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Teza cu subiect unic pe semestrul I 

Disciplina  Geografie   
 Clasa a VIII-a   Varianta 8   
 

•  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. Prin România trece paralela de: 
 a. 25o latitudine N     b. 25o latitudine S 
 c. 45o latitudine N     d. 45o latitudine S  4 puncte 
 
2. Munţii Metaliferi se află în grupa Munţilor: 
 a. Apuseni      b. Banatului  
 c. Făgăraş      d. Parâng   4 puncte 
 
3. Din relieful carstic fac parte: 
  a. crovurile      b. domurile gazeifere  

c. grindurile     d. peşterile   4 puncte 
 
4. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali se află situată pe Valea:  

a. Argeşului     b. Buzăului  
c. Ialomiţei      d. Prahovei   4 puncte 

 
5. Altitudini mai mari de 2.000 de metri au Munţii: 

a. Bihor      b. Măcinului  
c. Parâng      d. Poiana Ruscă  4 puncte 

 
6. Ordonarea corectă de la est la vest a următoarelor unităţi de relief este: 
  a. Delta Dunării, Podişul Mehedinţi, Dealurile de Vest 
  b. Dealurile de Vest, Delta Dunării, Podişul Mehedinţi  

c. Podişul Mehedinţi, Dealurile de Vest, Delta Dunării  
d. Podişul Mehedinţi, Delta Dunării, Dealurile de Vest    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 Republica Moldova o constituie râul numit … 
            5 puncte 
2. În sud şi est, Subcarpaţii Curburii se învecinează cu unitatea majoră de relief numită Câmpia ... 
            5 puncte 
3. Podişul cu cea mai mică suprafaţă din România, roci specifice munţilor şi relief carstic 

diversificat se numeşte Podişul...        5 puncte 
4. Dintre depresiunile Carpaţilor Orientali cea mai întinsă este Depresiunea …    5 puncte 
 
 

SUBIECTUL III (10 puncte) 
Pentru Grupa Făgăraş precizaţi: 
 - limitele sau unităţile vecine; 
 - patru caracteristici ale reliefului; 
 - patru diviziuni. 
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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. două caracteristici ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 7; 
3. două diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 2; 
4. două diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 3; 
5. trei diviziuni ale unităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 8; 
6. trei caracteristici ale reliefului unităţii marcate, pe hartă, cu numărul 8. 

 
 
 

SUBIECTUL V (8 puncte) 
Comparaţi relieful Munţilor Banatului (fără Poiana Ruscă) cu relieful Grupei Retezat-Godeanu, 
precizând două deosebiri şi două asemănări între ele. 
Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: modul de 
formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea culmilor muntoase, alte 
caracteristici 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. Precizaţi două tipuri de grinduri din Delta Dunării.      2 puncte 
b. Explicaţi modul de formare a unui tip de grind din Delta Dunării.    2 puncte 
c. Explicaţi proporţionalitatea reliefului României.      2 puncte 
 
  


