
CONCURSUL  JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018

Clasa a VIII-a      Varianta 2
Subiectul I. 60p (10 x 6)                                                                                                 
1. Pe hartă sunt punctele extreme de pe teritoriul României. Cel mai apropiat de meridianul de 
250longitudine estică este punctul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

2. În fotografie se văd Munții Piatra Craiului. Aceștia sunt alcătuiți din:
a. Roci vulcanice
b. Mozaic petrografic
c. Roci cristaline
d. Calcare

3. Unitățile de relief marcate cu A și B pe Harta fizică a României au în comun: 
a. Înclinarea est-vest a reliefului
b. Formarea peste un fundament carpatic scufundat
c. Înălțimile sub 200 m
d. Formarea prin depunere de sedimente

4. Harta corespunde precipitațiilor medii anuale. Se constată că:
a. Precipitațiile scad cu altitudinea și cresc de la vest la est
b. Precipitațiile cresc cu altitudinea și scad de la vest la est
c. Precipitațiile sunt relativ uniforme
d. Precipitațiile cresc cu alitudinea și cresc de la nord la sud

5. Printre elementele comune și de diferențiere pentru lacurile din fotografii ar fi și acelea că:
a. sunt în aceeași formă de relief și au aceeași
    suprafață
b. sunt antropice și au suprafețe diferite
c. sunt naturale și în forme de relief diferite
d. sunt în aceeași formă de relief și au suprafețe
    diferite

6. Unitatea de relief «luminată » poartă numele de:
a. Munții Apuseni
b. Carpații Meridionali
c. Carpații Occidentali
d. Carpații Orientali



7. Segmentul de graniță ce corespunde fluviului Dunărea este marcat cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

8. La sud de Câmpia Someșului  și Dealurile Silvaniei urmează:
a. Podișul Someșan și Depresiunea Almaș
b. Dealurile Lipovei și Depresiunea Zarand
c. Câmpia Aradului și  Dealurile Buziașului
d. Câmpia Crișurilor și Dealurile Crișurilor

9. Forma de relief predominantă din unitatea ce are conturul îngroșat este:
a. Depresiunea
b. Dealul
c. Muntele
d. Câmpia

10. Marea Neagră se învecinează cu România dar și cu:
a. Moldova
b. Ungaria
c. Serbia
d. Bulagria

Subiectul II. 20p (4 x 5)

II. Două unități de relief montan, aflate în grupe diferite ale Carpaților, sunt învecinate. Diferența
de altitudine dintre ele este de 1135 m.  Ca urmare, una are relief glaciar, iar cealaltă nu. 
1. Scrieți denumirea unități de relief mai joase.
2. Scrieți o formă de relief glaciar.
3. În afară de forma de relief(montan)  scrieți o altă asemănare de relief între cele două unități.
4. Scrieți de la ce înălțime au munții din țara nostră relief glaciar.

Din oficiu  se acordă 20 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018

Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   60 p(10 x 6)

Nr.întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raspuns corect b d d b d d c d a d

Sub. II  20 p(4 x 5)
1. Munții Poiana Ruscă
2. circ glaciar/ vale glaciară/morene
3. roci cristaline/masivitate                                                                                                                 
4. 2000 m

din oficiu 20 p



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

Clasa a VIII-a      

1. Harta arată că România este țară:
a. carpatică, dunăreană și pontică
b. latină
c. central europeană
d. mijlocie

2. Folosind harta, se constată că teritoriul țării se desfășoară pe:
a. 100 latitudine
b. 80 longitudine
c. 50 latitudine
d. 80 latitudine

3. Unitatea de relief căreia îi corespunde înălțimea
maximă din imagine se numește:
a. Munții Poiana Ruscă
b. Dealurile de Vest
c. Podișul Dobrogei
d. Podișul Mehedinți

4. Caracteristica reliefului României numită
proporționalitate se regăsește în  desenul:
a. A
b. B
c. C
d. D

5. Cu 1, 2 și 3, în ordinea de pe hartă, sunt cele trei 
repere geografice ale României și anume:
a. Marea Neagră, Munții Carpați, fluviul Dunărea
b. Munții Carpați, fluviul Dunărea, Marea Neagră
c. fluviul Dunărea, Munții Carpați, Marea Neagră
d. fluviul Dunărea, Marea Neagră, Munții Carpați



