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I.Completați spațiile libere de mai jos cu informația corectă:  

 

1.România se află la intersecția paralelei de 45grade latitudine nordică cu meridianul 

de……………  . 

2.Altitudinea minima a reliefului României este în unitatea numită…. ……… 

3.Carpții Românești ating altitudinea maximă in vârful…….. 

4.Carpații se întind din bazinul…….….până la valeaTimokului                                        

5.Cea mai mare altitudine din Grupa Nordică este in vârful……… 

 

                                                                                               20 puncte 

 

 

II.Alegeți si încercuiți varianta corectă: 

 

1.Litoralul românesc are o lungime de: 

a)150km               c)244km 

b)144km               d)260km 

 

1.Suprafața țării este de: 

a)238391 km         c)198261 km 

b)232291 km         d)328391 km 

 

3.Relieful glaciar din Carpați s-a format datorită acțiunii de eroziune exercitată de : 

a)vânt                      c)soare 

b)precipitații           d)ghețari 

 

4.Carpații Orientali se întind pe direcția: 

a)nord-sud             c)nord est –sud vest 

b)est-vest              d)nord vest –sud est 

 

5.Cea mai mare depresiune intramontană este: 

a)Maramureșului    c)Oaș 

b)Brașovului          d)Ciucului 

 

6.Grupele Nordică si Centrală  prezintă in partea de mijloc  șiruri alcătuite din roci: 

a)șisturi cristaline     c)fliș 

b)calcare                   d)roci eruptive 

 

7.Depresiunea Giurgeului se află în : 

a)Grupa Nordică       c)Grupa Bucegi 



b)Grupa Centrală      d)Grupa Sudică 

 

8. Grupa nordică se mai numeste si: 

a)Carpatii Moldo –Transilvani        c)Carpatii Maramuresului si Bucovinei 

b)Carpatii de Curbură                    d)Grupa Bucegi 

 

 

9.Limita nordică a C ARPAȚILOR Orientali o reprezintă: 

 

a)Granița cu Ucraina               c)Valea Oituzului 

b)Valea Prahovei                    d)Aliniamentul depresiunilor Dorna –Campulung  

                                                    Moldovenesc 

 

10.Cei mai înalți munți vulcanici sunt: 

a)Țibleș                                  c)Harghitei 

b)Călimani                            d)Oaș 

 

                                                                                                20 puncte 

 

 

 

III.Caracterizati Grupa Nordică, precizând: 

 

    a)-poziția geografică 

    b)-limitele si vecinii 

    c)-relieful –(altitudini, tipuri de roci , tipuri de relief, doua depresiuni, patru masive 

montane, doua trecatori) 

    d) - doua râuri situate in unitatea respectivă                                                                                                      

    e)-doua tipuri de lacuri dupa modul de formare si denumirile lor 

 

                                                                                                34 puncte 

 

 

 

IV.Precizati doua asemănări și două deosebiri între relieful  Carpaților de Curbură și 

Grupei  Centrale.  

Deosebirile si asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: 

-altitudini  

-forme sau tipuri de relief 

-tipuri de roci  

-modul de formare 

                                                                                                        16 puncte                                                                                                           

10 puncte din oficiu  

                                                                                                                TOTAL 100 puncte 

 

 



 

 

Barem de corectare  si notare 

 

I.Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect,astfel: 

    

       1 . 25 grade longitudine estică. 

       2. Delta Dunării 

       3. Moldoveanu-2544m. 

       4. Vienei 

       5. Pietrosu-Munții Rodnei: 2303 m 

 

II. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect astfel: 

       1-c; 2-a; 3-d;4-d; 5-b; 6-a; 7-b; 8-c; 9-a; 10-b.  

 

III. GRUPA NORDICĂ 

 Se acordă 34 de puncte pentru precizarea următoarelor elemente : 

       a)  -poziția geografică :1 puncte:   este situată in nordul țării 

       b)  -limite si vecini: 4 puncte:      

                     - in nord,granițe cu Ucraina 

                     -in sud , aliniamentul Dornelor-Câmpulung –Moldovenesc-Valea Moldovei 

                     -in est, Podișul Sucevei 

                     -in vest ,Dep. Transilvaniei, Dealurile și Câmpia de Vest 

 

         c)-relieful: 22 puncte: 

                      -altitudini:2 puncte 

                          *altitudinea maximă este de 2303 m in munții Rodnei 

                      -tipuri de roci:2 puncte (câte doua puncte pentru oricare din explicațiile de 

mai jos) 

                           *rocile sunt variate dispuse in fâșii orientate NV-SE: vulcanice in vest , 

cristaline in centru si fliș in est ; exisăa toate cele trei tipuri de roci 

                       - tipuri de relief-4 puncte pentru oricare din explicatiile de mai jos 

                             *glaciar in munții Rodnei 

                              * vulcanic in munții Oaș ,Gutâi,Țibleș   

                        -doua depresiuni-8 puncte, (câte 4 puncte pentru oricare doua depresiuni 

de mai jos) 

                                *dep. Oaș, dep.Maramureș, dep Dornelor, dep. Câmpulung 

Moldovenesc 

                       - patru masive -4 puncte( câte un punct pentru oricare 4 masive  din cele 

enumerate mai jos) 

                                  * Oaș, Gutâi, Țibleș, Maramureșului, Rodnei, Bârgăului, 

Suhardului, Obcinele Bucovinene, dep. Maramuresului, dep. Oas 

                        -doua trecători-2 puncte(câte un punct pentru oricare două trecători din 

cele enumerate mai jos) 

                                    *Prislop,Mestecăniș,Huta, Șetref, Tihuța 

 



   d)o influență climatică , 1 punct pentru oricare din explicațiile de mai jos 

                     *scandinavo-baltică, 

                      * vestică 

      - un etaj climatic , 1 punct pentru oricare din explicațiile de mai jos 

                      *montan 

                      *alpin 

  e)o zonă sau un etaj de vegetație -1 punct pentru oricare din explicațiile de mai jos 

                     *zona pădurii cu etajele fagului, coniferelor 

                     *zona alpină in părțile mai înalte 

  f)două râuri -2 puncte, câte un punct pentru oricare două din râurile de mai jos 

                      *Tur, Vișeu, Iza, Tisa ,Bistrița,Moldova, Someșul Mare 

  g)două resurse de subsol -2 puncte, câte un punct pentru oricare două resurse de mai jos 

                        *aur, argint, cupru, plumb, zinc, sare, roci de construcție 

 

 

IV.Se acordă 16 puncte din care: 

 

       *8 puncte pentru 2 deosebiri(câte 4 puncte pentru fiecare deosebire enunțată 

corect;pentru fiecare răspuns incomplet se acordă 2 p.) 

      Deosebiri: 

 

    -altitudini mai ridicate in Gr. Centrală decât in Gr. Sudică 

    -Gr.Centrală prezintă toate tipurile de roci, pe când Gr. Sudică prezintă doar fliș 

    - Gr.Centrală prezintă relief vulcanic si glaciar ,pe când cea Sudică prezintă relief 

eolian 

    - Gr.Centrală s-a format prin cutarea scoarței si depunerea de magmă 

 

       *8 puncte pentru 2 asemănări(câte 4 puncte pentru fiecare asemănare enunțată 

corect;pentru fiecare răspuns enunțat incomplet se acordă un punct) 

 

    Asemănări: 

    

  -ambele prezintă munți alcătuiți din roci sedimentare 

 - ambele prezintă munți formați in timpul orogenezei alpine prin încrețirea scoarței 

 -relieful este puternic fragmentat 


