
 

 

 

Test – clasa a VIII-a (semestrul al II-lea) 

 

SUBIECTUL I (8x4p=32 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos: 

1. Râurile din grupa de vest sunt colectate de: 

a. Olt        b. Tisa 

c. Jiu      d. Prut 

2. România are o climă temperată datorită: 

a. influenţelor climatice continentale;  b. poziţiei în cadrul Europei 

c. poziţiei pe Glob    d. reliefului variat 

3. În Grupa Retezat Godeanu există: 

a. iazuri      b. lacuri glaciare 

c. lacuri vulcanice     d. lagune 

4. Prin prelucrarea industrială a cartofului se obţine: 

a. făină      b. ulei 

c. amidon     d. zahăr 

5. Oraşul antic Potaisa a fost întemeiat de greci pe locul actualului oraş: 

a. Alba Iulia      b. Constanţa 

c. Turda      d. Mangalia 

6. Constituie o afirmaţi adevărată, referitoare la Marea Neagră: 

a. este o mare continentală de tip închis; 

b. are două straturi de apă cu salinitate diferită; 

c. apele care acoperă platforma continentală au cea mai mare salinitate;   

 d. lipsesc curenţii circulari. 

7. În Podişul Dobrogei predomină vegetaţia de: 

a. stepă      b. pădură de stejar 

c. păduri de fag     d. păduri de conifere 

8. În Munţii Apuseni predomină satele: 

a. răsfirate      b. compacte 

c. adunate      d. risipite 

 

SUBIECTUL II (4x4p=16 puncte) 

În coloana A sunt numerotate oraşe, iar în coloana B sunt enumerate râuri/fluvii care le străbat. 

Scrieţi, pe foaia de teză, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera 

corespunzătoare din coloana B. 

Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 

A      B 

1. Bucureşti      a. Bahlui 

2. Piteşti      b. Dunăre 

3. Iaşi       c. Dâmboviţa 

4. Brăila     d. Argeş 

e. Mureş 

SUBIECTUL III (6 puncte) 

Se dă afirmaţia: „Floarea soarelui se cultivă intensiv în Câmpia Română”. Aduceţi două 

argumente prin care să susţineţi această afirmaţie. 

 



 

SUBIECTUL IV (15p+15p+2p+2p+2p=36 puncte) 

Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, oraşe-reşedinţă de judeţ şi râuri. Scrieţi pe foaia de 

teză: 

1. numele oraşelor-reşedinţă de judeţ marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5; 

2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 6, 7, 8, 9 şi 10; 

3. numele celui mai mare lac de acumulare (hidroenergetic) situat pe râul în lunca căruia se află 

oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4; 

4. o cultură specifică unităţii de relief în care se află oraşele marcate pe hartă cu numerele 3 şi 4;  

5. un etaj de vegetaţie din unitatea de relief în care se află oraşul marcat pe hartă cu cifra 2. 

 

 

 