6. Pe fragmentul de hartă apare un semn convențional
marcat cu 1. Acesta indică:
a. relief vulcanic
b. relief litoral
c. relief glaciar
d. relief petrografic

7. Pe harta cu Delta Dunării culoarea galben indică:
a. brațele Dunării
b. mlaștini
c. suprafețe agricole
d. grinduri

8. Pe harta României, nu este colorată forma de relief :
a. deal
b. munte
c. câmpie
d. deltă

9. În imagine se observă un sat aflat pe o culme montană
netedă. Acest aspect constituie o caracteristică pentru:
a. Grupa Nordică
b. Grupa Apuseni
c. Grupa Bucegi
d. Grupa Sudică

10. Pe schiță apar altitudinile următoarelor unități de relief:
a. Podișul Dobrogei, Dealurile de Vest, Munții Banatului 
b. Dealurile de Vest, Podișul Getic, Munții Apuseni
c. Subcarpați, Podișul Moldovei, Munții Măcin
d. Dealurile de Vest, Podișul Mehedinți, Munții Poiana Ruscă



11. Privind harta se constată că temperatura medie anuală:
a. scade de la vest la est
b. este constantă pe teritoriul țării
c. crește de la nord la sud
d. scade cu altitudinea

12. Unitățile de relief marcate cu A și B pe Harta fizică a României au în comun: 
a. înclinarea est-vest a reliefului
b. formarea peste un fundament carpatic scufundat
c. înălțimile sub 200 m
d. formarea prin depunere de sedimente

13. Pe fragmentul de hartă, pentru munți s-au folosit
trei culori diferite. Acest aspect sugerează:
a. înălțimea diferită
b. modul de formare diferit
c. rocile diferite
d. așezarea în șiruri

14. Pe hartă, sectorului cu influențe climatice de tranziție
îi corespunde numărul:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 2

15. România are același vecin în:
a. B și D
b. A și F
c. C și F
d. A și C



RĂSPUNSURI

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



CONCURSUL  JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a VII-a, 19 februarie 2022

Clasa a VIII-a      

1. În zona A țara noastră se învecinează cu
a. Moldova
b. Bulgaria
c. Ungaria
d. Ucraina

2. Fotografia din Munții Apuseni evidențiază:
a. înălțimile mari
b. culmile netede
c. relieful glaciar
d. culmile paralele

3. În fotografie sunt două indicii(stânca din roci cristaline
și punctul de localizare) pentru munții:
a. Bucegi
b. Făgăraș
c. Poiana Ruscă
d. Rodnei

4.  Pe globul geografic alăturat România este situată
în intervalul de latitudine marcat cu:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

5. Pe harta României hașura corespunde:
a. munților
b. podișurilor
c. dealurilor și podișurilor
d. câmpiilor și dealurilor



6. Pe diagrama cu ponderea formelor de relief, 3% indică:
a. munții
b. podișurile
c. dealurile
d. luncile

7. Pe Harta repartiției precipitațiilor, pentru
Podișul Mehedinți corespund valori medii:
a. 900-1000 mm
b. 800-900 mm
c. 700-800 mm
d. 600-700 mm

8. În fotografie, în plan îndepărtat este Depresiunea Maramureș
iar în prim plan Creasta Cocoșului, localizată în munții:
a. Călimani
b. Metaliferi
c. Harghita
d. Gutâi

9. În imagine se observă o alunecare de teren.
 Acest aspect constituie o caracteristică pentru:
a. Câmpia Română
b. Munții Apuseni
c. Podișul Mehedinți
d. Podișul Moldovei

10. Imaginea este din apropierea unui vârf montan de:
a. 1849 m
b. 1954 m
c. 2100 m
d. 2505 m



11. Pe schița alăturată Munții Retezat sunt marcați
cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12. În  Grupa Apuseni nu sunt temperaturi medii anuale
sub 00C deoarece : 
a. sunt în vestul țării
b. prezintă fragmentare
c. au înălțimi sub 2000 m
d. include și munți vulcanici

