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Testul nr. 1        

 A.Precizaţi: 

1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu litere de la  A la H;     

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 

1. Cele mai vechi roci din ţară se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

2. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 

3. Cueste se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...    

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Domurile gazeifere sunt prezentăeîn unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. D   c. G   d. H   

2. Flişul este specific unităţii de relief marcată pe hartă cu litera: 

a. A   b. C   c. E   d. G 

3. Relieful carstic este bine dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. D  c. F   d. G  

4. Prezintă structură cutată unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. D   b. E   c. F   d. G  

5. Altitudini de peste 2500m se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. C   d. H   



D. a.Precizaţi trei deosebiri între relieful unităților marcate, pe hartă, cu literele D și B. 

b. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţilor marcate, pe hartă, cu literele C și G. 

c. Precizaţi o deosebire și două asemănări între relieful unităţilor marcate pe hartă cu H şi F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 

culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: 

Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu 

separat.          

E. a. Prezentaţi doi factori care influenţează formarea Deltei Dunării. 

b. Explicaţi fragmentarea Munților Apuseni.   

c. Precizați consecințele poziției geografice a României.  

 

Testul nr. 2 

 
A. Precizați: 

1. numele unităților de relief marcate, pe hartă, cu litere de la A la H;     

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos: 

1. Cratere se găsesc  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Mozaicul petrografic este specific unității de relief marcată pe hartă cu litera ... 

3. Circurile  glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...    

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmațiile de mai jos: 

1. Platforma Cândești  se întâlnește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. C   b. D   c. E   d. G  

2. Structura monoclinală este specifică unității de relief marcată pe hartă cu litera: 

a. B   b. D   c. F   d. H   



3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 

a. A   b. D   c. F   d. G   

4. Peșterea Urșilor se află în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. G   

5. Câmpii tabulare se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: 

a. B   b. D   c. E   d. G   

D. a. Precizați trei deosebiri între relieful  unităților marcate, pe hartă, cu B și D. 

b. Precizați trei deosebiri între relieful  unităților marcate, pe hartă, cu C și H. 

c. Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful  unităților marcate, pe hartă, cu F și G. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de 

formare, tipuri de roci, distribuția spațială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea 

culmilor și văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul 

complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat.  

E. a. Explicați diversitatea reliefului din unitatea de relief marcată, pe hartă,  cu litera  E. 

b. Explicați producerea alunecărilor de teren în unitatea marcată, pe hartă,  cu litera F.   

c. Explicați masivitatea  Carpaților Meridionali.   

 

Testul nr. 3 

A. Precizați: 

1. numele unităților de relief marcate, pe hartă, cu litere de la A la H;    

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos: 

1. Relieful carstic este foarte bine dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Relieful glaciar este foarte bine dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Este alcătuită din șiruri  paralele de roci unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  

  



C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmațiile de mai jos: 

1. Platformele sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A  b. C   c. D   d. G   

2. Depresiunea Almăjului se află  în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A   b. B   c. D   d. E   

3. Depresiunile de tip golf se află la vest de  unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. E   d. H   

4. Vulcanii noroioși se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B   b. C   c. D   d. F   

5. Structura monoclinală este specifică unității de relief marcată pe hartă cu litera: 

a. B   b. E   c. F   d. H   

D. Precizați două asemănări și o deosebire între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A 

și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E. 

Nota 1: Asemănările și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: 

mod de formare, tipuri de roci, distribuția spațială a altitudinilor, gradul de fragmentare, 

orientarea culmilor și văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale 

reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi 

prezentate comparativ și nu separat.     

E. a. Explicați fragmentarea unității marcată, pe hartă, cu litera H. 

b. Explicați formarea Deltei Dunării. 

c. Explicați de ce platforma continentală  a  Mării Negre este o câmpie submersă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


