
 

Test sumativ ″ România- Poziţie geografică .RELIEFUL- Caracteristici generale 

(trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului).  

Unităţile majore de relief: Carpaţii ″ 

 

Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 

 Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor - București 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI...................           CLASA A VIII-A....... 

DURATA: 50 MINUTE                                                             DATA................                                                                  

SUBIECTE: 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

      

I.  Notaţi pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:          

                                                                                                   18 puncte (6x3 puncte)                                         

1. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este: 

 a) Valea Prahovei;   b) Valea Oituzului: 

 b) Depresiunea Dornelor;   d) Culoarul depresionar Timiş-Cerna. 

2. Cea mai mare depresiune intramontană din țara noastră este: 

a) Depresiunea Braşov;   b) Depresiunea Loviştei; 

c) Depresiunea Ciuc;   d) Depresiunea Maramureşului. 

3. Altitudinea maximă din Carpaţi este în Munţii: 

a) Rodnei;       b) Bihor; 

c) Făgăraş;                  d) Bucegi. 

4. Formele de relief specifice rocilor vulcanice, se numesc: 

a) cratere vulcanice;                  b) circuri glaciare; 

c) peşteri;       d) văi glaciare. 

      5. România se învecinează la nord-vest cu ţara numită: 

    a) Ucraina;                             b) Rep. Moldova;  

                c) Ungaria;                                        d) Bulgaria.  

      6. România este mai aproape de: 

   a) nordul Europei;                          b) vestul Europei;  

              c) estul Europei;                          d) sudul Europei. 

II.Comparaţi Grupa centrală a Carpaţilor Orientali cu Grupa Făgăraş şi 

precizaţi două deosebiri şi o asemănare după: -mod de formare/geneza; alcătuire 



 

petrografică/tip de roci; altitudine maximă; gradul de fragmentare; tipuri genetice de 

relief.  

                                                                                           9 puncte(3x3 puncte)                                         

!!!!!!!  Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi 

tratate comparativ şi nu separat. 

 

III.Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:     

                                                                                               12 puncte(4x3 puncte)                                         

       1.Cea mai mare altitudine din Grupa Centrală  a Carpaţilor Orientali se 

înregistrează în  munții (vulcanici)……………………………………...................... 

2. Existenţa a trei fâşii petrografice paralele (de roci) caracterizează 

Carpaţii………........................................................................................ 

3. Peşterile sunt forme specifice reliefului ……………………………….......... 

4. Limita dintre Munţii Poiana –Ruscă şi Munţii Apuseni o reprezintă 

Valea………............................................................................................. 

 

IV. Caracterizaţi pe scurt  Munţii Apuseni, precizând următoarele aspecte: o 

limită, trei caracteristici ale reliefului și două subdiviziuni. 

                                                                                                    18 puncte(6x3 puncte)                                         

 

V. Pe harta de mai jos sunt marcate cu cifre unităţile de relief (sau subunităţi ale 

acestora). Notaţi pe foaia de test:                                           33 puncte(16x2 puncte)                                         

 

1.numele subunităţilor de relief marcate cu cifrele 1, 3, 5, 7, 9.   

15 p (5x3 puncte)                                         

2. trei caracteristici ale reliefului subunității marcate pe hartă cu cifra 1.  

 6 p (3x2 puncte)                                         

3. trei diviziuni ale subunității de relief marcate pe hartă cu cifra 7.   

6 p (3x2 puncte)                                         

4. două caracteristici ale reliefului subunității marcate pe hartă  cu cifra 8.   

4 p (2x2 puncte)                                         

5. o limită și o diviziune din subunitatea de relief marcată pe hartă cu cifra 10.   

2 p  (2x1punct)                  

                        



 

 

 

 

 


