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FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. a) Numește cele trei ramuri ale Munţilor Carpaţi: 

  a)..................................................   b)......................................................  c)..................................................  

b) Cum s-au format munţii din ţara noastră? 

a) prin.................................................................... b) prin................................................................... 

c) Subcarpații sunt alcătuiți din trei grupe:  

Subcarpații......................................, Subcarpații...................................., Subcarpații............................. 

 

2. Alege varianta corectă de răspuns: 

Carpații sunt munți de altitudine:    a) joasă         b)   înaltă      c) medie 

Vârful Moldoveanu se află în: a) Munții Banatului    b) Munții Apuseni    c) Munții Făgăraș  

Mai multe sate vecine pot forma:   a) o comună     b) un județ    c) un oraș 

      Dealurile subcarpatice sunt prielnice pentru cultura:  a) cerealelor   b) pomilor fructiferi    c) sfeclei de zahăr 

      Orașul București este situat în:  a) Câmpia de Vest    b) Câmpia Română     c) Podișul Getic 

      Localitatea mea natală este: a) un sat dintr-o comună   b) un oraș din județ   c) un oraș municipiu al județului 

      Câmpiile României sunt:   a) Câmpia Română  și Câmpia de Vest     b) Câmpia de Vest și Câmpia Moldovei 

      Delta Dunării este asezată:    a) în partea de vest a țării       b) în partea de est a țării 

      Numărul de județe din România este: a. 39;         b. 40;          c. 41. 

      Cele mai mici unități administrativ-teritoriale din România sunt: a. comunele;   b. orașele;     c. satele. 

 

3. Notează cu A (adevărat) sau  (F fals) : 

• Formele de relief din țara noastră sunt munții, dealurile și câmpiile.            

• Delta Dunării este cea mai tânără unitate de relief a României.                 

• Cea mai întinsă câmpie din România este Câmpia de Vest.                        

• Podișul Dobrogei este situat în partea de sud- vest a țării.                          

• În centrul țării se află Depresiunea Transilvaniei.  .                                       

• Delta Dunării este situată în partea de vest a țării.                                        



• Capitala României este orașul București, situat în Podișul Moldovei. 

• Orașul București este traversat de râul Argeș. 

• Mai multe sate învecinate formează o comună. 

• Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale numite județe, orașe, municipii, 

comune și sate. 

 

4.  Realizează corespondența: 

• Carpații Orientali               se întind de la Valea Prahovei până la văile râurilor Timiș- Cerna și Bistra               

• Carpații Meridionali           se întind din nordul țării până la Valea Prahovei                                                                          

• Carpații Occidentali           se întind de la văile râurilor Timiș- Cerna și Bistra până la Valeaa râului  

                                                 Barcău  

 

5. Completează spațiile libere cu informațiile corespunzătoare: 

1. Județul meu se numește...................... și este situat în partea ...............................................a României. 

2. Cele mai înalte treapte de relief din județ sunt reprezentate de......................................................., 

............................................................., ....................................................................... 

3. Cea mai importantă apă din județ este.......................... 

4. Orașul municipiu reședință de județ se numește.......................... 

5.  Scrie trei vecini ai județului tău:...................................,.......................................,.................................... 

 

6. Scrie cele trei brațe ale Dunării între care se întinde Delta Dunării. 

− 

− 

− 

 

7. Colorează pe hartă:  

cu verde Câmpia Română; 

cu maro Carpații Orientali; 

cu galben Podișul Dobrogei; 

cu portocaliu Depresiunea  

 Colinară a Transilvaniei. 

    

 


