vízhozam 
legkisebb értékét és a 
hónapot, amikor azt mérték.  

     4 pont 
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B. 1. Számítsátok ki a legnagyobb és a legkisebb havi átlagos vízhozamok különbségét.   
2. Írjatok egy okot, amiért tavasz végén a vízhozam értéke magas.  
3. Írjatok egy okot, amiért szeptember-november között a vízhozam értéke alacsony.  

6 pont 
 
C. Jellemezzétek Franciaországot és írjátok le:  
1. két olyan szomszédos államának a nevét, amelyek tagjai az Európai Uniónak;  
2. két domborzati egységének a nevét;  
3. két folyójának a nevét;  
4. két éghajlati típusát;  
5. két városának a nevét, a fővároson kivül. 
 
                   10 pont  
 
D. Adott az alábbi táblázat:  
 

Ország  Népesség  
(fő) 

GDP 
(milliárd $) 

Málta 404.000 8 
Románia 21.670.000 162 

Svédország 9.047.000 456 
                  Forrás: The World Economic Outlook Database, FMI, 2010-re vonatkozó becslések 

                                    Megjegyzés:  A GDP-re vonatkozó adatok kerekítettek 
 
1. Számítsátok ki a Bruttó Hazai Termék (GDP) egy főre eső értékét Málta esetében.  
2. Írjatok egy okot, amiért Romániában a GDP egy főre eső értéke alacsony.  
3. Írjatok egy okot, amiért Svédországban a GDP egy főre eső értéke magas.  

    6 pont 
 
E. 1. Írjátok le a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) hasznosításának egy előnyét és 
egy hátrányát a villamosenergia-termelésben.                                                                    2 pont
         
2. Nevezzetek meg két olyan országot, amelyeket 2004-ben vettek fel az Európai Unióba. 2 pont  
 

 


