
Lucrare scrisă la geografie pe semestrul I – XII 

11 decembrie 2018 

 

SUBIECTUL I               45 puncte 

Harta de mai jos se referă la subiectul 

I A-B. Pe hartă sunt marcate state cu 

litere şi oraşe-capitală cu numere. 

 

A. Scrieţi, pe foaia de examen, 

răspunsurile corecte care completează 

propoziţiile de mai jos: 

1. Lanţul Munților Pirinei este  situat 

în nordul statului marcat, pe hartă, cu 

litera... 

2. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din 

Oceanul Atlantic ţara marcatǎ, pe 

hartǎ, cu litera … 

3. Vulcanul Vezuviu este situat pe 

teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu 

litera … 

4. Câmpia Panonică are cea mai mare 

desfășurare pe teritoriul statului 

marcat, pe hartǎ, cu litera … 

5. Dunărea traversează teritoriul 

statelor marcate, pe hartǎ, cu literle … 

6. Statul marcat, pe hartǎ, cu litera I este situat în Peninsula... 

      6*3 puncte =18 puncte 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 

mai jos: 

1. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele A și E este de origine: 

a. fluvio-lacustră  b. fluvio-glaciară  c. litorală  d. piemontană         2 puncte 

2. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B    b. E   c. F  d. G         2 puncte 

3. Este situat în Peninsula Iberică oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul: 

a. 8    b. 10    c. 13  d. 14          2 puncte 

4. Podişul Bavariei se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu liter: 

a. A    b. C    c. H   d. G         2 puncte 

5. Capul Matapan se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B    b. F    c. H  d. J         2 puncte 

6. Insula Sardidnia  aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. H   d. J         2 puncte 

 

C.  Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, 

cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale, 

precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, tip de climă. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

              3*3 puncte =9 puncte 

 

 

D. 1. Prezentați două argumente prin care să susțineți afirmația: ”Țărmurile Europei au o mare varietate 

genetică”.                  4 puncte 

    2. Precizați ce tipuri de țărmuri au statele marcate pe hartă cu literele F și G.          2 puncte 

 

 



SUBIECTUL I I            45  Puncte 

Harta de mai jos se referă la 

subiectul II A – D. Pe hartă 

sunt marcate unităţi de relief 

cu litere 

A. Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief 

marcate, pe hartă, cu literele A 

şi B;                           2 puncte 

 

2. numele punctelor extreme 

marcate, pe hartă, cu numerele 

1 şi 2.                2 puncte 

 

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, 

răspunsurile corecte care 

completează propoziţiile de 

mai jos: 

1. Preprezintă depresiuni submontane și intracolinare unitatea de relief este marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Este o formă tipică de piemont unitatea de relief, pe hartă, cu litera ... 

3. Cea mai tipică câmpie tabulară este marcată, pe hartă, cu litera ... 

4. Cea mai joasă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera ... 

5. Cea mai mare altitudine se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

6. Depresiunea Baia Mare este situată în unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera... 

6*3 puncte =18 puncte 

 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 

mai jos: 

1. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C   c. F   d. G      2 puncte 

2. Este o subunitate a Podișului Moldovei unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D  c. E  d. F     2 puncte 

3. Depresiunea Maramureșului se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. C  c. F   d. I     2 puncte 

4. Râul Dâmbovița delimitează la est unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B  c. C   d. K     2 puncte 

5. Depozite groase de loess sunt prezente in unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B  c. E  d. J     2 puncte 

 

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful 

unității marcate, pe hartă, cu litera D. 

Nota 1: Asemănările şi deosebire se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a 

văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate 

comparativ şi nu separat.                 3*3 puncte =9 puncte 

 

 

E. Prezentați două argumente prin care să susțineți afirmația:”Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H 

reprezintă cea mai veche și cea mai complexă unitate de relief din țara noastră”.    

                          4 puncte 

 

 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 


