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                  MINISTERUL EDUCAŢIEI 

                INSPECTORATUL ȘCOLAR BOTOȘANI 
                 LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI 

 

 

       Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Subiect-ediția II-29 mai 2022 

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. Peștera Urșilor, din imaginea alăturată este situată în: 

a. Munții Bihorului  b. Munții Călimani 

c. Munții Rodnei  

 

2. Capra neagră este specifică faunei din zona de vegetație: 

a. alpină 

b. de stepă 

c. de pădure de conifere 

 

 

3. Babele din Munții Bucegi reprezintă o formă de relief: 

a. eolian  b. glaciar  c. vulcanic 
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4. Flișul, din imaginea alăturată, este prezent în Carpații Orientali în partea: 

a. centrală 

b. estică 

c. vestică 

 

5. Aria naturală protejată ”Grădina Zmeilor”, prezentată în 

imaginea alăturată se găsește în extremitatea nord-vestică a: 

a. Pod.Bârladului 

b. Pod.Hârtibaciului 

c. Pod. Someșan 

B. 

1.În România, băltărețul bate în: 

a. C. Jijiei b. Dealurile de vest                 c. Lunca Dunării               d. Podișul Târnavelor  

2. Traversează partea centrală a României: 

a. Ecuatorul   b. Meridianul de 20o long.E c. Paralela de 45o lat.N              d. Paralela de 46o lat.N 

3. Câmpia Română intră, în partea de N, în contact direct cu: 

a. Carpații Meridionali b. Munții Apuseni c. Podișul Getic               d. Subcarpații Moldovei 

4. Căldărușani, Mostiștea, Snagov sunt: 

a. lacuri în crov  b. lagune maritime  c. limane fluviatile    d. limane maritime 

5. În Grupa Nordică a Carpaților Orientali se află Munții: 

a. Gutâi   b. Goșmanu    c. Nemira   d. Postăvaru   

C. 

1. Culoarul Siretului desparte Pod. Moldovei de: 

a. Carpații Meridionali  b. Carpații Orientali  c. Câmpia Română       d. Pod. Getic 

e. Subcarpații de Curbură 

2. Cel mai lung râu care curge integral pe teritoriul țării este: 

a. Dunărea       b. Ialomița        c. Mureșul         d. Oltul      e. Siretul 

3.Cea mai întinsă unitate de podiș din țară este Podișul:  
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a. Dobrogei       b. Getic        c. Mehedinți                      d. Moldovei              e. Someșan 

4. Clima Podișului Sucevei suferă influențe: 

a. de ariditate        b. de tranziție        c. oceanice         d. pontice                 e. scandinavo- baltice 

5. Punctul extrem nordic al României este situat în localitatea: 

a. Beba Veche        b. Horodiștea        c. Corabia        d. Sulina              e. Zimnicea 

6. Boltirile stratelor sedimentare care au în interior acumulări de gaz metan se numesc: 

a. cueste        b. cute diapire        c. domuri        d. dune                      e. grinduri 

7. România se învecinează pe 2 sectoare cu: 

a. Bulgaria          b. Rep.Moldova          c. Serbia        d. Ucraina              e. Ungaria 

8. Este Rezervație a Bisferei: 

a. Delta Dunării           b. Munții Călimani          c. Munții Retezat        d. Platoul Bucegi      e. Valea Cernei 

9. În zona Pod. Moldovei bate: 

a. austrul           b. coșava                           c. crivățul       d. foehnul              e. nemira 

10. Valea Jiului separă Grupa Parâng de Munții/Grupa: 

a. Apuseni           b. Bucegi                           c. Făgăraș                     d. Poiana Ruscă        e. Retezat-Godeanu 

Subiectul II (14 puncte) 

A. Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit: 

1. Lacurile Bucura și Zănoaga sunt de origine ................................. . 

2. Cel mai dezvoltat relief carstic din România este în Munții ................................. . 

3. Pe râul Lotru s-a construit lacul de baraj antropic ................................. . 

4. Cel mai vestic punct al României este .................................. 

5. Râul Trotuș este afluent al râului................................. . 

B. Se dau următoarele caracteristici: calcare și conglomerate calcaroase, șisturi cristaline, mozaic 

petrografic, mărginiți de Prahova, mărginiți de Mureș, mărginiți de Olt, relief vulcanic, relief glaciar, relief eolian 

cu forme ciudate. Asociați termenii din lista anterioară la munții corespunzători: Munții Apuseni, Munții Bucegi 

și Munții Făgăraș.  
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Subiectul III  (17 puncte) 

Pe baza următoarei hărți, răspundeți la următoarele cerințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Precizați denumirile grupelor Carpaților Occidentali, notate pe hartă cu literele A, B și C. 

2. Precizați denumirea culoarelor depresionare marcate pe hartă cu cifrele 1, 2 și 3. 

3. Menționați patru râuri care izvorăsc sau delimitează grupa marcată cu C. 

4. Enumerați două exemple de roci ce intră în alcătuirea grupei marcate cu litera A. 

5. Menționați altitudinea maximă a grupei marcate cu litera B și numele vârfului respectiv. 

6. Enumerați două tipuri genetice de relief întâlnite în Carpații Occidentali. 

Subiectul IV (13 puncte) 

A. Pe baza imaginilor de mai jos, răspundeți cu A (adevărat) și F (fals). 
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1. Lacul Ursu este situat în Munții Bucegi. 

2. Lacul Razim face parte dintr-un complex lagunar. 

3. Lacul Vidraru este situat pe râul Mureș. 

4. Lacul Sf. Ana s-a format în Masivul Ciomatu. 

5. Transfăgărășanul trece pe lângă Lacul Bâlea. 

B. Urmărind imaginile anterioare a patru mari lacuri ale României: 

a. Precizați tipul genetic al acestor lacuri și unitatea de relief în care sunt localizate. 

b. Explicați modul de formare a Lacului Sf. Ana și Lacului Razim. 

Subiectul V (17 puncte) 

Pe baza următoarelor imagini, răspundeți cerințelor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGINEA A IMAGINEA A IMAGINEA B 

IMAGINEA C IMAGINEA D 
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1. Pentru fiecare imagine de mai sus, menționați tipul genetic de relief predominant. 

2. Asociați fiecărei imagini câte o unitate de relief din următoarele:, Munții Apuseni, Munții Bucegi , 

Munții Făgărașului, , Munții Gutâi. 

3. Pentru imaginea A precizați denumirea atracției turistice vizibilă în imagine. 

4. Precizați trei microforme de relief specifice tipului de relief din imaginea B și alt exemplu de unitate de 

relief din România în care se întâlnește același tip genetic de relief. 

5. Pentru imaginea C precizează un proces geomorfologic care a dus la modelarea reliefului. 

6. Enumerați alte două lacuri din aceeași categorie genetică din care face parte lacul din imaginea D. 

Subiectul VI (9 puncte) 

A. Prezentați un argument care să justifice diferența dintre cantitatea medie anuală de precipitații 

dintre Vestul și Estul României. 

B. Precizați o cauză pentru care nu există ghețari montani actuali în România. 

C. Precizați o cauză care explică debitul ridicat al râului Siret. 

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

 


