
Nume și prenume elev:                                                                                                             Data: 
Clasa a VIII-a .........    Prof. Dascălu Gabriel 

Timp de lucru: 35 minute               Punctaj: 2.5+2.4+4.1=9+1 punct oficiu=10 p. 

Test de evaluare – Geografie 
-Poziția geografică și Munții Carpați- 

 

Subiectul I 

Citiți cu atenție enunțurile următoare și încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (o singură 

variantă corectă):           2.5 p (5x0.5p) 

1) Prin România trece paralela de: 

a. 45° latitudine sudică 

b. 40° latitudine nordică 

c. 45° latitudine nordică 

d. 20° latitudine nordică 

2) Cel mai înalt vârf montan din România, având 2544 m altitudine, se numește: 

a. Negoiu 

b. Moldoveanu 

c. Parângul Mare 

d. Omu 

3) Din punct de vedere regional, România face parte din: 

a. Europa de Vest 

b. Europa Centrală 

c. Europa Nordică 

d. Europa de Est 

4) Peștera Muierii se află în grupa montană: 

a. Parâng 

b. Făgărăș 

c. Nordică a Carpaților Orientali 

d. Sudică a Carpaților Orientali 

5) Care din următoarele grupe montane nu are relief glaciar? 

a. Gr. Munților Făgăraș 

b. Gr. Munților Parâng 

c. Gr. Munților Bucegi 

d. Gr. Munților Banatului 

Subiectul II 

Analizați harta alăturată și precizați: 

a. Denumirile grupelor montane notate cu literele: (1.2 p.) 

B: ........................................................................; 

E: .........................................................................; 

H: .........................................................................; 

I: .......................................................................... . 

b. Litera cu care este notată grupa montană traversată de 

drumul „Transalpina” -  ..................................; (0.3 p.) 

c. Litera cu care este notată grupa montană învecinată 

cu Defileul Dunării -  ....................;  (0.3 p.) 

d. Numele formei de relief reprezentată în imaginea notată cu 1 și numele grupei montane 

în care se află. ............................................. , ....................................... . (0.6 p.)       2.4 p  

Subiectul III 

1) Explicați în 15-30 cuvinte de ce România este o țară carpatică și pontică; (1 p.) 

2) Dați exemple de două chei montane din Munții Carpați și precizați pentru fiecare grupa montană unde sunt 

localizate; (1.2 p.) 

3) Precizați cele 3 tipuri de roci existente și specificați o grupă montană din Carpații Românești unde nu există 

relief vulcanic; (0.9 p.) 

4) Explicați seismicitatea din zona Vrancei în 15-30 cuvinte. De ce se produc acolo cele mai multe și cele mai 

mari cutremure din România? (1 p.)        4.1 p 
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Subiectul I 

Citiți cu atenție enunțurile următoare și încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (o singură 

variantă corectă):           2.5 p (5x0.5p) 

1) Prin România trece paralela de: 

a. 45° latitudine nordică 

b. 40° latitudine nordică 

c. 45° latitudine sudică 

d. 20° latitudine nordică 

2) Cel mai înalt vârf montan din România, având 2544 m altitudine, se numește: 

a. Negoiu 

b. Moldoveanu 

c. Parângul Mare 

d. Omu 

3) Din punct de vedere regional, România face parte din: 

a. Europa de Vest 

b. Europa Centrală 

c. Europa Nordică 

d. Europa de Est 

4) Cheile Bicazului află în grupa montană: 

a. Parâng 

b. Făgărăș 

c. Centrală a Carpaților Orientali 

d. Sudică a Carpaților Orientali 

5) Care din următoarele grupe montane nu are relief glaciar? 

a. Gr. Munților Făgăraș 

b. Gr. Munților Parâng 

c. Gr. Munților Apuseni 

d. Gr. Munților Bucegi 

Subiectul II 

Analizați harta alăturată și precizați: 

a. Denumirile grupelor montane notate cu literele: (1.2 p.) 

A: ........................................................................; 

D: ........................................................................; 

F: .........................................................................; 

J: .......................................................................... . 

b. Litera cu care este notată grupa montană traversată de 

drumul „Fransfăgărășan” -  .............................; (0.3 p.) 

c. Litera cu care este notată grupa montană în care se 

află Munții Ciucaș-  ....................;  (0.3 p.) 

d. Numele formei de relief reprezentată în imaginea notată cu 1 și numele grupei montane 

în care se află. ............................................. , ....................................... . (0.6 p.)       2.4 p  

Subiectul III 

1) Explicați în 15-30 cuvinte de ce România este o țară danubiană și pontică; (1 p.) 

2) Dați exemple de două peșteri din Munții Carpați și precizați pentru fiecare grupa montană unde sunt 

localizate; (1.2 p.) 

3) Precizați cele 3 tipuri de roci existente și specificați o grupă montană din Carpații Românești unde există 

relief vulcanic; (0.9 p.) 

4) Explicați seismicitatea din zona Vrancei în 15-30 cuvinte. De ce se produc acolo cele mai multe și cele mai 

mari cutremure din România? (1 p.)        4.1 p. 
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