
 
 

 Inimă de geograf 
1 

Model subiect -clasa a VIII-a 
  

 

 

 

 

Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Model subiect-ediția I 

CLASA A VIII-A 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru este de 2h. 

 Sunt luate în considerare și alte variante/formulări de răspuns corecte, acolo unde este cazul. 

Subiectul I (20 puncte) 

Alegeți varianta de răspuns corectă: 

A. 

1.Grindul Letea atinge înălțimea maximă de: 

a) 8 m    b)12 m    c)16 m 

2.Platforma Cotmeana este o subdiviziune a Podișului: 

a)Getic    b)Moldovei   c)Mehedinți 

3.Se exploatează mercur din localitatea Izvorul Ampoiului, aflată în Munții: 

a)Aninei   b)Călimani   c)Metaliferi 

4.O magistrală feroviară importantă din România este magistrala București-Galați-: 

a)Chișinău   b)Reni    c)Ungheni 

5.Lacurile de crov sunt formate pe: 

a)argile    b)loess    c)marmure 

B. 

1.Radiația solară pe teritoriul României scade: 

a)de la E spre V  b)de la N spre S  c)de la S spre N  d)de la V spre E 
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2.Clima Carpaților Orientali este reprezentată prin temperaturi medii anuale de: 

a)-3o-3oC  b)-5o-0oC  c)5o-10oC  d)0o-6oC 

3.Dealul Pleșu este înălțimea maximă atinsă în: 

a)Dealurile Lipovei b)Podișul Dobrogei c)Podișul Sucevei d)Subcarpații Moldovei 

4.România a aderat în NATO în anul: 

a)2004   b)2007   c)2012   d)2014 

5. Câmpia care nu este piemontană este: 

a)C.Piteștilor  b)C.Ploieștilor  c)C.Râmnicului  d)C.Tecuciului 

C. 

1.Râul Suceava izvorăște din: 

a)M-ții Maramureșului b)M-ții Rodnei c)M-ții Suhard d)Obcina Feredeu e)Obcina Mare 

2.Orașul cu planul radiar-concentric este: 

a)Brăila  b)Cluj-Napoca c)Petroșani d)Pitești e)Suceava 

3.În Câmpia Moldovei predomină: 

a)pădurea de fag b)pădurea de stejar c)silvostepa d)taigaua e)vegetația de luncă  

4.Parcul Național Nemira este situat în: 

a)Câmpia Română b)Câmpia de Vest c)Câmpia Moldovei d)Carpații Occidentali 

e)Carpații Orientali 

5.Litoralul românesc are o lungime medie de: 

a)60 km b)151 km c)244 km d)325 km e)450 km 

6.Originalitatea M.Negre este dată de lipsa: 

a)curenților complementari b)curenților verticali c)mareelor d)vânturilor e)viețuitoare 

7. Satele mari sunt acele sate care depășesc o populație de: 

a)500 loc. b)800 loc. c)1500 loc. d)2000 loc. e)3000 loc. 

8.Coșava este un vânt regional ce bate în: 
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a)Banat  b)Crișana c)Dobrogea d)Moldova e)Maramureș 

9.Județul cu ponderea cea mai mare a populației de tătari este: 

a)Constanța b)Galați  c)Giurgiu d)Ialomița e)Tulcea 

10.Alcătuirea petrografică a Pod.Mehedinți este reprezentată de: 

a)argile și calcare b)flișuri  c)granite și calcare d)roci metamorfice și granite 

e)șisturi cristaline și calcare 

Subiectul II (11 puncte) 

A. 

Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit: 

1. Județul României cu cea mai mare densitate a populației este ................................. . 

2. Limita Vestică a Subcarpaților este dată de valea râului ................................. . 

3. Lacul hidroenergetic Vidra este situat pe râul  ................................. . 

4. Un exemplu de depresiune-golf prezentă în Carpații Occidentali este .................................. 

5. Limitate de văile Someșului și Barcăului sunt Dealurile  ................................. . 

B.  Se dau următoarele orașe: Ineu, Huși, Moreni, Pecica, Adjud, Bârlad, Nădlac, Titu, Panciu, Negrești, 

Odobești, Găești. Grupați-le în 4 categorii, în funcție de județele de apartenență: Arad, Dâmbovița, 

Vaslui, Vrancea. 

Subiectul III  (18 puncte) 

Pe baza următoarei hărți, răspundeți la următoarele cerințe: 
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a) Precizați denumirile grupelor Carpaților Meridionali, notate pe hartă cu literele A,B,C și D. 

b) Precizați altitudinile maxime ale acestor grupe, precizând totodată și vârful respectiv. 

c) Notați denumirea munților cu litera E, respectiv a depresiunii și culoarului ce îi despart de 

Carpații Meridionali. 

d) Numiți râul ce formează valea notată pe hartă cu litera F și dați exemple de 3 orașe ce se găsesc 

în acel areal. 

e) Precizați 2 caracteristici ale munților notați pe hartă cu litera G. Vă puteți referi la: altitudinea 

maximă, orientarea culmilor, alcătuire petrografică, fragmentarea reliefului, tipuri genetice de 

relief prezente etc. 

Subiectul IV (15 puncte) 

A. 

Pe baza imaginilor următoare, răspundeți cu A (adevărat) și F (fals). 

 

 

 

 

 

 

             Fig.1-Detunata Goală           Fig.2-Salina Turda 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-Cascada Bigăr 

1. Rezervația geologică prezentată în fig.1 se află în Munții Apuseni. 

2. În salina prezentată în fig.2 puritatea sării e extrem de ridicată (98%-99%). 

3. Cascada prezentată în fig.3 se află situată pe paralela de 45o lat N. 

4. Roca predominantă din care este alcătuită Detunata Goală este o rocă sedimentară. 
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5. Cascada Bigăr aparține din puncte de vedere administrativ județului Prahova. 

B. 

Urmărind imaginea următoare a centrului istoric al unui oraș important al României: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Precizați numele orașului și unitatea de relief în care este situat. 

b) Dați exemple de 2 obiective turistice din zona centrului vechi. 

c) Numiți poporul a cărui influență se regăsește vizibil în acest centru istoric. 

Subiectul V (14 puncte) 

Pe baza următoarelor imagini, răspundeți cerințelor: 

 

    Imag.A     Imag.B                         Imag.C 

 

 

 

 

Imag.D Imag.E 
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a) Pentru fiecare imagine de mai sus, menționați tipul genetic de relief predominant. 

b) Asociați fiecărei imagine o unitate de reief din următoarele: Munții Apuseni, Munții Perșani, 

Munții Călimani, Munții Făgăraș, Pod.Secașelor. 

c) Pentru imaginile A și E, precizați forma de relief vizibilă predominant. 

d) Precizați o altă unitate de relief din România unde este prezent tipul de relief ilustrat în 

imaginea D. 

e) Precizați câte o cauză a formării reliefului în imaginile A, C și E. 

Subiectul VI (12 puncte) 

a) Explicați prin 2 argumente de ce este importantă ieșirea la M.Neagră pentru România. 

b) Precizați 3 factori care influențează clima României. 

 

Bravo! Ai ajuns la finalul concursului. Mult succes în continuare! 

 


