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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ 5 martie 2022 

CLASA a VIII-a 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 

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

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
Subiectul I (20 puncte) 
Pe imaginea de mai jos din Harta României sunt marcate cu numerele de la 1 la 4 punctele 
extreme ale României, respectiv coordonatele geografice, care traversează România. 
 
1. Analizați harta și scrieți pe foaia de concurs: 
a. numele localităților situate în punctele extreme ale teritorilului României numerotate de la 1 la 4; 
b. enumerați în ordine de la vest spre est 7 unități majore de relief, pe care le  traversează paralela 
de 46° latidudine 
nordică; 
c. numele subunității de 
relief în care se află 
localitatea marcată pe 
hartă cu 1 și numele 
fundamentului cristalin 
pe care s-a format 
această subunitate de 
relief; 
d. numărul cu care este 
marcat localitatea, care 
este la distanța cea mai 
mică față de 
subunitatea de relief în 
care întâlnim șisturi 
verzi, precum și 
influența climatică care 
se resimte în localitatea 
marcată pe hartă cu 
numărul identificat; 
e. temperatura medie 
anuală și etajul climatic în localitatea marcată pe hartă cu numărul 3; 

17 p 

2. Explicați următoarea afirmație: România este o țară carpatică, dunăreană și pontică. 
3 p                             

Subiectul II (20 puncte) 
 Imaginile și hărțile de mai jos sunt marcate cu litere de la a la c, respectiv  cu numere de la 1 la 3. 
Hărțile prezintă subunități de relief din România, iar imaginile prezintă  elemente geografice din 
subunitățile  de relief date de pe hărți. 

                            
                                   a                                                                                             1 
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                                    b                                                                                            2 

                           
                                      c                                                                                          3 

 

1. realizați corespondența/asocierea dintre imaginile marcate cu litere și hărțile marcate cu numere;                           
3 p                       

2. denumiți tipul genetic de relief și forma de relief prezentat pe imaginea marcată cu litera a, 
respectiv roca pe/în care se formează;                                                                                        3 p                                                    

3. denumiți procesul geomorfologic prezentat pe imaginea marcată cu litera b, un factor care 
declanșează formarea lor, respectiv o modalitate de prevenire;                                                  3 p      

4. denumiți tipul genetic de relief și forma de relief prezentat pe imaginea marcată cu litera c;      2 p 
5. denumiți subunitățile de relief marcate pe hărțile 1,2, și 3;                                                          3 p 
6. precizați modul de formare ale subunităților de relief marcate pe hărțile 1,2, și 3;                      3 p 
7. precizați etajul climatic în subunitatea de relief marcată pe harta 1, un fenomen termic specific 

subunității de relief marcat pe harta 2 și influența climatică în subunitatea de relief marcată pe 
harta 3;                                                                                                                                         3 p 

 

Subiectul III (10 puncte) 
Analizează profilul geografic de mai jos, realizat de-alungul meridianului de 24°35’ longitudine 
estică și scrieți pe foaia de concurs răspunsurile la următoarele cerințe: 
 

 
Profil geografic pe teritoriul României, pe direcția nord-sud 

1. Numele unităților majore de relief marcate cu literele A, B, C, D, E și F.                                    6p 
2. Precizează: 
  a. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există relief glaciar;                                  1p  
  b. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există domuri gazeifere;                           1p                 
  c. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există roci vulcanice;                                1p 
  b. litera cu care este marcată unitatea de relief în care există crovuri;                                           1p  
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Subiectul IV (24 puncte) 
Harta de mai jos se referă la subiectul IV A-C și la subiectul V. Pe hartă sunt marcate 
unităţi/subunităţi de relief, cu litere de la A la H.  

 
 

A.Scrieți pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Vulcanii noroioși întâlnim în unitatea de relief marcat pe hartă cu litera...                                    
2. Dune de nisip întâlnim în unitatea de relief marcat pe hartă cu litera...                                           
3. Altitudinea maximă a subunității de relief marcată pe hartă cu litera E este de 1374 m în  
vârful.....                                                                                                                                            
4. Măguri cristaline mai înalte (500-700m) și izolate care „străpung“ stratele sedimentare, apar 
 în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera...                                                                             
5. Dinamica plăcilor tectonice este cea mai activă (fiind și o zonă seismică din România) în  
unitatea de relief marcat pe hartă cu litera...                                                                                                                                          
6. Subunitatea de relief marcat pe hartă cu litera B se numește...                                                  
7. Trecătoarea dintre subunitatea de relief marcată pe hartă cu litera F și Carpații de Curbură se 
numește Defileul...                                                                                                                            
8. În subunitatea de relief marcat pe hartă cu litera C  avem influențe climatice...                                                  
9. Inversiuni termice întâlnim în depresiunile intramontane ale subunității de relief marcată pe  
hartă cu litera...                                                                                                                                 
10. Vântul caracteristic pentru subunitatea de relief marcată pe hartă cu litera A, se numește...    

Total: 10 p 
 
B. Comparați relieful subunităţii marcate pe hartă cu litera D cu relieful subunităţii marcate, pe 
hartă, cu litera G, precizând trei deosebiri și o asemănare. Deosebirile și asemănarea 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, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a 
văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Punctajul complet 
va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.              8p                                    
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C. Comparați clima subunităţii de relief marcate pe hartă cu litera A cu clima subunităţii de relief 
marcate, pe hartă, cu litera C, precizând trei deosebiri. Deosebirile se pot referi la oricare dintre 
următoarele elemente climatice: temperaturi medii anuale/vara/iarna, precipitaţii medii anuale, 
vânturi, etaj de climă, influenţă climatică, aspecte climatice specifice. Punctajul complet se acordă 
numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ, nu separat.                                   6p                                                                 
 
Subiectul V (16 puncte) 
Graficele de mai jos notate cu numerele 1 și 2, redau temperaturile și precipitațiile medii lunare din 
două orașe ale subunităților de relief marcate pe harta de la subiectul IV cu literele A și F. 
Precipitațiile sunt marcate cu coloane verticale, iar valorile temperaturii cu linia punctată continuă. 
Luniile anului sunt numerotate în partea de jos a graficului de la 1 la 12. Analizați cu atenție 
diagramele climatice și rezolvați următoarele exerciții: 

 1. realizați corespondența/asocierea 
dintre graficele  1 și 2, respectiv 
subunitățile de relief marcate pa harta 
de la subiectul IV cu literele A și F;            
                                                       2 p 
2. valoarea temperaturii medii lunare 
în ianuarie pentru graficul 1 și 2 și 
explicați diferența dintre cele două 
valori de temperatură ;                   4 p 
 
3. valoarea precipiațiilor medii lunare 
în iunie pentru graficul 1 și 2 și 
explicați diferența dintre cele două 
valori de precipitații;                       4 p 
4. calculați amplitudinea termică 
pentru graficul 1;                             2 p 
 

                                      Graficul 1 
 
5. luna cu valorile cele mai reduse ale 
precipitațiilor pentru graficul 2;       2 p 
 
 
6. valoarea precipiațiilor medii lunare 
în martie și în august pentru graficul 
1;                                                     2 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Graficul 2 
 

realizat, 
prof. Karda Ádám 

 
 
 
 
 
 


