MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
ETAPA LOCALĂ – 16 FEBRUARIE 2013, CLASA a XI - a
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I____________________________________________________________________18 puncte
Analizaţi diagramele climatice marcate cu cifrele 1 şi 2. Menţionaţi:
a. tipul de mediu reprezentat de fiecare model grafic.
b. caracteristicile regimului termic, ale regimului pluviometric şi factorii care determină alura parametrilor
climatici, pentru mediul reprezentat de modelul grafic 2.
c. calitatea mediului geografic reprezentat de modelul grafic 1.
d. menţionaţi câte două regiuni geografice pentru fiecare tip de mediu
e. impactul antropic în fiecare din cele două medii geografice.

Grafic nr. 1

Grafic nr. 2
prof. Diana Elena Popiţiu - Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Sibiu

SUBIECTUL II____________________________________________________________________15 puncte
Definiţi, pe scurt, următoarele 5 noţiuni: areal, geosistem, ecosistem, geosferă, peisaj geografic.
prof. Lucian Pinca - Şcoala Gimnazială nr.4 Sibiu

SUBIECTUL III___________________________________________________________________14 puncte
Sahel-ul este cunoscut pentru cea mai dinamică manifestare a fenomenului de deşertificare.
Precizaţi cauzele principale ale deşertificării (cel puţin două din fiecare categorie) şi măsurile ce se pot lua pe
termen scurt, mediu şi lung pentru diminuarea acestui fenomen (câte una din fiecare).
prof. Horaţiu Rusu - Liceul Tehnologic Cisnădie

SUBIECTUL IV___________________________________________________________________18 puncte
Priviţi imaginea de dreapta - jos şi răspundeţi la cerinţele următoare:

a.
b.
c.
d.

Precizaţi denumirea hazardului natural
Numiţi 3 cauze ale producerii acestui tip de hazard
Numiţi 3 efecte negative produse de acest hazard
Numiţi două unităţi de relief din România afectate
de acest tip de hazard

Sursa: Agenţia Reuters

prof. Lucian Pinca - Şcoala Gimnazială nr.4 Sibiu

SUBIECTUL V____________________________________________________________________25 puncte
Harta de mai jos conţine anumite regiuni puse în evidenţă prin utilizarea haşurilor, fiind notate cu litere de la A
la F. Răspundeţi la următoarele cerinţe:
a. scrieţi denumirile tipurilor de medii marcate cu literele A, B, C, D, E şi F;
b. caracterizaţi mediul geografic marcat pe hartă cu litera B, precizând: caracteristicile climatice, vegetaţia,
fauna, solurile, impactul antropic asupra mediului;
c. comparaţi mediile marcate pe hartă cu literele D şi F, precizând deosebirile privitoare la: poziţia
geografică, caracteristicile climatice, soluri.

prof. Horaţiu Rusu - Liceul Tehnologic Cisnădie

