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Test pentru Olimpiadă 

 

 

Subiectul 1 

Analizați imaginile alăturate: 

a) Pentru imaginea notată cu litera A precizați forma de relief reprezentată, tipul de relief 

din care face parte, câte un exemplu din Munții Apuseni, Munții Banatului, Grupa 

Parâng, Grupa Bucegi și Grupa Carpaților Maramureșului și Bucovinei.  

b) Pentru imaginea notată cu litera B precizați forma de relief reprezentată, tipul de relief 

din care face parte, și subunitățile montane din România în care întâlnim acest tip de 

relief.  

c) Pentru imaginea notată cu litera C precizați denumirea tipului de relief din care face parte 

și numește 4 subunități montane unde întâlnim acest tip de relief. 

d) Explică modul de formare al formelor de relief reprezentate în imaginile A și B.   

 

  

 

 

 

 

 

Subiectul 2 

a) Numește procesul geomorfologic prezentat în 

imaginea 1 și prezintă modul în care se 

produce. 

b) Prezintă două măsură de combatere a acestui 

proces (din imaginea 1) 

c) Numește tipul de rocă din imaginea 2.  

d) Explică ce sunt cutele diapire. 
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Subiectul 3 

Cu privire la harta de mai jos, precizați: 

a) Denumirea subunităților de relief notate cu litere de la A la Q. 

b) Denumirea depresiunilor/culoarelor de vale notate cu litere de la a la e 

c) Cel mai înalt vârf din subunitățile de relief marcate cu literele A, E, F, G, H, 

I, J, K, L, M și N. 

d) Explică de ce munții grupei notate cu litera L sunt mult mai înalți decât cei din 

grupa notată cu litera N, deși sunt unități vecine. 

e) Literele cu care sunt notate unitățile unde sunt cele mai intense procese din 

imaginea 1 de la Subiectul 2. 

f) Denumirea a 3 orașe din culoarul depresionar notat cu litera a. 

g) Litera în care întâlnim procesul numit „Vulcanii noroioși”. Explică 

fenomenul. 

h) Explică modul de formare a Depresiunii Colinare a Transilvaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul 4 

Cu privire la harta de mai jos, precizați: 

a) Denumirea râurilor notate cu numere de la 1 la 23. 

b) Denumirea orașelor reședință de județ notate cu litere de la A la T 
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c) Denumirea lacului hidroenergetic amenajat pe râul notat cu cifra 4. 

d) Denumirea râului care trece prin orașul notat cu litera A. 

e) Litera cu care este notat cel mai mare oraș de pe râul notat cu numărul 3. 

f) Litera cu care este notat cel mai mare oraș de pe râul notat cu numărul 9. 

g) Numărul cu care este notat râul cu cel mai mare debit din România. Explică 

de ce. 

 


