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Teza cu subiect unic pe semestrul I 

Disciplina  GEOGRAFIE  
 Clasa   VIII-a   Varianta  MODEL   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 
 
SUBIECTUL I (24 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 
de mai jos: 
 
1. Între grupele de munţi Parâng şi Retezat – Godeanu se află Depresiunea: 
 a. Almăjului (Bozovici)    b. Loviştei  
 c. Petroşani     d. Sibiu   4 puncte 
 
2. Cea mai mare altitudine în spaţiul Grupei Retezat-Godeanu o au Munţii: 
 a. Cernei      b. Godeanu 
 c. Retezat      d. Vâlcan   4 puncte 
 
3. În nord, România se învecineazǎ cu ţara numitǎ: 
  a. Bulgaria      b. Republica Moldova  

c. Serbia      d. Ucraina   4 puncte 
 
4. România este o ţară pontică pentru că: 

a. are ieşire la ţărmul Mării Mediterane  
b. are ieşire la ţărmul Mării Negre 
c. fluviul Dunărea curge pe teritoriul ei sau la graniţă    4 puncte 
d. pe teritoriul ei se desfăşoară 1/3 din arcul carpatic 

 
5. Relieful glaciar este prezent în Munţii: 

a. Măcinului     b. Parâng  
c. Semenic      d. Vlădeasa   4 puncte 

 
6. Ordinea cronologică corectă în care au avut loc orogenezele, de la cea mai veche la cea mai 
nouă, este: 
 a. alpină, caledoniană, hercinică  b. caledoniană, alpină, hercinică  
 c. caledoniană, hercinică, alpină  d. hercinică, alpină, caledoniană 4 puncte 
 

SUBIECTUL II (20 puncte) 
Scrieţi, pe foaia de teză, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 
1. Frontiera (graniţa) naturală a României cu Bulgaria o constituie fluviul numit …  4 puncte 
2. La sud de Depresiunea Colinară a Transilvaniei se află Carpaţii ...    4 puncte 
3. Diviziunea sudică a Podişului Moldovei se numeşte Podişul ...    4 puncte 
4. Cele mai mari altitudini din ţara noastră (2544 m) se află în Munţii …     4 puncte 
5.  În sud-vest, România se învecinează cu statul numit …     4 puncte 
SAU  
 
Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de teză, cifra corespunzătoare 
fiecărui spaţiu liber şi, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni dată.  
  
În Carpaţii Occidentali altitudinea maximă (de 1849 m) se află în Munţii ...1... . Datorită prezenţei 
calcarelor există un relief ...2... bine dezvoltat. Una dintre cele mai cunoscute peşteri este ...3...  . 
Munţii Apuseni se învecinează în est cu ...4... şi în vest cu ... 5… . 
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Lista termenilor: Babele, Bihor, carstic, Carpaţii Meridionali, Dealurile de Vest, Depresiunea 
Colinară a Transilvaniei, glaciar, Scărişoara, Semenic, Valea Mureşului, Vlădeasa, vulcanic.  
SAU 
 
II. În coloana A sunt numerotate denumiri de munţi, iar în coloana B sunt enumerate denumirile 
grupelor montane din care fac parte aceştia. Scrieţi, pe foaia de examen, perechile corecte dintre 
fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 
  A      B 
 1. Frunţi      a) Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali 
 2. Goşmanu      b) Grupa Făgăraş 
 3. Gilău      c) Grupa Parâng 
 4. Locvei      d) Grupa Retezat-Godeanu 
 5. Ţarcu      e) Munţii Apuseni 
        f) Munţii Banatului 

SUBIECTUL III (10 puncte) 
Pentru Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Moldo-Transilvani) precizaţi: 
 - limitele sau unităţile vecine; 
 - patru caracteristici ale reliefului; 
 - patru diviziuni. 

 
SUBIECTUL IV (22 puncte) 

Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, unităţi de relief (sau subunităţi ale acestora). 
Scrieţi pe foaia de teză: 

1. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 şi 10; 

2. trei aspecte specifice ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 2; 
3. trei diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 1; 
4. trei diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 8; 
5. trei aspecte specifice ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 8. 
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SUBIECTUL V (8 puncte) 
Comparaţi relieful Câmpiei Române cu relieful Câmpiei de Vest, precizând două asemănări şi 
două deosebiri între ele. 
Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: modul de 
formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, înclinare, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate 
comparativ şi nu separat. 
 

SUBIECTUL VI (6 puncte) 
a. Explicaţi faptul că Munţii Apuseni sunt consideraţi un “mozaic petrografic”.  3 puncte 
b. Partea sudică a Dobrogei, deşi are altitudini reduse, este considerată podiş. Explicaţi acest fapt.
             3 puncte 
 
  


