Test sumativ
Clima şi hidrografia României
I. Încercuiţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect: 20 puncte
1. Sectorul maritim al Dunării se desfăşoară între localităţile:
a) Galaţi şi Sulina;

b) Brăila şi Sulina;

c) Tulcea şi Sulina;

d) Brăila şi Tulcea.

2. Nu este afluent direct al Dunării râul:
b) Argeş;

a) Siret;

c) Mureş;

d) Olt.

3. Cel mai întins și cel mai adânc lac glaciar sunt localizate în munţii:
a) Făgăraş;

b) Rodnei;

c) Parâng;

d) Retezat.

4. Crivăţul se manifestă cu intensitate și frecvență mai mare, iarna, în unitatea de relief:
a) Câmpia de Vest;

b) Munţii Banatului;

c) Munţii Apuseni;

d) Podişul Moldovei

5. Precipitaţiile medii anuale cresc de la:
a) câmpie-munte şi vest-est;

b) câmpie-munte şi est-vest;

c) munte-câmpie şi est-vest;

d)munte-câmpie şi nord-sud;

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corespunzătoare: 20 puncte
1. Râurile Olt și Mureș izvorăsc din Munții ................................ .
2. Lacurile Lala, Bâlea şi Bucura sunt de origine ..................................... .
3. Influențe climatice oceanice se manifestă în Depresiunea Colinară a Transilvaniei in diviziunile
........................................ şi ............................................ .
4. Temperaturi medii anuale de peste 11 0 C se înregistrează în România în sudul Câmpiei ..........................
................ şi în sudul Podișului ..............................
5. Precipitaţii medii anuale sub 400 mm se înregistrează în .......................................................... .
6. Râul Moldova este afluent al râului ............................................ .
III. Pe harta de mai jos (fig. 1) sunt marcate cu cifre unităţi de relief, iar cu litere râuri. Scrieţi pe
foaia de test:

50 puncte

1. Numele râurilor marcate, pe hartă, cu literele: a, b, c, d, şi e;
2. Trei afluenţi ai râului notat, pe hartă, cu litera b;
3. Doi afluenţi ai râului notat, pe hartă, cu litera d;
4. Două râuri ce străbat unitatea notată, pe hartă, cu cifra 6;
5. Două influenţe climatice specifice pentru unitatea notată, pe hartă, cu cifra 1;
6. Câte o influenţă climatică specifică unităţilor de relief notate, pe hartă, cu cifra 4, 5 şi 7,

7. Etajul climatic specific pentru fiecare din unităţile de relief, notate pe hartă, cu cifra 1, 2 şi 5;
8. Două exemple de lacuri naturale din unitatea de relief notată, pe hartă, cu cifra 2 şi tipul genetic al
acestora;
9. Un exemplu de lac natural din unitatea de relief, notată pe hartă, cu cifra 6.

Fig.1. Harta fizică a României (sursa- www.welcometoromania.ro)
Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
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