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

Clasa a IV-a      Varianta 2
Subiectul I. 60p (10 x 6)                                                                                                 
1. Pentru a desena planul clasei, figura geometrică potrivită acestui scop este cea cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

2. În fotografie se vede creasta Munților Piatra Craiului. Creasta reprezintă:
a. Partea de la baza muntelui
b. Ppartea de la mijlocul muntelui
c. Tot muntele
d. Partea de la vârful muntelui

3. Pe harta fizică a României, cu literele A și B sunt unitățile de relief:
a. Câmpia Moldovei și Câmpia Transilvaniei
b. Câmpia Moldovei și Câmpia Rromână
c. Podișul Moldovei și Câmpia de Vest
d. Câmpia de Vest și Câmpia Română

4. Busola din imagine, poziționată corect, indică:
a. Nordul
b. Nord-Estul
c. Estul
d. Nord-Vestul

5. Cele 4 piese de puzzle dau forma României. Ordinea corectă de așezare este:
a. 4-3-2-1
b. 3-1-2-4
c. 2-1-3-4
c. 1- 4-2-3

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. Punctul cel mai nordic de pe teritoriul țării este marcat cu litera:
a. A
b. D
c. B
d. C

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 țara vecină:
a. Moldova
b. Ungaria
c. Serbia
d. Bulagria

Subiectul II. 20p (4 x 5)

În centrul țării este o unitate de podiș. 
1. Scrieți denumirea.
2. Scrieți ce formă de relief o înconjoară.
3. Scrieți ce alt podiș este  spre sud în raport cu unitatea din centrul țării.
4. Scrieți numele râului ce stăbate pe la jumătate unitatea de relief din centrul țării.

Din oficiu  se acordă 20 p



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

Clasa a IV-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 a a d c b b d

Sub. II  20 p(4 x 5)
1. Podișul Transilvaniei
2. munte/Munții Carpați
3. Getic                                                                                                                   
4. Mureș

din oficiu 20 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ” 
 Ediția a  V-a, 9 martie 2019

Clasa a IV-a            Varianta 1
1. Pe planul clasei poziția corectă a catedrei este:
a. A
b. B
c. C
d. D

2. Forma de relief în care se află lacul din imagine este :  
a. pdiș
b. munte vulcanic
c. deal
d. delta

3. Pe harta fizică a României, cu literele A și B sunt unitățile de relief:
a. Podișul Getic și Podișul Moldovei
b. Carpații Occidentali și Carpații Meridionali
c. Câmpia de Vest și Câmpia Română
d. Dealurile de Vest și Subcarpații

4. Fereastra bisericii marcată cu numărul 1 este către punctul cardinal:
a. Nord
b. Sud
c. Est
d. Vest

5. Litera corespunzătoare așezării corecte a României în Europa este:
a. A
b. B
c. C
c. D

6. O depresiune importantă din unitatea de relief ” luminată ” este :
a. Transilvaniei
b. Petroșani
c. Zarand
d. Brașov



7. Paralela de 45 0 este marcată cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

8. Punctul extrem Zimnicea este marcat cu litera:
a. A
b. D
c. B
d. C

9. Distanța maximă est-vest aPodișului Getic este de:
a. 150 km
b. 250 km
c. 350 km
d. 50 km

10. Unitățile de relief  marcate cu numerele 1 și 2 au în comun faptul că:
a. sunt în sudul țării
b. au aceiași formă de relief
c. se învecinează cu Marea Neagră
d. au aceleași înălțimi

Subiectul II. 20p (4 x 5)

O formă de relief are înălțimi sub 300 m și formează aproximativ un cerc ca și celelalte mari 
forme de relief ale României. Scrieți :
1. Denumirea formei de relief.
2. Două exemple de astfel de forme de relief din România.
3. Care este poziția cercului format de acest relief pe teritoriul țării.
4. Utilizarea economică principală a acestei forme de relief.

