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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
Anul şcolar 2011-2012 
Disciplina Geografie 

Clasa a IX-a 
Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________ 
Data susŃinerii testului: _____________________ 

MODEL 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
• Rezolvarea subiectelor se face pe o foaie separată. 
 

PARTEA  I (45 de puncte) 
A. Pe harta de mai jos este reprezentată poziŃia Ńării noastre în Europa.  

Pe baza acestei hărŃi, precizaŃi pe foaia de test: 
1. punctul geografic extrem nordic al Europei; 
2. distanŃa din România până la: Capul Roca şi până la Insula Creta; 
3. numele unei unităŃi de relief care formează limita dintre Europa şi Asia; 
4. numele lanŃului montan care străbate Ńara noastră.     10 puncte 
 
B. ScrieŃi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Circurile şi văile glaciare sunt rezultatul eroziunii exercitate de:  

a. apele curgătoare  b. gheŃari c. precipitaŃii  d. vânt  5 puncte 
2. Pe teritoriul Ńării noastre se intersectează meridianul de 25olong. E cu paralela de: 

a. 25olat.N   b. 25olat.S c. 45olat.N  d. 45olat.S 5 puncte 
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3. Din relieful carstic fac parte: 
 a. crovurile  b. domurile gazeifere      c. grindurile d. peşterile 5 puncte 
4. Platforma continentală a Mării Negre a fost înainte o regiune de: 
 a. câmpie  b. dealuri  c. munte  d. podiş 5 puncte 
5. Alunecǎrile de teren se produc din cauza existenŃei rocii numite: 

a. argilǎ  b. granit  c. loess d.  şisturi verzi 5 puncte 
6. La altitudini de peste 2.000 m, la latitudinea Ńării noastre, există lacuri care sunt ca origine: 

a. glaciare  b. iazuri  c. lagune  d. vulcanice 5 puncte 
7. SuprafeŃele de uscat din Delta Dunării se numesc: 

a. crovuri  b. cueste  c. domuri  d. grinduri 5 puncte 
 
PARTEA  a II-a (45 de puncte) 
Pe harta alăturată sunt 
reprezentate unităŃile majore 
de relief din România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CaracterizaŃi, în maximum o jumătate de pagină, o unitate de relief din România, la alegerea 
voastră. În caracterizare veŃi avea în vedere: trei aspecte specifice ale reliefului, etajul climatic, un 
râu sau un lac, zona sau etajul de vegetaŃie, un tip sau o clasă de sol.  
            21 puncte 
2. România este o Ńară carpato – danubiano – pontică. ExplicaŃi, pe scurt, ce înseamnă: 
a. carpatic; 
b. danubian; 
c. pontic.    9 puncte  
 
3. ExplicaŃi, pe scurt faptul că în Ńara noastră 
este o climă temperată.   5 puncte 
 
4. Reprezentarea grafică alăturată prezintă 
evoluŃia temperaturilor medii lunare la staŃia 
meteorologică de la Vârful Omu. Pe abscisă 
sunt trecute lunile anului. 
1. PrecizaŃi:   
a. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, 
precum şi luna în care se înregistrează; 
b. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, 
precum şi o lună în care se înregistrează. 
2. ExplicaŃi faptul că temperaturile medii lunare 
sunt negative în cea mai mare parte a anului.      10 puncte 


