
                                       

                                   Test la Geografia României pe semestrul al II-lea 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                       Profesor: Liviu Nica, Școala Gimnazială  

                                                                                        ,,Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. Se acordă10 puncte din oficiu. 

I. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:    (30 puncte) 

 1.  Satele care  au între 500 şi 1500 de locuitori sunt sate:  

               a. mari                                                      b. mici              

               c. mijlocii                                                d. foarte mari 

2. Pe râul Argeş se află lacul hidroenergetic : 

               a. Izvorul Muntelui                                b. Roşu    

               c. Vidra                                                  d. Vidraru 

 3. Datează din perioada  medievală oraşul : 

               a. Alba Iulia                                           b. Sibiu 

               c. Mangalia                                            d. Alexandria 

 4.  Se varsă în Olt  râul: 

              a.  Lotru                                                 b. Cerna 

              c. Ialomița                                              d. Motru 

  5.Maghiari trăiesc în număr mare în județele Harghita și : 

 a. Constanța          b. Sibiu 

 c.Ungaria          d.Covasna 

  6. Reşedinţa judeţului Ialomiţa este : 

              a. Focşani                                              b. Deva           

              c. Slobozia                                            d. Dâmboviţa                  

II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:                           (24 puncte) 

 1.Râurile ale căror ape nu ajung în Dunăre,ci se varsă în Marea Neagră, aparțin Grupei hidrografice de 

..........................                                                                         

 2. Cea mai mare parte a populației țării noastre(aprox. 90%) este  formată din ………………… 

 3.Coniferele din România sunt reprezentate mai ales de brad, molid și ……............. 

 4. Lacul Roșu din Carpații Orientali este un lac de............................... 

 5. Reședința județului Dolj este orașul .................................................... 

 6. Pe munții înalți (peste 1800 de m)se află zona de vegetație....................... 

 

III. În coloana A sunt numerotate denumiri de unităţi de relief, iar în coloana B sunt enumerate denumiri de  

oraşe. Scrieţi  asocierile corecte dintre fiecare unitate de relief din coloana A şi oraşul care îi  aparţine 

(coloana B).                    

 

 



 A    B                                               (20 puncte)                                                                                                                                                                                                                                           

     1. Dealurile de Vest                            a.Braşov 

      2. Podişul Moldovei                           b. Sibiu 

      3. Depresiunea Transilvaniei             c. Alexandria                                 

      4.  Câmpia Română                           d. Botoşani 

                     e. Zalău         

                                                                                                                                                             

 IV. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu cifre, râurile şi oraşele.     (16 puncte) 

Scrieţi :      1. numele râurilor marcate pe hartă cu cifre de la 1 la 8; 

                    2.  numele oraşelor marcate pe hartă cu cifre de la 9 la 16;    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              Barem  de evaluare și notare 

                                                      Clasa VIII - a  

                                                                                       

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 

Subiectul I: …………………………………………………..………..…………… 30 puncte 

 

 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.c; 2.d; 3.b; 4. a ; 5.c. 

 

Subiectul II: …………………………………………………..………..…………… 24 puncte 

 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. sud-est;  2. români;  3. pin; 4. baraj natural; 5.Craiova; 6 . alpină. 

Subiectul III: …………………………………………………..………..……… 20 puncte 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare asociere corect precizată: 

1-e; 2d; 3 b; 4c. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 16 puncte 

- se acordă câte 1punctpentru fiecare râu și oraș corect precizat: 

1.Buzău; 2 Jijia; 3. Bistrița; 4. Someșul Mic; 5. Bega; 6. Argeș; 7. Motru; 8. Siret; 

9. Cluj Napoca; 10.Târgu Jiu; 11. Călărași; 12.Ploiești; 13 Târgoviște; 14.Craiova și 15 Tulcea. 

 

 Oficiu: 10 puncte. 

 Total : 100 de puncte. 

 


