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Teza cu subiect unic pe semestrul al II-lea 

Disciplina   GEOGRAFIE   
 Clasa   a VIII-a    Varianta  5   
 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I (32 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 
de mai jos: 
 
1. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, situat în Podişul Moldovei este: 

a. Focşani     b. Iaşi  
c. Piatra Neamţ    d. Vaslui    

 
2. Aluminiul se obţine în oraşul numit: 

a. Arad     b. Galaţi 
c. Slatina     d. Suceava    

 
3. Capra neagră este o specie de animale care trăieşte în: 

a. pădurile de fag     b. pădurile de stejar   
c. zona alpină    d. zona de stepă     

 
4. Culturile de cereale ocupă suprafeţe mari în unitatea de relief numită: 

a. Câmpia Română   b. Delta Dunării 
c. Munţii Apuseni    d. Subcarpaţii Moldovei  

 
5. Unele râuri din grupa de est sunt colectate de: 

a. Ialomiţa     b. Olt                                              
c. Siret     d. Tisa     

 
6. Zăcăminte de petrol se exploatează din unitatea de relief numită: 

a. Carpaţii Meridionali   b. Câmpia de Vest 
c. Depresiunea Colinară a Transilvaniei d. Podişul Mehedinţi  

 
7. Oraşul Timişoara este strǎbǎtut de râul: 

a. Bega                       b. Crişul Alb  
c. Mureş     d. Timiş  

 
8. În partea de nord a ţării se află oraşul: 

a. Alexandria    b. Baia Mare 
c. Călăraşi     d. Craiova   

 
 

SUBIECTUL II (16 puncte) 
În coloana A sunt numerotate lacuri, iar în coloana B sunt enumerate tipuri de lacuri după origine 
(după modul de formare). 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. Bucura     a. de baraj natural  
 2. Lacul Roşu     b. glaciar  
 3. Razim (Razelm)    c. lagună  
 4. Sfânta Ana     d. liman fluviatil    
       e. vulcanic (de crater)  
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SUBIECTUL III (30 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 judeţului care are ca reşedinţă oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5; 
4. numele unui oraş-reşedinţă de judeţ pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 9; 
5. o ramură industrială din oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2; 
6. o ramură industrială din oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3; 
7. numele râului care străbate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 

 

 
 
 
SUBIECTUL IV (10 puncte) 

Cu privire la Carpaţii Meridionali precizaţi: 
- două nume de lacuri; 
- două nume de râuri; 
- o zonă sau un etaj de vegetaţie. 

 
 

SUBIECTUL V (2 puncte) 
Explicaţi faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre de prelucrare a lemnului.   
         
 
  


