
 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

MUNȚII CARPAȚI, Clasa a VIII-a 

 

PROF. MACARIE LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,OVIDIU HULEA,, AIUD 

 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii 

• Se acordă 10 puncte din oficiu 

• Timp de lucru: 50 minute 

 

SUBIECTUL I                                                                                                        (5X4=20 puncte) 

Încercuiţi pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului correct pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Cei mai înalţi munţi din Romania sunt: 

a) Harghita;   b) Călimani;   c) Bucegi;   d) Rodnei; 

2. Carpaţii  Meridionali sunt alcătuiţi pe cea mai mare întindere  a lor din rocile denumite: 

a) Calcare;   b) gresii;   c) şisturi cristaline;   d) granite; 

3. Carpaţii Occidentali sunt împărţiţi în două mari grupe de râul: 

a) Crişul Alb;   b) Crişul Negru;   c) Someş;   d) Mureş; 

4. Relieful glaciar lipseşte din Munţii: 

a) Dognecei;   b) Rodnei;   c) Retezat;   d) Parâng; 

5. În partea de sud a Munţilor Poiana Ruscă se află; 

a) Depresiunea Dornelor; b) Culoarul Bistrei; c) Culoarul Rucăr-Bran; d) Depresiunea 

Oaşului. 

 

 

 

SUBIECTUL II                                                                                                      (5X4=20 puncte) 



     În coloana A sunt numerotate denumiri de depresiuni, iar în coloana B sunt enumerate 

unităţile de relief în care sunt situate acestea. Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre 

fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 

Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B 

  A        B 

       1. Bozovici (Almăjului)        a) Carpaţii Moldo-Transilvani 

       2. Brad          b) Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei 

       3. Gheorgheni         c) Grupa Retezat – Godeanu 

       4. Petroşani                      d) Munţii Apuseni 

       5. Braşov           e) Munţii Banatului 

           f) Carpaţii de Curbură. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                (10X2=20 

puncte0 

      Răspundeţi pe scurt la fiecare dintre următoare cerinţe: 

a) Precizaţi două aspecte specifice reliefului Carpaţilor Orientali; 

b) Explicaţi pe scurt masivitatea accentuată a reliefului Carpaţilor Meridionali. 

 

SUBIECTUL IV                                                                                                                       (30 

de puncte) 

      Pentru Grupa Munţilor Apuseni precizaţi următoarele; 

a) Limitele sau unităţile vecine; 

b) Patru aspecte specifice reliefului; 

c) Patru diviziuni 

Notă: Aspectele specifice se pot referi la oricare dintre următoarele elemente ale reliefului: 

altitudine, tipuri de relief, tipuri de roci, orientare. 


