


OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
etapa judeţeană
8 martie 2017, clasa a VIII-a, proba practică
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru – 1 oră;

SUBIECTUL I
22 puncte
În imaginile de mai jos sunt reprezentate sectoare ale Munţilor Apuseni. Pe baza acestor imagini precizaţi:

a) un tip de relief reprezentativ şi daţi două exemple;
b) două cursuri de apă, două tipuri genetice de lacuri şi denumirea acestora;
c) două etaje de vegetaţie;
d) două specii de arbori caracteristici zonei;
e) o clasă/tip de sol;
f) două specii faunistice specifice;
g) trei activităţi economice specifice zonei;
h) doi factori naturali ce determină specificul vegetaţiei din zonă;
i) un tip de aşezare carateristică Munţilor Apuseni.
SUBIECTUL II
A. În tabelul de mai jos sunt date statistice despre populaţia unei comunei din jud. Bihor (20p)
Număr locuitori
(2011)
3.868

Număr locuitori
(2002)
3.242

Români
69,71%

Componenţa etnică (2011)
Maghiari
Rromi
18,05%
11,25%

30 puncte

Altă etnie
0,99%

Pe baza datelor din acest tabel:
a) calculaţi valoarea, în cifre, a celor patru etnii;
b) calculaţi valoarea medie a creşterii populaţiei comunei respective, în perioada 2002-2011;
c) menţionaţi două cauze posibile care au putut determina creşterea numerică a populaţiei comunei în perioada
2002-2011;
d) calculaţi densitatea medie a populaţiei comunei în anul 2011, ştiind că suprafaţa acesteia este de 126,94 km2;
B. În tabelul de mai jos este prezentată structura etnică a judeţului Bihor (10p)
JUDEŢUL BIHOR - structura etnică 2011
Total
Români
Maghiari
Rromi (ţigani)
Germani
138.441
33.697
710
549.752
68.5%
6.13%
100%
SUPRAFAŢĂ JUDEŢ =7.544km²

Ucraineni
105

Turci
47

Pe baza datelor din acest tabel, calculaţi:
a) valoarea, în cifre, a populaţiei de etnie română;
b) ponderea populaţiei maghiare din totalul populaţiei judeţului;
c) densitatea medie a populaţiei judeţului în anul 2011.

SUBIECTUL III
18 puncte
Diagrama de mai jos redă evoluţia temperaturii medii şi a cantităţii medii de precipitaţii, la o staţie
meteorologică din judeţul Bihor, în anul 2015.
Scrieţi pe foaia de examen:
a. numele reprezentării grafice;
b.valoarea minimă a temperaturii medii lunare;
c. luna cu cea mai mare valoare a precipitaţiilor medii;
d.valoarea medie anuală, cu aproximaţie, a temperaturii
medii anuale;
e.valoarea medie anuală, cu aproximaţie, a cantităţii de
precipitaţii.

SUBIECTUL V
20 puncte
Realizaţi un profil geomorfologic-biopedogeografic pe direcţia: vf. Curcubăta Mare (Bihor) - Oradea
- Suplacu de Barcău, delimitând unităţile majore de relief + subdiviziuni, etajele de vegetaţie, tipuri de sol.