Din oficiu  se acordă 10 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a V-a, 9  martie 2019

Clasa a IV-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   60 p(10 x 6)

Nr.îtrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raspuns 
corect

c b d b b d a a c c

Sub. II  20 p(4 x 5)
1. câmpie
2. Câmpia de Vest, Câmpia Română
3. pe marginea teritoriului / la exteriorul celorlator cercuri de relief                                                 
4. pentru agricultură

din oficiu 10 p



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

Clasa a IV-a            
1. Imaginea de alături a fost surprinsă:
a. noaptea
b. la prânz
c. la răsărit
d. la apus

2. Pe planul din imagine calea ferată este orientată:  
a. N-S
b. NE-SV
c. E-V
d. NV-SE

3. Pentru forma de relief A din fotografie, pe hartă se folosește culoarea:
a. verde
b. maro deschis
c. maro închis
d. albastru

4. Punctul cardinal Nord este pe direcția:
a.1
b. 4
c. 2
d. 3

5. În imaginea alăturată conturul României este cu:
a. roșu
b. verde
c. albastru
c. portocaliu

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



7. Distanța dintre localitățile Tulcea și Sulina este de:
a. 7 km
b. 77 km
c. 63 km
d. 49 km

8. Pentru planul clasei se potrivește schița :
a. C
b. D
c. B
d. A

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

10. Cu litera A este marcată țara vecină numită:
a. Bulgaria
b. Ungaria
c. Ucraina
d. Serbia

11. 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

12. La întocmirea planului unei localități
semnul convențional pentru drumuri este:
a.1
b.7
c. 4
d. 6



13. Cea mai mare apă curgătoare din România este
marcată pe hartă cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 4
d. 3

14. Un oraș cu cer senin este:
a. Constanța
b. Oradea
c. Iași
d. Pitești

15. Dintre cele patru lacuri s-a format într-un crater
  vulcanic cel marcat cu numărul:
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4

RĂSPUNSURI

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



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

Clasa a IV-a         
   

1.  Pe roza vânturilor punctul cardinal miazăzi este marcat cu numărul:
a.1
b. 2
c. 3
d. 4

2. În imagine este un plan al clasei. 
Ușa clasei este marcată cu numărul:  
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

3. Cel mai larg orizont are persoana din balonul cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

4. Harta din imagine arată:
a. vegetația
b. plantele agricole
c. resursele de subsol
d. unitățile de relief

5. Imaginea are legatură cu:
a. formele de relief diferite
b. vegetația diferită
c. mișcarea Pământului în jurul axei
d. mișcarea Pământului în jurul Soarelui



6. Forma de relief podiș este marcată cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

7. Râul marcat pe hartă cu numărul 1 se numește:
a. Dâmbovița
b. Ialomița
c. Argeș
d. Buzău

8. Relieful României este:
a. predominant muntos
b. armonios(proporțional)
c. puțin variat
d. neted

9. Lacul din fotografie este:
a. vulcanic
b. de la țărmul mării
c. artificial(amenajat de om)
d. glaciar

10. Râul Prut formează porțiunea de graniță
marcată cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4



11.Pe harta alăturată sunt marcate:
a. toate orașele
b. principalele orașe
c. principalele sate
d. toate satele și orașele

12. România are, pe direcția est-vest:
a. 800 km
b. 700 km
c. 600 km
d. 500 km

13. Unitatea de relief aflată lângă Marea Neagră se numește:
a. Câmpia de Vest
b. Podișul Moldovei
c. Podișul Dobrogei
d. Câmpia Română

14. Cer parțial noros și temperaturi de 190 C corespund
orașului:
a. Constanța
b. Cluj
c. Iași
d. Timișoara

15. Dintre viețuitoarele marine marcate cu numere,
în Marea Neagră se regăsește:
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4



RĂSPUNSURI

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



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a IV-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. Pe Harta numărul 1, pe direcţiile A-B şi C-D se mişcă Soarele.  
    Alegeţi direcţia corectă, ţinând cont de punctele cardinale, pentru teritoriul românesc.   10 p

2. Pe Harta  numărul 2, cu cifre de la 1 la 4 sunt marcate forme de relief din România iar 
   desenele colorate marcate cu litere mici înfăţişează formele de relief.
    a. Scrieţi corespondenţa corectă cifră - literă mică.                                                            
    b. Scrieţi litera mică ce corespunde reliefului cu  înălţimemijlocie                                   10 p

3. Pe harta numărul 3, cu cifrele 1 şi 2 sunt marcate unităţi de relief din România.
    Scrieţi denumirea acestora.                                                                                                 10 p

4. Pe harta numărul 4,  cu cifre de la 1 la 5 sunt marcate râuri.
    a. Scrieţi numele râului care curge pe marginea ţării.
    b. Scrieţi numele celorlaltor râuri .                                                                                      10 p



