MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA NAŢIONALĂ, 1 – 6 APRILIE 2018, BRĂILA
CLASA a XI-a
SUBIECTELE PENTRU PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră și 30 minute.
Subiectul I (24 puncte)
Analizați schița de hartă alăturată și precizați:
1. denumirea unității de relief marcată cu
litera A;
2. limitele unității de relief A, marcate cu
cifrele 1, 2, 3;
3. numele unității de relief vecine, marcată
pe hartă cu litera a;
4. patru subdiviziuni de relief ale unității
marcate cu litera A;
5. trei hazarduri naturale care se manifestă
în perimetrul unității marcate cu litera A.

Subiectul II (19 puncte)
Utilizând imaginea alăturată, care redă arealul Lacului Movila Miresii, răspundeți următoarelor
cerințe:
1. precizați forma de relief în care s-a
acumulat apa lacului;
2. menționați două procese geomorfologice
care au format cuveta lacustră;
3. precizați denumirea procesului
geomorfologic prin care apa lacului
modelează malurile înalte;
4. calculați bilanțul hidric al lacului, pe
baza datelor/valorilor primite în punctul de
observație și precizați tipul acestui bilanț;
5. menționați un tip de amenajare
industrială existentă în apropierea lacului
și precizați poziția acestei amenajări, în
funcţie de punctele cardinale, față de
punctul de observație.
Subiectul III (20 puncte)
Pentru punctul de observație Plaja lipovenească, precizați:
1. denumirea unităților de relief la contactul cărora se găsește acest punct de observație;
2. funcția perdelei forestiere și trei specii de arbori din cadrul acesteia;
3. trei fenomene hidrice care se manifestă în arealul punctului de observaţie;
4. denumirea utilizată de localnici pentru șoseaua dintre orașele Galați și Brăila.
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Subiectul IV (17 puncte)
Pentru punctul de observație Bac Smârdan, precizați:
1. denumirea brațelor Dunării care confluează în acest punct;
2. denumirea unității de relief cuprinsă între brațele Dunării;
3. profilul economic al unităţii de relief identificată la punctul 2;
4. amenajarea antropică, din cadrul unității respective, care evidențiază profilul economic
precizat la punctul 3;
5. valoarea maximă a debitului Dunării, înregistrată în punctul respectiv;
6. adâncimea apei fluviului Dunărea, în dreptul punctului de observație.
Subiectul V (10 puncte)
Identificați 5 din cele 6 obiective turistice din centrul vechi al orașului, marcate pe hartă, cu cifre de
la 1 la 6.

Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
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