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 Timpul de lucru: 50 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

I. În imaginea alăturată este reprezentat un tip de relief de pe Terra. Pe baza acestei imagini, precizaţi pe 

foaia de test: 

1. numele tipului de relief la care face referire imaginea; 

2. numele a doi agenţi geomorfologici ce determină acest tip de relief; 

3. numele a două procese geomorfologice determinate de aceşti agenţi; 

4. numele formei de relief notate, în imagine, cu litera A; 

5. numele a altor două forme de relief specifice reliefului din imagine;  

6. numele a două zone de pe Glob cu acest tip de relief .                20 puncte 

 

II. Având în vedere relieful carstic precizați: 

a)o rocă pe care se formează acest tip de relief;  

b)agentul morfogenetic care modelează acest tip de relief;  

c)numele tipului de relief de suprafață;  

d)două forme de relief carstic de suprafață;  

e)două forme de relief endocarstic.         14 puncte 

 

III. Imaginile A, B și C prezintă trei situații ale reliefului structural.      

   

1.Pentru imaginea A precizați tipul de structură și numele unităților 1 și 2; 

2.Pentru imaginea B precizați tipul de structură și o unitate majoră de relief în care pot să apară; 

3.Pentru imaginea C precizați tipul de structură, forma de relief creată.    10,5 puncte 
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IV. Analizați imaginile de mai jos și precizați: 

 

1.Pentru imaginea A: a)tipul de relief; b)agentul morfogenetic principal; c)trei procese prin care agentul 

morfogenetic acționează; d)formele de relief marcate pe imagine cu 1 și 2; e)trei tipuri de ghețari montani; f)două 

zone pe Glob unde există ghețari de calotă.        18 puncte 

2.Pentru imaginea B: a)numele zonei de țărm din imagine; b)tipul de relief din care face parte acest tip de țărm; 

c)agentul morfogenetic care creează; d)procesul determinant în crearea tipului de țărm din imagine; e)enumerați 

alt tip de țărm înalt și două tipuri de țărm jos.       7 puncte 

 

V. Definiți munții. Precizați trei orogeneze care au dus la formarea munților, pentru fiecare orogeneză 

precizați un exemplu de munți.         14puncte 

 

VI. a)Precizați o diferență dintre deltă și estuar      3,5 puncte 

      b)Precizați o diferență dintre podiș și dealuri      3 puncte 
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