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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 
Geografie 

 Simulare 
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 - E. На карті буквами позначено 
держави а числами міста-столиці. 
 
A. Уточніть: 
1. назвe держави, що позначена на карті буквою I; 
2. назву міста-столиці, що позначена на карті цифрою 4.         4 бали 
 
B. Напишіть на екзаменаційному листі, правильні відповіді, що доповнюють нижче 
твердження: 
1. Столиця, позначена на карті цифрою 6, називається ... 

2. Держава позначена на карті буквою Е називається ...,  

3. Місто, позначене на карті числом 15 є столицею держави, що називається ...         6 балів 
 

C. На екзаменаційному листі, напишіть букву, яка відповідає правильні відповіді для  
наступних тверджень: 
1. Місто-столиця, позначена на карті цифрою 7 називається: 

a. Берн   b. Копенгаген  c. Прага  d. Відень      2 бали 
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2. Порти Гамбург та Бремен знаходяться в державі, що позначена на карті буквою: 
a. C   b. D   c. F   d. H     2 бали  

3. Гори Карпати розташовані на території держави, що позначена на карті буквою: 
a. B   b. F   c. G   d. H     2 бали 

4. Позначена на карті держава буквою В, називається: 
a. Албанія   b. Боснія та Герцеговіна  c. Хорватія  d. Чорногорія:   2 бали 

5. Річка Сена протікає через місто-столицю, позначену на карті числом: 
a. 1   b. 7   c. 9   d. 10     2 бали 

 

D. Уточніть три кліматичні відмінності між держави, що позначена на карті буквою C та 
кліматом держави, що позначена на карті буквою D. 
Примітка 1: Відмінності можуть стосуватися будь-якого з наступних кліматичних 
елементів: генетичні фактори, тип клімату, середньорічні / літні / зимові температури, 
теплова амплітуда, середньорічна кількість опадів / літо / зима, вітри високої частоти, 
інші кліматичні аспекти. 
Примітка 2. Повна оцінка буде зарахована лише в тому випадку, якщо відмінності 
представлені в порівнянні, а не окремо. 
Примітка 3: Назви держав вказувати не потрібно, можна посилатися на відповідні держави 
буквами, якими вони позначені на карті.            6 балів  
 
E. Уточніть природний фактор, який: 
1. сприяє вирощуванню винограду в державі, столиця якої позначена на карті номером 1.  
2. визначає низьку густоту населення в державі, що позначена на карті буквою J.    4 бали 
 
ЗАВДАННЯ ІІ (30 балів) 

 
Вище наведена карта  відноситься до теми 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 11;  
2. назва річки, що позначена на карті номером 2.        4 бали 
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B. На екзаменаційному листу, напишіть правильні відповіді, які доповнюють твердження: 
1. Річка, позначена на карті цифрою 1 називається ... 
2. Гори, що сформувалися у герцинському орогенезі, знаходяться в одиниці рельєфу, 
позначеній на карті буквою ... 
3. Місто, позначене на карті числом 12, називається... 6 балів  
 
C. Напишіть на екзаменаційному листі букву, що відповідає правильні відповіді на кожне з 
наступних тверджень: 
1. Через місто, що позначене на карті цифрою 9, протікає річка: 

a. Баркиу (Barcău)          b. Крішул Негру (Crișul Negru)  
c. Крішул Репеде (Crișul Repede)   d. Сомеш (Someș)          2 бали  

2. Метановий газ видобувається  в одиниці рельєфу позначеної на карті буквою: 
a. A   b. B   c. F   d. H     2 бали 

3. Місто, позначене на карті числом 10 називається: 
a. Бакиу (Bacău)  b. Яси (Iași)  c. П'ятра-Нямц (Piatra Neamț)  d. Сучава (Suceava)     2 бали 
4. Річка, що перетенає два вугільні басейни, позначена на карті цифрою: 

a. 3   b. 4   c. 5   d. 6      2 бали  
5. Найбільше місто, за кількістю жителів, яке перетинає річка, позначена на карті цифрою 5, 
називається: 
a. Бухарест (București) b. Бузиу (Buzău) c. Джурджу (Giurgiu)  d. Слобозія (Slobozia)   2 бали 
 
D. Покажіть три відмінності між рельєфом одиниці, що позначеної на карті буквою А, та 
рельєфом одиниці, позначеної на карті літерою D. 
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.       балів 
 
E. 1. Уточніть два природні ресурси, які видобуваються в одиниці рельєфу, позначеній на карті 
буквою G. 
2. Уточніть елемент сприятливості, що визначив розвиток міста, позначеного на карті цифрою 8.
                4 бали 
 

ЗАВДАННЯ III (30 балів) 
Наведений нижче рисунок відноситься до завдання III A-B і показує еволюцію кількості туристів за 
період 2016-2019 рр. у трьох європейських державах.                                              Джерело: Євростат 
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A. Уточніть: 
1. кількість туристів у Франції у 2019 р.; 

2. кількість туристів у Німеччині у 2018 р.; 
3. кількість туристів в Іспанії в 2017 р.; 
4. у якому році зареєстровано найбільшу кількість туристів.        4 бали  
 

B. 1.Обчисліть різницю між кількістю туристів у Німеччині та Іспанії за 2019 рік. 
2. Обчисліть різницю між кількістю туристів у Німеччині та Франції за 2016 рік. 
3. Уточніть назву двох туристичних визначних регіонів або об’єктів у Франції.       6 балів  

 
C. Для Республіки Молдова вкажіть: 
1. назва сусідньої держави; 
2. назви двох одиниць рельєфу;  
3. назву двох річок; 
4. назву трьох міст; 
5 тип клімату;  
6. вид рослинності. 
             10 балів  
  
D. У таблиці показано виробництво автомобілів за 2012 рік у чотирьох європейських країнах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Джерело даних: ACEA 
 

1. Обчисліть різницю між кількістю автомобілів, вироблених за рік у Франції та в Румунії. 
2. Обчисліть різницю між кількістю випущених автомобілів за рік на 1000 жителів Чехії та 
Німеччини. 
 3. Укажіть назву міста у Румунії, де виробляють автомобілі.    6 балів  
 
E. Поясніть: 
1. той факт, що на румунському узбережжі середня температура місяця січня вища, ніж на 
решті території країни. 
2. низьку густоту залізниць на Скандинавському півострові.    4 бали  

 
 Держави  

 
Кількість випущених 

автомобілів / рік 

Кількість випущених 
автомобілів за рік / 1000 

жителів 

Чехія  1.171.774 112 

Франція 1.682.814 30 

Німеччина 5.388.456 69 

Румунія 326.556 16 