Subiectul II.                                                                                                             50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1.Unul dintre vecinii României nu este ţară. 
    a. Scrieţi numele acestui vecin.
    b. Scrieţi punctul cardinal în care se află.
    c. Scrieţi numele unei ţări vecine.                                                                         15 p

2. Să presupunem că suntem într-un balon deasupra Depresiunii (Podişului) Transilvaniei şi   
   obervăm relieful din jurul ei. 
    a. Scrieţi ce formă de relief se observă.
    b. Ce formă geometrică formează relieful observat?                                            10 p

3. Aveţi următoarea descriere a unei unităţi de relief: se află la exteriorul Carpaţilor Orientali 
    şi a Carpaţilor Meridionali, prezintă înălţimi mijlocii, vegetaţia cuprinde păduri de 
    foioase(stejar, fag),conţine în subsol petrol, gaze, sare. 
    a. Scrieţi numele acestei unităţi.
    b. Scrieţi numele altei unităţi de relief asemănătoare de pe teritoriul ţării.            10 p

4. În Munţii Carpaţi se află Lacul Sfânta Ana. 
    a. Scrieţi ce fel de lac este.
    b. Scrieţi în care dintre cele trei grupe se află.
    c. Scrieţi un alt exemplu de lac din Munţii Carpaţi                                                   15 p

Din oficiu  se acordă 10 p



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

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. direcţia C - D  / Soarele apare dinspre E(răsărit) şi se deplasează spre V(apus)  10 p ;  

2. a.  1 – a
         2 – b
         3 – c
    b.   c                                                                                                          4 x 2,5 =10 p  

3. 1 - Delta Dunării    
    2 – Podişul Dobrogei                                                                                  2 x 5 =10 p 

4.  a. Prut / 2
     b. 1 - Mureş
         3 – Olt
         4 – Argeş
         5 -   Someş                                                                                            5 x 2 = 10 p

Sub. II  50 p

1. a. Marea Neagră      
     b.E(răsărit)/ SE       
     c. oricare răspuns corect                                                                            3 x 5 = 15 p                 

2. a. munte/ munţii
    b. cerc                                                                                                  2 x 5 = 10 p

3. a. Subcarpaţii / Dealurile Subcarpaţice
    b. Dealurile de Vest                                                                                     2 x 5 = 10 p

4. a. lac vulcanic   
    b. Carpaţii Orientali/ Grupa Centrală din Orientali    
    c. oricare răspuns corect                                                                               3 x 5 = 15 p

                                                                                                                     din oficiu 10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a IV-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. Pe Harta numărul 1 sunt variante ale poziţiei României pe continetul Europa. 
    Alegeţi litera corespunzătoare poziţiei corecte.

2. Harta  numărul 2 arată relieful României.
    Scrieţi o caracteristică a reliefului, observabilă pe hartă.

3. Pe harta numărul 3 este o unitate de relief importantă.
    Scrieţi denumirea acesteia.

4. Pe harta numărul 4 , sunt trecute cinci oraşe.
    Pentru fiecare dintre oraşe scrieţi poziţia pe teritoriul ţării.



Subiectul II.                                                                                                             50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Râurile principale din România curg dinspre centrul spre marginea ţării. Scrieţi o cauză a 
    acestui fapt.
2. În România sunt toate formele de relief. Scrieţi o consecinţă a acestui fapt.
3. România are ieşire la Marea Neagră. Scrieţi două avantaje al acestui fapt.
4. Pe teritoriul ţării sunt vieţuitoare şi plante diferite. Scrieţi o cauză a acestui fapt

Din oficiu  se acordă 10 p



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

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. B    10 p ;  
2. diversitate/ aşezare în cercuri/ proporţionalitate  10 p ; 
3. Delta Dunării    10 p; 
4.  pentru fiecare răspuns corect 2,5 p
     Braşov -centru
     Giurgiu –sud
     Timişoara –vest
      Iaşi –est
      Constanţa –sud-est

Sub. II  50 p

1. pentru oricare răspuns corect 10 p 
  ex. râurile curg dinspre munţi spre câmpii / râurile curg dinspre relief înalt spre relief jos etc.
2. pentru oricare răspuns corect 10 p 
   ex. clima diferită / vegetaţia şi fauna diferite etc.
3. pentru două răspunsuri corecte 20 p 
    ex. pescuit şi turism / transporturi şi turism etc.
4. pentru oricare răspuns corect 10 p 
   ex. relieful diferit/ clima diferită

din oficiu 10 p


