
Universitatea din București 
Facultatea de Geologie și Geofizică 
Sesiunea septembrie, 2013 
 

Proba de admitere 
Pământul – planeta oamenilor 

Varianta nr. 3 
 

Rezolvați întrebările de mai jos, alegând una dintre variantele de răspuns indicate 
 
 

1. Munții reprezintă: 
a. Cele mai înalte forme de relief 
b. Rezultatul mișcărilor de coliziune a plăcilor litosferice 
c. Formele de relief pozitive din domeniul continental 

2. Cheia limnimetrică redă grafic: 
a. Relația dintre nivelul apei in râu și debitul acestuia  
b. Relația dintre debitul râului și secțiunea acestuia 
c. Relația dintre nivelul apei in râu și secțiunea acestuia 

3. Câmpul magnetic terestru 
a. Rămâne neschimbat 
b. Suferă schimbări la intervale inegale de timp 
c. Suferă schimbări la intervale egale de timp 

4. Orbitele planetelor au forma: 
a. Circulară, cu Soarele amplasat central 
b. Circulară, cu Soarele amplasat excentric 
c. Eliptică, cu Soarele amplasat intr-unul din focare 

5. Suprafețele de discontinuitate din interiorul Pământului reprezintă: 
a. Contacte dintre învelișurile concentrice ale Pământului 
b. Zone in care continuitatea globului terestru este întreruptă 
c. Suprafețe pe care se produc seisme 

6. Polaritatea câmpului magnetic al Pământului: 
a. Este constantă  
b. Se modifică la fiecare 2 milioane de ani 
c. S-a modificat in timp geologic, fără a se cunoaște cauza 

7. Mișcarea de rotație a Pământului generează: 
a. Forțe centrifuge dinspre axa polilor spre exterior 
b. Forțe centripete dinspre poli spre centrul Pământului 
c. Forțe tangențiale la suprafața Pământului, orientate paralel cu meridianele 

8. Ritmicitatea anuală este o consecință a mișcării de: 
a. Revoluție  
b. Nutație  
c. Rotație  

9. Periheliul este punctul de pe orbita Pământului situat la distanța: 
a. Maximă față de Soare 
b. Minimă față de Soare  
c. Medie față de Soare 



10. Câmpia ușor vălurită rezultată prin erodarea și aplatizarea formelor mai accentuate de relief 
poartă denumirea de: 

a. Peneplenă 
b. Pediplenă 
c. Pediment  

11. Circuitul apei in natură mai este cunoscut și sub denumirea de: 
a. Ciclu hidrologic  
b. Evaporație și precipitare 
c. Succesiunea transformărilor fizice ale apei 

12. Locul de unire a doua râuri se numește: 
a. Confluență 
b. Gură de vărsare 
c. Afluență 

13. Debitul reprezintă: 
a. Viteza de curgere a apei printr-o secțiune caracteristică  a râului 
b. Cota apei unui râu citită la o stație hidrologică 
c. Cantitatea de apă ce trece intr-o secundă prin secțiunea râului  

14. Hidrograful unui râu este: 
a. Graficul de variație a debitului scurgerii 
b. Graficul variației in timp a nivelului apei in râu 
c. Graficul de variație a secțiunii caracteristice a râului 

15. Măsurarea caracteristicilor apelor subterane se face de regulă: 
a. In foraje și puțuri 
b. In zonele de izvoare 
c. In foraje și puțuri dar și in zonele de izvoare  

16. Subdiviziunile timpului geologic sunt: 
a. Ere și faze 
b. Faze și perioade  
c. Ere și perioade  

17. Cunoscând faptul că interiorul Pământului este accesibil omului doar până la o mică  
adâncime, care este adâncimea maximă la care au ajuns cele mai adânci foraje? 

a. 12000 m  
b. 20000 m  
c. 5000 m 

18. Relieful este rezultatul acțiunii: 
a. Mișcărilor plăcilor litosferice 
b. Rolului agenților geomorfologici 
c. Rolului eroziunii apei și vintului 

19. Agenții proceselor geomorfologice externe sunt: 
a. Apa, vintul, relieful, omul 
b. Apa, vintul, viețuitoarele, omul 
c. Apa, vintul, clima, omul 

20. Rocile sedimentare se formează prin: 
a. Răcirea și consolidarea magmelor și lavelor 
b. Transformarea sub influența temperaturii și presiunii crescute a rocilor mai vechi 
c. Acumularea de resturi minerale, de organisme și prin depunerea de substanțe 

dizolvate in apa  
 



21. Rocile sunt: 
a. Corpuri naturale complexe constituite din unul sau mai multe minerale  
b. Bucăți de material dur ce se întâlnesc in natura 
c. Fragmente alcătuite din substanțe solidificate la suprafața Pământului 

22. Temperatura apei marine este determinată in special de: 
a. Vulcanismul submarin 
b. Frecarea dintre curenții marini și fundul oceanului 
c. Transferul de căldura de la Soare  

23. Din pânzele de apă sub presiune apa se poate ridica la suprafață sub forma: 
a. Izvoarelor ascendente 
b. Izvoarelor descendente 
c. Izvoarelor arteziene  

24. Elementele chimice cele mai raspindite in univers sunt: 
a. Oxigenul 
b. Hidrogenul 
c. Carbonul 

25. Carierele de extracție a substanțelor minerale utile se încadrează in următoarea categorie de 
relief: 

a. Forme de mezorelief continental de origine umană 
b. Forme de microrelief de origine antropică 
c. Carierele nu sunt forme de relief 

26. Vulcanismul este: 
a. Totalitatea proceselor legate de ieșirea magmei la suprafața scoarței terestre   
b. Totalitatea proceselor legate de apariția a noi vulcani cu erupții distrugătoare 
c. Procesul de consolidare a curgerilor de lava la suprafața Pământului 

27. Elementele unui organism torențial sunt: 
a. Rigolele, ravenele și valea torentului 
b. Bazinul de recepție, canalul de scurgere și conul de împrăștiere  
c. Ogașele, ravenele, canalul de scurgere și conul torențial 

28. Principalii agenți externi de modelare a reliefului sunt: 
a. Râurile   
b. Ghețarii  
c. Vântul și precipitațiile  

29. Izbucurile sunt izvoare din: 
a. Zonele vulcanice 
b. Zonele carstice  
c. Zonele cu ape minerale 

30. Axa de rotație a polilor Pământului este: 
a. Paralela cu orbita Pământului 
b. Perpendiculară pe orbita Pământului 
c. Inclinată față de orbita Pământului 

 