13. Pe fragmentul de hartă, cu cifrele 1 și 2 sunt marcate
depresiunile:
a. Dornelor și Maramureș
b. Ciuc și Giurgeu
c. Comănești și Făgăraș
d. Brașov și Ciuc

14. Temperatura minimă absolută de -38,50C s-a înregistrat
locul marcat pe hartă cu punctul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

15. Imaginea are legătură cu vântul numit:
a. crivăț
b. austru
c. foehn
d. de vest



RĂSPUNSURI

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



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VIII –a   Varianta 2

Subiectul I.     40 p
Cu numere de la 1 la 4 sunt hărţi geografice.                        
 Pe baza hărţilor răspundeţi la cerinţele formulate.

  1                                                                                          2

   3                                                                                4

1. Harta nr. 1 arată puctele extreme ale României. 
    a. Scrieţi numele punctelor extreme.
    b. Calculaţi diferenţa de latitudine.                                                                                10 p

2. Harta nr. 2 arată Carpaţii Orientali.
    a. Scrieţi un aspect, observabil, legat de tipurile de roci
    b. Scrieţi un aspect, observabil, legat de formele de relief.                                           10 p

3. Harta nr. 3 arată două diviziuni de relief. Scrieţi:
    a. Scrieţi denumile acestora.
    b. Scrieţi poziţia fiecărei diviziuni pe teritoriul ţării.                                                     10 p

4. Pe Harta nr. 4 cu numerele 1 şi 2 sunt marcate râuri, ambele având debite mici la vărsare.   
    Scrieţi:
    a.  numele râurilor;
    b. numele colectorului pentru fiecare dintre ele;
    c. o cauză, pe baza hărţii, a debitelor mici.                                                                    10 p



Subiectul II.       50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1.România este situată: 
   a) la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord;  
   b) la jumătatea continentului Europa. 
    Scrieţi, pentru fiecare situaţie (a şi b),un argument.                                                   10 p
    
2. Munţii Oaş şi Călimani sunt munţi vulcanici.
     a. Scrieţi care dintre ei are înălţime mai mare.
     b. Scrieţi un motiv pentru care au înălţimi diferite.
     c. Scrieţi un alt exemplu de munţi vulcanici.                                                               15 p

3. Unul dintre podişurile României este, prin câteva caracteristici, asemănător munţilor.
     a. Scrieţi numele acestui podiş;
     b. Scrieţi o caracteristică prin care se aseamănă cu munţii;
     c. Scrieţi o carcteristică pentru care nu este munte.                                                      15 p          

4. Să  presupunem că munţii ar fi fost pe marginea ţării iar câmpia în centrul ei.
     a. Scrieţi o consecinţă asupra reţelei de râuri. 
     b. Scrieţi o consecinţă climatică pentru centrul ţării                                                     10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. a.  1 – Horodiştea
         2 – Zimnicea
         3 – Sulina
         4 – Beba Veche                                                                                                      4 x 1,5 = 6 p
    b. diferenţa de latitudine este între punctele 1 şi 2
       48,15 – 43,37 = 4,78 grade    pentru raţionament 2 p, pentru calcul 2 p                   2 + 2 = 4 p

2.  a.  roci diferite / şiruri de roci / roci vulcanice, roci cristaline, fliş                                          5 p
     b. fragmentare /există munţi şi depresiuni/  multe depresiuni /şiruri de munţi şi depresiuni  5 p

3. a. A- Câmpia Moldovei   B Câmpia Transilvaniei                                                    2 x 2,5 =  5 p
    b. A în E / NE              B în centru                                                                                            5 p
      
4. a. 1  Bârlad   2  Ialomiţa                                                                                                2 x 2 = 4 p
    b. 1  Siret    2  Dunărea                                                                                                  2 x 2 = 4 p
    c. ex. poziţia pe teritoriul ţării în zona cu precipitaţii puţine şi secetă frecventă 
              relieful jos prin care curg etc.                                                                                          2 p

Sub. II  50 p

1.   a.   paralela de 45 grade latitudine nordică              5 p
      b.   meridianul de 25 grade longitudine estică         5p

