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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

12 iulie 2017 
 

Probă scris ă 
GEOGRAFIE 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Referitor la delte, precizați: 
a. patru condiții de formare; 
b. trei tipuri de delte și câte un exemplu pentru fiecare tip; 
c. câte o caracteristică pentru fiecare tip de deltă precizat la punctul b.   10 puncte  
 
 
B. Cu privire la Depresiunea Colinară a Transilvaniei, precizați: 
a. un tip de relief structural, o caracteristică a acestui relief  şi localizarea sa (o subunitate de relief 

sau un areal în care se găsește); 
b. pentru climatul dealurilor și podișurilor înalte: temperatura medie a lunii ianuarie, temperatura 

medie a lunii iulie şi cantitatea medie anuală de precipitaţii; 
c. un tip de lac cu un exemplu și localizarea sa (o subunitate de relief sau un areal); 
d. două tipuri de soluri şi localizarea lor (o subunitate de relief sau un areal). 
            10 puncte  
 
 
C. a. Prezentați trei forme de relief glaciar de eroziune (fie montan, fie de calotă) precizând, pentru 
fiecare, modul de formare și câte o caracteristică. 
b. Prezentați două forme de relief glaciar de acumulare (fie montan, fie de calotă) precizând, 
pentru fiecare, modul de formare și câte o caracteristică.     10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

A. Caracterizați mediul subpolar (de tundră), precizând: 
a. localizarea pe glob (în latitudine și pe regiuni); 
b. regimul climatic anual (temperaturi, precipitații, vânturi); 
c. două tipuri de soluri; 
d. trei specii de vegetație; 
e. un oraș situat în acest tip de mediu.        12 puncte 
 

 
B. Cu privire la Munţii Banatului (fără Munții Poiana Ruscă), precizaţi: 
a. numele a trei oraşe situate în această subunitate de relief; 
b. numele a două lacuri de acumulare; 
c. două resurse de subsol; 
d. o premisă naturală care favorizează turismul în regiune.    8 puncte 
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C. Analizați harta alăturată și precizați: 
a. numele orașului-capitală care se află la cea mai mare 
altitudine și numărul cu care este marcat, pe hartă, statul în 
care se află; 
b. trei resurse care se exploatează din subsolul statului 
marcat, pe hartă, cu numărul 7; 
c. numele și numărul statului marcat pe hartă, în care se 
află regiunea cu cele mai mici valori ale precipitațiilor (polul 
aridității); 
d. o resursă de subsol exploatată în statul marcat, pe hartă, 
cu numărul 6; 
e. limba oficială și două orașe cu peste 5 milioane locuitori 
din statul marcat, pe hartă, cu numărul 7. 
      10 puncte 
 
 
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Aveți în vedere următoarea secvenţă, care face parte din programa şcolară de geografie pentru 
clasa a VI-a (Geografia Europei): 
“ 

Competen ţe specifice  Con ţinuturi  
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale 
şi umane specifice geografiei Europei 
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea 
geografică europeană după caracteristicile solicitate, 
stabilind asemănări şi deosebiri 
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi 
proceselor după un algoritm dat 

Europa – caracterizare general ă 
� Relief – caracteristici generale, 
unităţi majore 
� Climă 
� Ape 
� Vegetaţie, faună, soluri 

” 
(Programa şcolară pentru clasa a VI-a, OMECI nr. Nr. 5097/09.09.2009) 

a. Prezentați o metodă de instruire centrată pe activitatea profesorului care poate fi utilizată pentru 
formarea/dezvoltarea competenței specifice 3.2. prin predarea-învățarea conținuturilor date. 5p 
b. Prezentați o metodă de instruire centrată pe activitatea elevilor care poate fi utilizată pentru 
formarea/dezvoltarea competenței specifice 3.4. prin predarea-învățarea conținuturilor date. 5p 
c.  Elaborați doi itemi subiectivi – un eseu liber/nestructurat și un eseu structurat – în vederea 
evaluării competențelor specifice 3.4. și 7.6., având în vedere conținuturile date.   14p 
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării sarcinilor de lucru, redactarea răspunsurilor corecte și 
corectitudinea științifică a informației de specialitate. 
                    24 de puncte 
 
2. Prezentați trei funcții ale mijloacelor de învăţământ utilizate în predarea–învăţarea geografiei.
            6 puncte  


