
MODEL DE LUCRARE SCRISĂ LA GEOGRAFIE  

PE SEMESTRUL AL II-LEA, CLASA A VIII-A  

 
Ciocan Elisabeta 

Liceul Teologic Adventist, Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

 

I. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:       

                                                                                                                                           40 puncte 

1. Pe teritoriul ţării noastre, între Baziaş şi Sulina, Dunărea are o lungime de: 

a. 1875 km                         b. 1075 km                                 c. 2075 km                             d. 2860 km 

2. Dunărea, ca lungime, este al doilea fluviu din Europa după: 

a. Rin                                  b. Volga                                     c. Sena                                   d. Tamisa 

3. Satele risipite sunt predominante în zonele de: 

a. câmpie                            b. deal                                        c. podiş                                   d. munte 

4. Lacul Bucura se află în munţii: 

a. Parâng                             b. Rodnei                                   c. Făgăraş                               d. Retezat 

5. Porturile Burgas şi Varna, de la Marea Neagră, aparţin:  

a. Ucrainei                          b. Bulgariei                                c. Georgiei                             d. Rusiei 

6. Râul cu cel mai mare debit este: 

a. Jiul                                  b. Cerna                                     c. Timişul                               d. Siretul 

7. Pe râul Argeş se află lacul de acumulare: 

a. Izvorul Muntelui             b. Vidraru                       c. Porţile de Fier I                   d. Ostrovul Mare 

8. Se numea în antichitate Tomis, oraşul: 

a. Constanţa                         b. Cluj-Napoca                          c. Craiova                          d. Alba Iulia 

 

II. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:                          10 puncte 

a. Mureşul, Oltul şi Bicazul izvorăsc din ..................... 

b. Jijia, cu afluentul ei Bahlui, străbat unitatea de relief numită ..................... 

c. Dunărea izvorăşte din Munţii ..................... 

d. Cea mai mare peninsulă de la Marea Neagră este ..................... 

e. Lacul Sfânta Ana, după modul de formare, este .....................                                       

 

III. În coloana A sunt numerotate judeţe, iar în coloana B sunt enumerate reşedinţele acestora.  

Realizaţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane.                                         10 puncte 

           A                                                              B     

1. Gorj                                                           a. Oradea     

2. Timiş                                                         b. Slatina 

3. Bihor                                                         c. Tg. Jiu 

4. Olt                                                             d. Baia Mare 

5. Maramureş                                                e. Timişoara 

 

IV. Răspundeţi la următoarele cerinţe:                                                                                 20 puncte 

1. Caracterizaţi oraşul Bucureşti. 

2. Explicaţi originalitatea Mării Negre.  

 

 



 
 

 

V.  Precizaţi:                                                                                                                        10 puncte 

a. numele râurilor notate cu cifrele 3, 4, 5; 

b. o unitate de relief traversată de râul notat cu cifra 1; 

c. râul în care se varsă cel notat cu cifra 2; 

d. numele oraşelor notate cu cifrele 6, 7, 8, 9; 

e. judeţul a cărui reşedinţă este oraşul numerotat cu cifra 10;   

 

Oficiu 10 puncte 

 

 



BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
 

 

I. Se acordă 5 p pentru fiecare răspuns corect, total 40 puncte:      

(8 x 5p = 40 p) 

Răspunsuri: 

1. b 

2. b 

3. d 

4. d 

5. b 

6. d 

7. b 

8. a  

 

II. Se acordă 2 p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(5 x 2p = 10 p)   

Răspunsuri:    

a. Munții Hășmașul Mare / Grupa Centrală a Carpaților Orientali 

b. Câmpia Moldovei  

c. Pădurea Neagră 

d. Peninsula Crimeea 

e. vulcanic 

 

III. Se acordă 2 p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(5 x 2p = 10 p)   

Răspunsuri:    

1. c  

2. e  

3. a  

4. b  

5. d  

 

IV. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p)   

Variante de răspuns: 

1. Oraşul Bucureşti: 

- este situat în Câmpia Română; 

- este traversat de râul Dâmbovița; 

- este un oraș medieval; 

- important centru cultural, turistic, universitar, nod de comunicații etc.; 

 

2. Originalitatea Mării Negre: 

- în Marea Neagră nu sunt curenți verticali ceea ce duce la formarea unui strat de apă cu 

salinitatea de 17-18‰ până la 200 m adâncime (în care sunt viețuitoarele, fiind mai oxigenat) și 

un strat de apă cu salinitatea de 22-23‰, la adâncimi mai mari de 200 m;  

  

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr.   

 

V. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(10 x 1p = 10 p)   

Răspunsuri:    

a. 3 – Dâmbovița , 4 – Olt, 5 – Someșul Mic;   



b. Subcarpații Getici, Podișul Getic, Câmpia Română (Se acceptă oricare altă formă de răspuns 

dacă are valoare de adevăr);   

c. Siret;  

d. 6 – Arad, 7 – Craiova, 8 – Constanța, 9 – Tg. Mureș;  

e. Ialomița.    

Oficiu 10 puncte 

 

 

 

 