2.  a. Călimani                                                                 5 p
     b. sunt mai tineri  / s-au format mai târziu                 5 p
     c. oricare alt exemplu corect                                       5 p  

3.  a. Podişul Mehedinţi                                                                                   5 p
    b. ex. modul de formare(prin încreţire), rocile cristaline relieful carstic     5 p
    c. ex. înălţimile mijlocii, aspectul reliefului(forma de relief)                      5 p

4. a. ex. râurile ar fi curs spre centrul ţării, oricare alt răspuns plauzibil       5 p
    b. ex. inversiuni termice, ceaţă frecventă, oricare alt răspuns plauzibil    5 p
    
                                                                                                         din oficiu 10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VIII -a

Subiectul I.     40 p
Cu numere de la 1 la 4 sunt hărţi geografice.                        
 Pe baza hărţilor răspundeţi la cerinţele formulate.

  1                                                                   2

3                                                                                                4

1. Harta nr. 1 arată poziţia României pe continentul Europa. 
    Explicaţi această poziţie

2. Harta nr. 2 arată reţeaua hidrografică şi poziţia Carpaţilor pe teritoriul ţării.
    Scrieţi o legătură între acestea

3. Harta nr. 3 arată o unitate de relief importantă. Scrieţi:
    a. denumirea acestei unităţi;
    b. o caracteristică a acestei unităţi observabilă pe hartă.
    c. faţă de această unitate care este poziţia Podişului Mehedinţi

4. Harta nr. 4 arată Delta Dunării. Cu galben sunt marcate grinduri. Scrieţi:
    a.  ce sunt grindurile;
    b. o constatare legată de suprafaţa ocupată de grinduri în raport cu suprafaţa deltei;
    c. numele braţului Dunării marcat cu 1



Subiectul II.       50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1.Relieful major al României este aşezat concentric. Ţinând cont de această dispunere scrieţi:
    a. numele unităţii de relief ce formează centrul ;
    b. ce tip de relief este pe marginea ţării.
2. Lângă Piteşti este o unitate de relief cu aspect deluros. Totuşi partea superioară a culmilor 
     este netedă. Scrieţi :
    a. ce tip de relief indică partea netedă ;
    c. cum se numeşte unitatea de relief ;
3. În Grupa Centrală din Carpaţii Orientali munţii vulcanici au înălţimi mai mari şi cratere bine 
    păstrate. Într-unul dintre acestea este un lac. Scrieţi :
    a. două exemple de munţi vulcanici din Grupa Centrală ;
    b. o cauză pentru care munţii vulcanici sunt mai înalţi ;
    c. numele lacului amintit.
4. Seceta afectează diferit teritoriul ţării. Este mai frecventă în zonele cu precipitaţii sub 500 
   mm/an, unele dintre acestea fiind limitate de fluviul Dunărea. Scrieţi :
   a. două unităţi geografice afectate frecvent de secetă ;
   b. un motiv pentru care aici sunt mai puţine precipitaţii.
   c. vecinătatea menţionată poate fi de folos?



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1.  10 p
- poziţia centrală;
   - distanţele egale faţă de V, N şi E şi mai aproape de S

2.pentru oricare răspuns corect se acordă 10 p
   ex. principalele râuri izvorăsc din munţi / direcţia radiară de curgere

3. 10 p
  a. Carpaţii Meridionali   5 p
  b. orice răspuns corect ex. puţine depresiuni / patru grupe etc.   3p
  c. sud- vest 2 p
      
4.  10 p
    a. pentru răspunsul corect  5 p
    b. este mai mică  3 p
    c. braţul Sf. Gheorghe 2p   

Sub. II  50 p

1.  10 p
    a. Depresiunea colinară a Transilvaniei     5 p
   b. câmpie    5p

2. 10 p
    a. podiş  5 p
    b. Podişul Getic  5 p

3.  15 p
   a. pentru oricare două denumiri corecte  4 p
    b. sunt mai tineri  / s-au format mai târziu  4 p
    c. Sf. Ana  2 p

4. 15 p 
    a. pentru oricare două denumiri corecte 6 p
    b. pentru oricare explicaţie corectă   5 p
    c. pentru irigaţii/ măreşte local umiditatea atmosferică  4 p
     din oficiu 10 p


