CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ – 19.01.2019
CLASA a VIII-a, Varianta 1
SUBIECTUL I (30 puncte)
Pe harta de mai jos sunt notate cu litere de la A la D unități și subunități de relief din România, iar
imaginile alăturate, notate cu numere de la 1 la 4, reprezintă tipuri de relief din aceste unități/
subunități de relief.

1. Analizați harta și imaginile de mai sus și răspundeți la următoarele cerințe:
a. realizați corespondența dintre imagini și unitățile și subunitățile de relief marcate, pe
hartă;
b. precizați tipurile de relief corespunzătoare imaginilor marcate cu numerele 1 și 4;
c. precizați tipul de rocă pe care s-a format relieful din imaginea notată cu cifra 2;
d. explicați modul de formare al reliefului din imaginea notată cu cifra 3;
2. Pentru subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B precizați:
a. numele a două depresiuni și numele a două dealuri;
b. numele dealului cu cea mai mare altitudine și cota altimetrică;
3. Pentru subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C precizați:
a. denumirea celor mai vechi roci la zi de pe teritoriul României și subunitatea de relief în
care se găsesc;
b. numele vârfului cu cea mai mare altitudine și cota altimetrică;
c. două influențe climatice;
d. două vânturi specifice;
4. Pentru subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D precizați:
a. numele a două depresiuni și numele a două pasuri sau trecători;
b. numele vârfului cu cea mai mare altitudine și cota altimetrică;
c. două influențe climatice;
d. tipurile de roci și modul de dispunere a acestora.
30 puncte

SUBIECTUL II (24 puncte)
Pe harta de mai jos sunt marcate cu cifre, de la 1 la 6, localități din țara noastră, iar literele a,
b, c reprezintă linii geografice importante. Cele două climograme corespund localităților
marcate pe hartă. Analizaţi harta şi climogramele de mai jos şi răspundeţi la următoarele cerinţe:

(Explicație Coloanele reprezintă cantitatea de precipitații, iar curbele valorile de temperatură).

1. precizaţi numele localităţii situate în extremitatea nordică a României şi numărul cu care este
marcată pe hartă;
2. calculaţi diferenţa de latitudine între punctele extrem nordic şi extrem sudic ale României;
3. calculaţi diferenţa de longitudine între punctele extrem estic şi extrem vestic ale României;
4. numiţi liniile geografice notate, pe hartă, cu literele a şi b;
5. explicaţi semnificaţia liniei marcate pe hartă cu litera c din punct de vedere al climei;
6. numiţi localităţile marcate, pe hartă cu cifrele 1 şi 3 şi ţara cu care România are graniţă între cele
două localităţi;
7. analizaţi climograma corespunzătoare localităţii marcate, pe hartă, cu cifra 4 şi precizaţi luna cu
cele mai multe precipitaţii şi cantitatea aproximativă de precipitaţii din luna respectivă;
8. comparaţi cele două climograme (corespunzătoare localităţilor marcate, pe hartă, cu cifrele 4 şi 6)
şi explicaţi de ce cantităţile de precipitaţii din localitatea marcată cu cifra 4 sunt mai mari decât cele
din localitatea marcată cu cifra 6, aducând două argumente în acest sens;
9. analizaţi cele două climograme şi precizaţi în care dintre cele două localităţi temperaturile medii
lunare nu înregistrează valori negative şi explicaţi acest lucru;
10. precizați modul de calcul a temperaturii medii anuale.
24 puncte

SUBIECTUL III (12 puncte)
Analizați imaginea alăturată și răspundeţi la următoarele
cerințe:
1. precizaţi tipul de relief din imaginea A;
2. precizaţi rocile pe care se formează acest tip de relief;
3. menţionaţi doi factori care au favorizat formarea
acestui tip de relief;
4. daţi două exemple pentru forma de relief prezentată
în imaginea A şi scrieţi subunitatea de relief în care
se află fiecare;
5. precizați numele microformelor de relief marcate, în imaginea A, cu cifrele 1 şi 2.
12 puncte
SUBIECTUL IV (10 puncte)
Analizați imaginea alăturată și precizaţi:
1. numele procesului geomorfologic ilustrat în
imagine;
2. două cauze care determină producerea acestui
proces geomorfologic;
3. două consecinţe ale producerii acestui proces
geomorfologic;
4. două măsuri de prevenire şi combatere a acestui
proces;
5. două unităţi de relief din România în care sunt frecvente aceste procese.
10 puncte
SUBIECTUL V (14 puncte)
A. Analizează schița alăturată și precizează:

(Sursa: *** Geografia României, Editura Art, București, 2014.).




1.litera corespunzătoare treptei de
relief, care reprezintă platforma
continentală a Mării Negre;
2. adâncimile medii între care se
desfășoară platforma continentală
a Mării Negre;
3. modul de formare a platformei
continentale a Mării Negre;
4. o caracteristică a înclinării
platformei continentale a Mării
Negre;
5. numele unității de relief care
mărginește platforma pe teritoriul
românesc;
6. denumirea porțiunii de teren
situată de-a lungul țărmului Mării
Negre.
14 puncte

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

