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I. Alegeți  litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 

1. Lacul  Bâlea este un lac: 

    a. glaciar                                              b. carstic 

    c. vulcanic                                            d. de baraj natural 

2. Crivăţul bate în România în partea de: 

    a. vest                                                   b. est 

    c. sud                                                    d. nord    

3. Reşedinţa judeţului Hunedoara este : 

     a. Hunedoara                                       b. Deva 

     c. Reşiţa                                                d. Focşani 

4. În apele de munte se întâlneşte : 

     a. somnul                                               b. păstravul 

     c.  crapul                                                d. calcanul 

5. Satul risipit este caracteristic zonei de : 

     a. deal                                                       b. câmpie 

     c. podiş                                                     d. munte 

6. Cea mai importantă minoritate naţională o reprezintă: 

     a. ucrainieni                                              b. germani 

     c. sârbi                                                       d. maghiari 

7. Judeţul care are reşedinţa Sfântu Gheoghe este: 

     a. Harghita                                                 b. Braşov 

     c. Covasna                                                  d. Suceava 

8. Râu Olt se varsă în:   

     a. Dunăre                                                     b. Tisa 

     c. Mureş                                                       d. Marea Neagră                                  

                                                                                                                                    8x4=32 puncte                                                                                                                               

II. Asociaţi termenii de pe cele două coloane: 

                     A                                                                                  B 

             1. Alba-Iulia                                                                    a.  Bistriţa                                                              

             2. Cluj –Napoca                                                               b. Olt 



             3. Oradea                                                                          c. Mureş 

             4. Piatra –Neamţ                                                              d. Someşul  Mic 

             5. Slatina                                                                            e. Crişul Repede        

                                                                                                                                          5x 2=10 

puncte 

                                                                                                                                

III. Completaţi propoziţiile următoare: 

1. Satul adunat este specific zonei de _______________ 

2. Cele mai mici valori ale densităţii se întâlnesc în zona de________________ 

3. Clima României este_________________ 

4. Pădurile de conifere cuprinde specii de ______________ 

5. Reşedinţa judeţului  Timiș este ______________ 

                                                                                                                                         5x4= 20 

puncte 

IV. Caracterizaţi clima Podişului  Dobrogei precizând: temperatura medie anuală, 

precipitaţiile medii anuale, inflenţe climatice, vânturi, tip climat. 

                                                                                                                                          5 x2=10 

puncte 

V. Precizaţi pentru Câmpia Română: 

➢ o zonă de vegetaţie sau tip de vegetaţie 

➢ fauna caracteristică 

➢ tip sau clasă de sol 

➢ un râu care traversează această unitate geografică 

➢ un oraş important 

➢ tip de așezări 

                                                                                                                                 6x3=18 

puncte 

 

     Se  acorda  10 puncte din oficiu. 

 

Barem de corectare 

I. 1-a;  2-b; 3-b; 4-b; 5-d; 6-d; 7-c; 8-a. 

II. 1-c; 2-d; 3-e; 4-a;5-b. 



III. 1-câmpie; 2-munte; 3-temperat-continentală de tranziție; 4-molid, brad, 

pin, larice; 5-Timișoara. 

IV. Temperatura medie anuală este de 10°-11°C 

Precipitații medii anuale: 350-400 mm/an 

Influențe climatice:de ariditate, submediteraneene 

Vânturi:Crivățul, brizele marine. 

Tip de climat: de podișuri joase, de câmpie. 

V. Pentru Câmpia Română: 

➢ Zona de stepă/silvostepă 

➢ Faună: rozătoare, iepure de câmp, potârnichea, dropia 

➢ Clasă de sol: molosoluri; tip de sol: cernoziom 

➢ Un râu: Olt, Argeș, Ialomița, Vedea, Argeș etc 

➢ Orașe: București, Craiova, Slatina, Alexandria etc. 

➢ Așezări adunate. 

 


