
                                                                                                                                  

 

             ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", PITEŞTI 

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA FILIALA ARGEȘ 

 

                               vă invită să participaţi sâmbătă, 28  IANUARIE 2023, la 

 

CONCURSUL  DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ” 

Ediţia a VIII-a  

 

          Concursul  de Geografie „Ionel Țuță”, se adresează elevilor din clasele IV-XII, 
având ca obiectiv general promovarea ideii de competiţie, performanță în studiul geografiei locale, 

regionale, naționale și mondiale, precum și dezvoltarea competențelor de investigare (observare, analiză, 

interpretare), aspecte de logică geografică (comparații, deducții), lucru cu harta. 

 

Secţiunile concursului: 

 

     Concursul este individual și are o singură secțiune, probă teoretică de testare a cunoştinţelor asimilate 

la:                       

- Geografia României, pentru clasa a IV-a; 

- Geografia Generală, pentru clasa a V-a; 

- Geografia Europei, pentru clasa a VI-a; 

- Geografia Continentelor Extraeuropene, pentru clasa a VII-a; 

- Geografia României, pentru clasa a VIII-a ; 

- Geografia Generală, pentru clasa a IX-a; 

- Geografie umană, pentru clasa a X-a; 

- Probleme fundamentale ale lumii contemporane, pentru clasa a XI-a; 

- Europa-România-Uniunea Europeană - probleme fundamentale, pentru clasa a XII-a. 

 
          Tematica pentru concurs: 

 

- Clasa a IV-a: Capitolele: 1. ”Elemente de geografie a orizontului apropiat și local” 

                               2. ”Elemente de geografie generală a României” 

- Clasa a V-a: Capitolele: 1. ”Terra, o planetă a Universului” 

                              2. ”Terra, o planetă în mișcare” 

            3. ”Litosfera” 

- Clasa a VI-a: Capitolele: 1. ”Cunoașterea lumii în care trăim”  

                     2. ”Antroposfera. Omul și activitățile umane” 

- Clasa a VII-a: Capitolele: 1. ”Asia - caracterizare geografică generală” 



                                                                                                                                  

           

- Clasa a VIII-a: Capitolele:   1. ”România - Coordonate Europene” 

   2. ”România - Relieful”           

   3. ”România - Clima”               

 - Clasa a IX-a: Capitolele:  1. ”Pământul - o entitate a Universului” 

            2. ”Măsurarea și reprezentarea spațiului terestru” 

            3. ”Relieful terestru” 

- Clasa a X-a: Capitolele: 1. ”Geografie politică” 

                                          2. ”Geografia populației ” 

- Clasa a XI-a: Capitolele; 1. ”Mediul înconjurător – problemă fundamentală a lumii contemporane”   

- Clasa a XII-a: Capitolele: 1. ”Europa și România – geografie fizică” 

                                            2. ”Europa și România – geografie umană ” 

Bibliografie: 

Manualele alternative în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele  IV - XII. 

 

Desfășurarea concursului: 

 

- SÂMBĂTĂ, 28 ianuarie 2023 

- 09:00 – 09:30 –  Accesul elevilor în săli; 

- 10:00 – 11:00 – Desfăşurarea Concursului de Geografie „Ionel Țuță“; 

- 11:00 – 12:00 – Evaluarea lucrărilor; 

- 12:30 – Afișarea rezultatelor. 

 

➢ Rezultatele finale vor fi afișate la sediul instituției organizatoare, pe site-ul școlii și pe site-ul SGR 

Argeș.  

➢ Înscrierea elevilor se realizează de către profesorul coordonator, prin completarea , pentru fiecare 

elev, până la 26  ianuarie  2023, a formularului https://forms.gle/BiWssNxAygVgURnC6 

➢ Participă elevii din clasele a IV-a, elevii de gimnaziu (claseleV-VIII) și de liceu (clasele IX - XII). 

➢ Nu se solicită taxă de participare. 

➢ Persoană de contact: Prof. Florescu Sebastian, 0740022089 

https://forms.gle/BiWssNxAygVgURnC6

