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♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I.  Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. La nord România se învecinează cu:

a. Bulgaria c. Ucraina
b. Marea Neagră d. Ungaria 4 puncte

2. Între Subcarpaţii Getici şi Câmpia Română se află unitatea de relief numită:
a. Carpaţii Meridionali c. Podişul Getic
b. Carpaţii Occidentali d. Podişul Mehedinţi  4 puncte

3. Dintre unităţile de relief de mai jos, cele mai scăzute temperaturi medii anuale se înregistrează în:
 a. Câmpia Română c. Munţii Făgăraş
 b. Dealurile de Vest d. Podişul Dobrogei 4 puncte

4. Materia primă pentru producerea aluminei este:
 a. aurul c. bauxita
 b. argintul d. sarea 4 puncte

5. Punctul de frontieră Curtici se află în continuarea magistralei feroviare ce leagă Bucureştiul de
oraşul:

a. Arad c. Giurgiu
b. Galaţi d. Suceava 4 puncte

II. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Dintre cele trei braţe ale Dunării în sectorul deltei, cea mai mare cantitate de apă este

transportată pe braţul numit ……………… 4 puncte
2. Munţii Apuseni sunt limitaţi în partea de sud  de valea râului numit ………………… 4 puncte
3. Cel mai mare port maritim din ţara noastră este în oraşul numit ………………. 4 puncte
4. Oraşul antic Callatis a fost situat pe locul actualului oraş numit ……………  4 puncte
5. Lacul de acumulare şi hidrocentrala Vidraru se află pe râul numit …………… 4 puncte

III. Comparaţi relieful Grupei Parâng cu relieful Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali
(Carpaţii Moldo-Transilvani), precizând trei deosebiri şi o asemănare între ele. Deosebirile şi
asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: altitudini, tipuri de relief,
orientarea văilor şi culmilor, modul de formare, fragmentare, tipuri de roci.
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate
comparativ şi nu separat. 8 puncte

IV. Explicaţi, pe scurt:
a. importanţa economică pentru România a fluviului Dunărea, precizând două argumente în acest

sens.
b. proporţionalitatea reliefului României. 6 puncte
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V. Caracterizaţi, în maximum o pagină, o singură unitate de relief, la alegere, dintre Câmpia de
Vest şi Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali (Carpaţii de Curbură).
În caracterizare veţi avea în vedere:
- limitele;
- relieful (patru aspecte specifice şi patru diviziuni);
- etajul climatic;
- trei râuri care străbat unitatea de relief respectivă;
- o zonă sau un etaj de vegetaţie;
- un tip sau o clasă de sol.

16 puncte
VI. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unităţi de relief (sau subunităţi ale acestora), iar cu
cifre, oraşe şi râuri. Scrieţi pe foaia de examen:

 1. numele unităţilor de relief (sau al subunităţilor de relief) marcate cu literele A, B, C, D;
 2. numele oraşelor marcate cu cifrele 1, 2, 3 şi 4;
 3. numele râurilor marcate cu cifrele 5, 6, 7 şi 8;
 4. numele unui oraş-reşedinţă de judeţ (cu peste 50.000 locuitori) situat în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera D;

 5. o ramură industrială (cu excepţia industriei alimentare) din oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 1;
 6. numele râului care străbate oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 3;
 7. numele oraşului, dintre cele marcate pe hartă, în care funcţionează un combinat de prelucrare a
minereurilor neferoase (cupru, plumb, aur, argint).

20 puncte


