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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 

ETAPA JUDEȚEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

5 Martie 2022 

 

CLASA a IX-a 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 

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

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

Subiectul I                                                                                                                  26 puncte 

A. Analizați imaginea alăturată și răspundeți la următoarelor cerințe: 

Scrieți, pe foaia de concurs: 

1. numele elementelor  marcate pe imagine cu 

cifrele 1 și 2 ;  

2. parte internă  a Pământului care generează 

elementul marcat pe hartă cu cifra 2;  

3. manifestarea vizibilă a fenomenului și dați 2 

exemple de areale de apariție de pe suprafața 

Pământului ;                                                 8 puncte 

 

 

 

B. Desenele  alăturate  situate în emisfera nordică, marcate cu literele A şi B,   prezintă 

mişcarea aparentă a Soarelui, în două momente opuse ale anului. 

            a.   Explicaţi poziţia diferită a Soarelui, 

în cele două momente şi cauzele acestei mişcării 

aparente diferite a Soarelui. 

            b. Precizaţi anotimpurile pentru 

momentele A şi B. 

            c.   Precizaţi două elemente din desen 

care sugerează momente diferite ale anului. 

           d.  Prezentaţi un efect al mişcării 

aparente diferite a Soarelui.         18 puncte 

 

 

Subiectul II.                                                                                                                 11 puncte 
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Fotografiile alăturate, marcate cu A, B şi C prezintă forme de relief rezultate din procese 

geomorfologice.                                                                                                 

 

Precizaţi: 

a. pentru Fig. A – agentul extern marcat cu 1 şi procesul 

geomorfologic pe care îl produce, formele de relief 

marcate cu 2 şi 3; 

b. pentru Fig. B – tipurile de eroziune fluvială în 

punctele marcate cu 1 şi 2, procesul geomorfologic care 

se produce în punctul 3, forma malului în punctul 3; 

c. pentru Fig. C –tipul de relief, procesul 

geomorfologic şi forma de relief, vizibilă în fotografie.      

 

 

 

 

Subiectul III                                                                                                                 14 puncte 

A. Analizați reprezentarea cartografică și profilul topografic de mai jos și răspundeți la 

următoarele cerințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Precizați: 



 MINISTERUL EDUCAŢIEI  

3 
 

a. altitudinea absolută de la care izvorăște Pârâul Rece, punct marcat, pe reprezentarea cartografică 

de mai sus, cu litera i; 

b. altitudinea absolută posibilă a punctului marcat, pe reprezentarea cartografică de mai sus, cu 

litera C; 

c. altitudinea relativă a Dealului Lespezi în raport cu punctul marcat, pe reprezentarea cartografică 

de mai sus, cu litera D. 

2. Profilul de mai sus, realizat la scară, pe aliniamentul A - B, prezintă trei elemente incorecte în 

raport cu suprafața topografică respectivă.  

Precizați cele trei elemente incorecte din acest profil topografic și argumentați fiecare răspuns dat.                                   

12 puncte 

 

B. Distanţa între localităţile Bucureşti şi Feteşti este de 149 km. Calculaţi distanţa (în 

mm) între cele două localităţi măsurată pe o hartă a României, realizată la scara 1: 

3.000.000.                                                                                                                2 puncte 

 

 

Subiectul IV                                                                                                                       14 puncte 

Scrieţi, pe foaia de concurs,  

a. denumirile tipurilor de ţărmuri reprezentate în 

desenele de mai jos şi marcate cu literele A, B, C şi 

D.  

b. Menţionaţi zona geografică/teritoriile cărora le 

aparţin tipurile de ţărmuri identificate. 

c. Explicaţi formarea tipurilor de ţărmuri marcate cu 

literele B şi C. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul V.                                                                                                                   10 puncte 

Analizați harta alăturată și răspundeți următoarelor cerințe:                          
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a. identificați și notați pe foaie de concurs 

denumirea munților, celor două deșerturi  

tropicale, peninsulei și insulei marcate cu 

literele A,B,C,D și E; 

b. Ghețari de calotă, cu dezvoltare mare, 

întâlnim în zona marcată pe hartă cu litera 

......; 

c. Țărmuri înalte cu fiorduri întâlnim în 

zonele marcate cu literele .... și .....; 

d. Erguri pot fi întâlnite , în emisfera sudică, 

în zona marcată cu litera ...... 

e. Cel mai întins deșert din lume este marcat cu litera ...... 

f. Vulcanii Cotopaxi și Chimborazo sunt situați în unitatea de relief marcată cu litera ....               

 

Subiectul VI                                                                                                               (15 puncte)  

 

 

Desenul alăturat prezintă schematic distribuția 

plăcilor tectonice și a continentelor. Analizați desenul 

și precizați: 

1. denumirea continentelor marcate, pe desenul alăturat, 

cu numere de la 1 la 3;  

2. denumirea plăcilor tectonice marcate, pe desenul 

alăturat, cu litere de la a la e;  

3. tipurile de contacte dintre plăcile tectonice marcate, pe 

desenul alăturat, cu numere de la 4 la 8;  

4.  doua procese sau fenomene asociate pentru tipul de 

contact dintre plăci, marcate, pe desenul alăturat, cu 

numărul 4  

 

 

 

 
realizat, 

 prof. Becsek Éva 

 


