Lucrare scrisă la Geografia României pe semestrul al -II -lea
Clasa a VIII-a



Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
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Subiectul I
(24 punte)
Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul numit:
a. Bacău b. Baia Mare c. Focşani
d. Oneşti
2. Este un lac glaciar, după modul de formare, lacul:
a. Iezerul Mic
b)Caldarusani c)Vidra
d)Sfanta Ana
3. In antichitate, Constanta s-a numit:
a)Histria
b)Tomis
c)Callatis
d. Apullum
4. Satele adunate sunt specifice unităţii de relief numite:
a. Munţii Fagaras b. Munţii Apuseni c)Campia Romana
d)Delta Dunarii
5. Datează din perioada antica oraşul numit:
a. Reşiţa b. Focşani
c. Galaţi
d. Alba-Iulia
6. Slatina este strabatuta de raul:
a. Jiu b. Oltet
c.Olt
d. Dunare
7. Râul ... este cel mai mare afluent direct al râului Mures.
a. Tarnava Mica b.Tarnava Mare c. Strei d)Aries
8. Este un afluent al Oltului:
a. Mures
b. Gilort
c)Cibin
d)Trotus
Subiectul II

(10puncte)

În coloana A sunt numerotate oraşe-reşedinţă de judeţ, iar în coloana B sunt
enumerate rauri. Scrieţi pe foaia de teză, perechile 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. Sibiu
a) Olt
2. Oradea
b) Mures
3. Arad
c) Crisul Repede
4. Bucuresti
d) Cibin
Slatina
e) Dambovita
Subiectul III
Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, râuri şi oraşe.
Scrieţi pe foaia de teză:
a) numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8;
b) precizati colectorul raului 8
c) precizati un lac situat pe raul 4

(10 puncte)

Subiectul IV

(30 puncte)
Pe harta de mai jos sunt marcate
cu cifre judete.
a)identificati judetele 1-10
b)precizati
numele
orasuluiresedinta din judetele 1-10
c)precizati 2 functii ale orasuluiresedinta din judetul 5
d)precizati tipul de oras dupa
vechime al oraselor-resedinta din
10, 6, 1, 4, 3
e)precizati o asemanare si 2
deosebiri intre resedintele din 10 si
5

Subiectul V:

6 puncte

Tabelul următor reprezintă recensământul oraṣului Zalău, în perioada 1992-2011. Cu ajutorul
tabelului, precizaṭi:
b)calculaṭi cu cât a scăzut populaṭia intre 1992 si 2002
c)precizaṭi 2 factori care au influenṭat scăderea populaṭiei după 1992
c)Stiind ca suprafata Zalaului este de 90,9 km patrati, calculati densitatea populatiei din 1992, 2002,
2011
Anul
1992
2002
2011
Populaṭia
68404
62927
56202

