
CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ” 
 Ediția a  VI-a, 20 februarie 2021

Clasa a IX-a            

1. Imaginea Pământului a fost surprinsă de pe:
a. Marte
b. un meteorit
c. Venus
d. Lună 

2. Schița A se potrivește pe glob cu punctul :
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

3. Pe hartă săgeata indică :
a. platformă continentală
b. fosă/ gropă abisală
c. câmpie abisală
d. dorsală

4. În imagine se observă :
a. o gaură neagră
b. o eclipsă de soare
c. o eclipsă de lună
d. planetele Pământ și Venus

5. Noaptea cea mai scurtă este la momentul:
a. 1
b. 3
c. 4
d. 2



6.  În orașul Londra este ziuă. În orașul X este  noapte pentru că se află:
a. în același fus orar cu Londra  
d. în emisfera sudică
c.cu 7 fuse orare spre est de Londra
d. cu 5 fuse orare spre vest de Londra

7. Pentru punctele A și B este corectă următoarea
afirmație :
a. sunt poziționate la 250latitudine nordică
b. între ele sunt 450 longitudine vestică 
c. sunt cele mai îndepărtate spre nord și sud
d. între ele sunt 3000 kilometri distanță

8. Dintre scările de proporție de pe schiță, mai multe detalii oferă:
a. scara 1
b. scara 3
c. scara 2
d. scara 4

9. Formele de relief A și B din imagine sunt :
a. deal și podiș
b. câmpie și deal
c. podiș și munte
d. deal și munte

10. La polul sud este lumină în intervalul :
a. 23 septembrie -22 decembrie
b. 22 decembrie – 21 martie
c.  21 martie – 22 iunie
d.  23 septembie – 21 martie



11. Meridianul de 00 se intersectează cu paralela de 00

în punctul :
a. A
b. B
c. C
d. D

12. Mesajul din imagine este pentru:
a. erupții vulcanice
b. prăbușiri
c. alunecări de teren
d. cutremure

13. La vulcanul din imagine se observă :
a. lavă
b. gaze toxice
c. cenușă
d. bombe vulcanice

14. Procesul din imagine se datorează:
a. pantei foarte abrupte
b. prezenței vegetației ierboase
c. existenței argilei
d. vecinățății cu satul

15. Procesul de dezagregare din imagine se datorează :
a. înghețului și dezghețului apei
b. diferențelor de temperatură
c. rădăcinilor plantelor
d. forței de atracție gravitaționale

RĂSPUNSURI

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Răspuns d d d b c d d c d d b d c c b
Timp (sec.) 30 30 30 30 30 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30
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Clasa a IX-a            

1. În imagine se observă o consecință a :
 a. gravitației
b. mișcării de revoluție
c. magnetismului
d. înclinării axei

2. În schițele A,B,C sunt tipuri de contact între plăcile tectonice.
Contact de tip rift apare pe schița :
a. A
b. B
c. C
d. nu apare pe nici o schiță

3. Imaginea are legătură cu:
a. cele două echinocții
b. cele două solstiții
c. mișcarea în jurul axei
d. fusele orare

4. Corpul cosmic din imagine este:
a. planeta Pluto
b. o cometă
c. un asteroid
d. un meteorit

5. Reprezentarea cartografică prin curbe de nivel
este marcată cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4



6. La Londra este ora 8 în timp ce în alt oraș de pe
Glob este ora 16. Acest oraș se află în vestul:
a. Asiei
d. Americii de Nord
c. Africii
d. Australiei

7. Imaginea sugerează: 
a. o erupție vulcanică
b. învelișurile Pământului
c. plăcile tectonice
d. un cutremur de pământ

8.  Pentru realizarea hărții unui oraș este indicată scara de proporție căreia îi corespunde 
segmentul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

9. Forma de relief din imagine este:
a. deal 
b. munte
c. câmpie
d. podiș

10. Punctului A îi corespunde valoarea de:
a. 1000

b. 900

c.  850

d.  800



11. În craterul vulcanic din fotografie se observă :
a. magmă
b. gaze toxice
c. cenușă
d. lavă

12. Imaginea planetei Pământ a fost surprinsă în:
a. prima săptămână din decembrie
b. ultima săptămână din decembrie
c. ultima săptămână din septembrie
d. prima săptămână din septembrie

13. Forma de relief marcată cu 3 este :
a. fosa
b. platforma continentală
c. câmpia abisală
d. abruptul continental

14. Imaginea are legătură cu structura internă a Pământului.
Curenții de convecție sunt localizați în zona marcată cu:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

15. Imaginea prezintă un profil al reliefului. Acesta corespunde continentului:
a. Europa
b. Australia
c. America de Nord
d. America de Sud



RĂSPUNSURI

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Răspuns c b b d d d d a d b d d d c d
Timp (sec.) 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 40

Imaginea planetei Pământ a fost surprinsă în:
a. prima săptămână din decembrie
b. ultima săptămână din decembrie
c. ultima săptămână din septembrie
d. prima săptămână din septembrie


