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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ 

5 martie 2022 
 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 
  CLASA a XII-a  

  

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

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

Subiectul I (35 puncte)  
Imaginea de mai jos se referă la subiectul I și II, și prezintă elemente hidrografice (mări) marcate 
cu numere de la 1 la 9, articulații ale țărmurilor marcate cu numere de la 10 la 20 , unități de relief 
marcate cu litere mari de la A la O, respectiv două orașe marcate cu literele a și b, de pe 
continentul european. Analizați imaginea de mai jos și scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile la 
următoarele cerințe: 

 
 

1. Precizați: 
a. denumirea mărilor marcate pe imagine cu cifre de la 1 la 9; 
b. denumirea strâmtorilor  marcate, pe imagine, cu cifrele 10, 16, 17, respectiv numele celor 

două strâmtori care leagă marea marcată pe imagine cu cifra 2, cu mările marcate pe 
imagine cu cifrele 1 și 3; 

c. denumirea insulelor marcate, pe imagine, cu cifrele 11,12, și 13, respectiv a peninsulei 
marcate pe imagine cu cifra 15; 

d. denumirea golfurilor marcate, pe imagine, cu cifrele 18,19, și 20;  
e. denumirea unităților de relief, marcate pe imagine cu literele de la A la O; 
f. denumirea munților vulcanici marcate, pe imagine, cu steluța de culoare galbenă și roșie; 

                                                                                                                              17,5 puncte 
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2. Pentru unitățile de relief marcată, pe imagine, cu literele A și D, precizați: 
a. tipul genetic de relief; 
b. menționați doi factori genetici ai climei; 
c. denumirea arterelor hidrografice care îl străbat, respectiv un port maritim de la unitatea de 

relief marcată cu litera A și un port fluvial din unitatea de relief marcată cu litera D; 
d. denumirea statului pe al cărui teritoriu se află și forma de guvernământ pentru unitatea de 

relief marcată cu litera A, respectiv denumirea și tipul pentru cel mai mare lac (ca întindere) 
din unitatea de relief marcată cu litera D; 

10 puncte 
3. Pentru unitățile de relief marcată, pe imagine, cu literele B, C, I,O, G și H precizați: 
a. orogeneza acestui lanț muntos; 
b. altitudinea maximă și vârful pentru unitatea de relief marcată pe imagine cu litera B; 
c. numele statului pe al cărui teritoriu se desfășoară mai mult de jumătate din întinderea  totală  

a unității de relief marcată pe imagine cu litera C ; 
d. tipul de țărm și modul de formare a acesteia, de pe coasta vestică a unității de relief marcată 

pe imagine cu litera I; 
e. o influență climatică pentru unitatea de relief marcată pe imegine cu litera O; 
f. numele peninsulei pe care sunt dispuse unitățile de relief marcată, pe imagine, cu literele F și 

G; 
g. vârful cel mai înalt și altitudinea, despre care se spune că „aici au locuit divinitățile elene“ în 

mitologia greacă, pentru unitatea de relief marcată pe imagine cu litera H; 4,5 puncte 
4. Pentru unitățile de relief marcată, pe imagine, cu literele L și N precizați: 
a. tipul de relief genetic pentru unitatea de relief marcată pe imegine cu litera N;  
b. fundamentul și vârsta pentru unitatea de relief marcată pe imagine cu litera L; 

3 puncte 
Subiectul II (21 puncte)  
Reprezentările grafice, marcate cu numerele 1 și 2 și imaginile, marcate cu literele A și B de mai 
jos se referă la două orașe europene, care sunt marcate și pe imaginea de la subiectul I, cu literele 
a și b. Graficele prezintă, regimul temperaturilor și precipitațiilor medii lunare (temperaturile cu linie 
roșie, precipitațiile cu coloane albastre), iar imaginile obiectivelor de interes major din cele două 
orașe. 
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Pe baza analizei graficelor, și imaginilor răspundeți la următoarele cerințe:  
a. realizați corespondența/asocierea dintre imaginea de la subiectul I (marcat cu litere mici) 

respectiv graficele și imaginile de la subiectul II; 
- exemplu de răspuns: x-1-X  (x-litera mică cu care este marcat orașul de la imaginea 

din subectul I.,1- numărul cu care este marcat graficul și X- litera mare cu care este 
marcat imaginea de la sub.II.)                                                                                                          
3 puncte 

b.  numele orașelor marcate pe imaginea de la subiectul I cu literele a și b, respectiv numele 
obiectivelor de interes major marcate pe imaginile de la subiectul II cu literele A și B și 
menționați funcția lor principală;                                                                              6 puncte 

c. identificați tipurile climatice reprezentate de cele două grafici marcate cu  numerele 1 și 2;                             
                                                                                                                                4 puncte 

d. analizați regimul termic al graficului marcat cu numărul 2.                                     4 puncte 
e. analizați regimul precipitațiilor  pentru graficului marcat cu numărul 1.                  4 puncte 

 
Subiectul III (24 puncte)  
Aveţi în vedere harta și profilul geomorfologic de mai jos și scrieți pe foaia de concurs răspunsurile 
la următoarele cerințe: 
 

 

 
 

1. Numele unităților majore de relief marcate pe profil cu literele A, B, C, D, E și F și al văilor 
marcate  pe profil cu literele a și b                                                                                                   4p 
 
2. Precizați: 
  a. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există relief glaciar;                              0,5p  
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  b. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există domuri gazeifere;                       0,5p                 
  c. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există roci vulcanice;                           0,5p 
  d. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există crovuri;                                      0,5p  
 
3. Pentru unitatea de relief marcată pe profil cu litera B, menționați: 
  a. structura petrografică și două resurse ale subsolului;                                                               1p  
  b. două tipuri genetice de relief, două procese geomorfologice și două forme de relief  
      rezultate în urma proceselor menționate ;                                                                                 6p                                                                                                                               
  c. tipul și numele vântului local care bate în zona văi marcate pe profil cu litera b;                      2p 
 
4. Pentru unitatea de relief marcată pe profil cu litera F, menționați: 
  a. structura petrografică și două resurse ale subsolului;                                                               1p  
  b. două tipuri genetice de relief, două procese geomorfologice și două forme de relief rezultate în  

urma proceselor menționate ;                                                                                                   6p                                                                                        
c. două vânturi care bat și în acest areal;                                                                                      2p                         

 
Subiectul IV (10 puncte)  
Harta de mai jos se a României sunt marcate unități de relief cu litere, râuri cu numere de la 
1 la 6 și orașe cu numere de la 7 la 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Precizați: 
  a. numele orașului marcat pe hartă cu numărul 10;                                                                     1p  
  b. numele râului marcat pe hartă cu numărul 1;                                                                           1p                      
2. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte, care completează afirmațiile de mai jos: 
  a. Relief glaciar se găsește în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera…;                             1p                                        
  b. Orașul marcat pe hartă cu numărul 12 este străbătut de râul numit...                                      1p 
 
3. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful 
unităţii  marcate, pe hartă, cu litera D.                                                                                          6p 
 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod 
de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, 
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tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea 
depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

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

 

 

realizat, 
      prof. Karda Ádám 

 


