Nume ……………….

Dată …………….
TEST CARPAȚI

I. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful glaciar este prezent în munții :
a. Retezat
b. Ciucaș
c. Semenic

d. Bihor

2. Cea mai întinsă depresiune intramontană, din Carpații Orientali, este :
a.Brașov
b.Ciuc
c.Maramureşului
d.Oaş .
3. Cea mai mare altitudine din Carpații României, de 2544 m, se afla in Munţii:
a. Bucegi
b. Făgăraș
c. Retezat
d. Parâng
4. Olt si Mures izvorăsc din:
a.Ceahlău
b.Hăṣmaṣu Mare
5. Munți vulcanici sunt :
a. Iezer
b. Călimani

c.Giurgeu

c. Godeanu

d.Harghitei

d. Șureanu
20 puncte

II. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de test, în spatial liber,
termenul potrivit din lista de termeni dată.
În Carpaţii Orientali culmile sunt ……………… și orientate de la nord-vest la sud-est. În vest sunt alcătuiți
din roci vulcanice, în centru din roci dure, iar în est din roci sedimentare cutate numite …….….. În Carpaţii
Meridionali predomină rocile numite ………………….., care dau reliefului un aspect masiv, greoi şi altitudini mari
de peste 2500 metri. În Carpaţii Occidentali, în special în Grupa Apuseni, apar calcare pe care se dezvoltă un
relief …………..….. Limita dintre Carpații Meridionali și Carpații Occidentali este …………………………
Lista de termeni: Culoarul tectonic Timiș - Cerna, vulcanic, glaciar, fliş, paralele, carstic, şisturi
cristaline, Dâmboviţa.
20 puncte
III. Comparaţi Grupa Maramureṣului ṣi Bucovinei cu Grupa Apuseni precizând două
asemănări şi două deosebiri.
Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief : modul
de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea văilor şi a culmilor.
12 puncte

IV. Precizaṭi 5 depresiuni din Carpati. Scrieṭi ṣi râurile care traversează acea depresiune!!
10 puncte

V. Priviţi cu atenţie harta de mai jos şi rezolvaţi cerinţele:
1. Identificaţi unităţile de relief marcate pe hartă cu literele C, E, H, A, G.
2. O limită comună a unităților marcate pe hartă cu literele A și H.
3. Altitudinea maximă a unității marcate pe hartă cu litera H.
4. Două caracteristi a unități marcate pe hartă cu litera A.
5. Un tip de relief în unitatea marcată pe hartă cu litera E.
6. Orientarea culmilor montane în unitatea marcată pe hartă cu litera G.

28 puncte

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
Timpul efecttiv de lucru este de 45 minute

Autor: BRISC ANDREI

