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RELIEFUL ROMÂNIEI 

RECAPITULARE ȘI AUTOEVALUARE 

 

I. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmațiile de mai jos, după modelul: 1 – a, 2 – b, 3 – c etc. 

Indicație: este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1.Treptele majore care alcătuiesc relieful României se remarcă prin faptul că: 

a) au altitudini foarte ridicate; 

b) au fost acoperite de ghețari de calotă; 

c) ocupă suprafețe comparabile ca întindere; 

d) s-au format prin cutarea și înălțarea scoarței. 

 

2. Are un caracter tipic de piemont, unitatea de relief numită: 

a) Câmpia Română       b) Delta Dunării;       c) Podișul Getic;        d) Podișul Mehedinți. 

 

3. Peșterile și văile de tip chei sunt specifice regiunilor formate din: 

a) bazalte;                     b) calcare;                  c) nisipuri;                           d) șisturi cristaline. 

 

4. Grupa Carpaților Meridionali cu cea mai mare întindere este cuprinsă între văile râurilor: 

a) Dâmbovița și Olt;         b) Jiu și Motru;           c) Olt și Jiu;       d) Prahova și Dâmbovița. 

 

5) Lacurile glaciare sunt formate datorită: 

a) prezenței calcalelor;   

b) acțiunii ghețarilor; 

c) erupțiilor vulcanice; 

d) alunecărilor  de teren;                                                                                       20 p (5X4p) 

 

II. Scrie pe caiet informația care completează fiecare dintre afirmațiile următoare: 

a) Cea mai vestică unitate de relief din România se numește ....................................... . 

b) Carpații Meridionali se întind de la Culoarul Timiș-Cerna până la Valea .......................... . 

c) Cele mai extinse și mai înalte suprafețe din Delta Dunării sunt numite ............................ . 

d) Zona marginală estică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei este cunoscută sub numele de 

... .................................................. 

e) Cea mai joasă și fragmentată ramură a Carpaților Românești este reprezentată de.................  

f) În porțiunile cu nisipuri din Câmpia Română există un relief de ......................... . 

g) Unitatea majoră de relief limitată la est de râul Prut se numește .......................... . 

                                                                                                                                28 p (7X4p) 

 

 

 

 

 

 

 

III. Explicați afirmația ”Podișul Mehedinți este o unitate de relief unică la noi în țară”. 

Aduceți două argumente în acest sens.                                                                 12 p (2X6p) 

 

IV. Urmăriți harta de mai jos și rezolvați cerințele: 

                                                                                                                                20 p (8X2,5p) 
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Se află: 

a) situat într-o regiune cu relief neted, orizontal; 

b) situat într-o regiune cu relief de dealuri joase, intens utilizate pentru agricultură 

c) Există ”mozaic petrografic” 

d) situat într-o regiune în care relieful este format din șiruri de dealuri și depresiuni;  

e) situat într-o regiune în care există strate boltite numite domuri 

f) situat într-o regiune în care altitudinile reliefului scad de la nord la sud 

g) Se află cele mai vechi roci de la noi din țară și s-a format și prin încrețire și prin 

depunere de sedimente 

h) Există un relief glaciar foarte bine dezvoltat 

 
 

     Se acordă 20 de puncte din oficiu 


