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Partea I
(45p)

A. (10p) Pe baza acestei hărţi, precizaţi pe foaia de test:
1. Două ţări vecine României care fac parte din Uniunea Europeană.
2. Poziţia în cadrul continentului Europa.
3. Numele unei ţări din Uniunea Europeană aflată pe aceeaşi latitudine cu România.
4. Numele a două mări prin care trebuie să treacă un vapor care pleacă din România şi trebuie să
ajungă în Oceanul Atlantic.
B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:
1. (5p) Relief vulcanic se întâlneşte în munţii:
a) Făgăraş; b) Apuseni; c) Bucegi; d) Ceahlău.
2. (5p) Altitudinea de 0 m se întâlneşte în unitatea de relief:
a) Câmpia Română; b) Câmpia de Vest; c) Podişul Transilvaniei; d) Podişul Dobrogei.
3. (5p) Alunecările de teren sunt specifice unităţii de relief:
a) Munţii Retezat; b) Câmpia Moldovei; c) Subcarpaţii Curburii; d) Dealurile de Vest.
4. (5p) Dolinele, lapiezurile şi peşterile sunt parte componentă a reliefului:
a) carstic; b) glaciar; c) vulcanic; d) gravitaţional.
5. (5p) Pe versantul vestic al Munţilor Apuseni se manifestă influenţe climatice:
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a) submediteraneene; b) oceanice; c) de ariditate; d) pontice.
6. (5p) Zona în care se produc majoritatea cutremurelor în România este:
a) Maramureş; b) Constanţa; c) Caraş-Severin; d) Vrancea.
7. (5p) Lacul Bâlea este un tip de lac:
a) vulcanic; b) glaciar; c) tectonic; d) fluvial.
Partea a II-a
Pe harta alăturată
sunt reprezentate
unităţile majore
de relief din
România.
1. (21p) Alegeţi
o unitate de relief
şi caracterizaţi-o
într-o jumătate
de pagină,
menţionând: 3
aspecte ale
reliefului, un etaj
climatic, un râu,
o zonă de
vegetaţie şi o
clasă de sol.
2. (5p) Precizaţi, pe scurt, motivele pentru care România este considerată ţară dunăreană.
3. (9p) Explicaţi, pe scurt, necesitatea existenţei rezervaţiilor naturale şi oferiţi 3 exemple din
România.
4. (10p) Reprezentarea grafică alăturată prezintă debitele lunare ale fluviului Dunărea la Olteniţa, în
România.
Precizaţi:
a) valoarea minimă a debitului şi luna
în care se înregistrează.
b) valoarea maximă a debitului şi luna
în care se înregistrează.
c) anotimpul în care debitul este
maxim.
d) cauzele pentru care în acest
anotimp debitul este maxim.
Oficiu 10p
Timp de lucru: 45 minute
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Partea I (45p)
A. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 p pentru fiecare răspuns corect:
1) Ungaria, Bulgaria.
2) partea central sud estică.
3) Ungaria/Austria/Elveţia/Franţa.
4) Marea Neagră/Egee/Mediterană.
B. (Total 35p) Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1) b.
2) d.
3) c.
4) a.
5) b.
6) d.
7) b.
Partea a II-a (45p)
1. (Total 21p) Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare element solicitat. Pentru elementele incomplete
se acordă o jumătate de punct.
2. (Total 5p) Se acordă 3 puncte pentru menţiunea prezenţei Dunării şi 2 puncte pentru menţiunea
prezenţei Deltei Dunării sau a faptului că aproape toate râurile sunt colectate direct şi indirect de
Dunăre.
3. (Total 9p) Se acordă 6 puncte pentru explicaţia corectă a necesităţii rezervaţiilor naturale şi câte 1
punct pentru fiecare exemplu corect de arie protejată.
4. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
a) 3.500 mc/s, octombrie.
b) 8.900 mc/s, mai.
c) primăvara.
d) ploi abundente + apa provenită din topirea zăpezilor.

Oficiu 10 p
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