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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
DIRECTIA GENERALA EDUCAŢIE TIMPURIE, ŞCOLI, PERFORMANŢĂ ŞI 
PROGRAME 
 
 

PROGRAMA 
PRIVIND PROBA TEORETICĂ SCRISĂ A CONCURSULUI ŞCOLAR 

INTERDISCIPLINAR ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI, ÎNCEPÂND CU ANUL 
SCOLAR 2009-2010 

 
 

1. SOARELE ŞI MEDIUL TERESTRUE 
 

 1.1. Influenţa luminii şi căldurii solare asupra mediului terestru; 
 1.2. Radiatiile solare – generatoare de procese fizice, biologice si chimice pe Terra; 
 1.3. Radiatiile solare – sursa de energie termica, mecanica, electrica, chimica si 
biologica; 
 1.4. Mişcările Pământului şi influenţa acestora asupra mediului. 

 
2. SCOARŢA TERESTRĂ ŞI RELIEFUL 
 

 2.1. Alcatuirea petrografica a scoartei terestre: compozitie chimica, proprietati fizice, 
suport pentru relief, pentru mediul ecologic şi pentru activităţile omeneşti; 
 2.2. Rolul tipurilor de roci şi ale proceselor fizice, chimice, biochimice ale acestora, 
ale proceselor gravitationale si mecanice in formarea reliefului; 
 2.3. Combustibilii fosili: geneză şi distribuţie în scoarţa terestră. Particularităţi fizico-
chimice ale combustibililor şi efectul acestora asupra mediului. 
 

3. IMPACTUL UNOR SUBSTANŢE ASUPRA MEDIULUI 
 

 3.1. Sodiul: structuri, proprietăţi fizice şi chimice, utilizari. Rolul sodiului pentru 
mediu; 
 3.2. Acidul sulfuros: structură, proprietăţi fizice şi chimice, utilizări. Ploile acide şi 
influenţa lor asupra mediului; 
 3.3. Dioxidul de carbon. Efectul de seră şi influenţa acestuia asupra mediului. 
Formarea reliefului carstic; 
 3.4. Monoxidul de carbon. Proprietăţi fizice şi chimice. Influenţa monoxidului de 
carbon asupra mediului. 
 

4. AERUL 
 

 4.1. Structura şi compoziţia atmosferei, rolul acestora pentru mediu şi viaţă. 
Presiunea atmosferică şi influenţa acesteia asupra mediului; 
 4.2. Fenomene fizice, chimice, meteorologice si biologice din atmosfera; 
consecinţele acestora asupra mediului. Poluarea atmosferei; 
 4.3. Bilantul radiativ. Convectia termica si zonele termice, influenta acestora asupra 
mediului; 

 
5. APA 
 

 5.1. Starile apei. Proprietatile fizice, organoleptice, chimice, biologice şi 
bacteriologice ale apelor naturale şi influenta lor asupra mediului; 
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 5.2. Poluarea surselor de apă. Poluanţi şi surse de poluare a apelor de provenienţă 
naturala, biologica, chimica, fizica şi căile de limitare a poluării apei. Determinarea 
calitatii apelor; 
 5.3. Dinamica şi temperatura apei lacurilor. Caracteristici fizice şi chimice ale apei 
lacurilor: transparenţa, culoarea, compoziţia chimică, gradul de mineralizare. Viaţa din 
apa lacurilor. 
 

6. ORGANISMELE VEGETALE SI ANIMALE 
 
 6.1 Particularitati fizico-chimice si geografice – determinante ale diversitatii biotice; 
 6.2. Ecosistemul. Structura biogeochimica a ecosistemului. Tipuri de ecosisteme. 
Biomi acvatici, biomi terestri; 
 6.3. Rolul biogeochimic al omului: carbonul fosil, albedoul, mutatii la plante si 
animale, schimbari comportamentale la om si animale; 
 6.4. Influenta factorilor de mediu asupra variatiilor functiilor fundamentale ale 
plantelor si animalelor; 
 6.5. Poluarea si degradarea vegetatiei. Conservarea calitatii faunei. 

 
7. SOLUL 

 
 7.1. Procese fizice, chimice, biochimice şi morfologice ale invelisului de sol; 
 7.2. Componentele solului: organica, anorganica, coloizii, regimul hidric, aerul. 
Proprietati termice ale solului. Solutia solului; 
 7.3. Poluarea solului: surse de poluare si poluanti ai solului, degradarea solului. 
Efectele fizico-chimice si biologice ale poluarii si degradarii solului; 
 7.4. Fertilitatea naturala a solurilor si corectarea acesteia prin metodele biologica, 
agrochimica, hidroameliorativa. 
 
 

BIBLIOGRAFIE MINIMALA 
 

1. Manualele scolare alternative pentru geografie, biologie, chimie, fizica, clasele 
IX-XII; 

2. Constantinescu R., Bogdan D., Negrilă T., Vasile G., 2004, Chimia, poluarea şi 
protecţia mediului, Ed. Akademos, Bucureşti; 

3. Gamov Gh., 1986, „O planeta numita Pamant”, Editura Stiintifica, Bucuresti; 
4. Giurcaneanu C., 1982, „Terra – izvor de viata si bogatii”, Editura Didactica si 

Pedagogica, Bucuresti; 
5. Halliday D., Resnik R., 1985, Fizica, vol. I, II, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti; 
6. Ilinca N., Lazar N., Nedelcu A., 2001-2002, „Geografia mediului inconjurator. 

Probleme fundamentale ale lumii contemporane. Ghid metodologic. Clasa a XI-
a”; 

7. Tufescu V., Tufescu M., 1981, „Ecologia si activitatea umana”, Bucuresti; 
8. ***, 1980, „studii geografice cu elevii asupra calitatii mediului inconjurator”, 

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti. 
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TEMATICA 
PRIVIND PROBA PRACTICA A CONCURSULUI SCOLAR 

INTERDISCIPLINAR „STIINTELE PAMANTULUI”, INCEPAND CU ANUL 
SCOLAR 2009-2010 

 
 

1. Rocile şi relieful: 
a. Forme, tipuri, procese de modelare; 
b. Degradarea terenurilor în urma proceselor fizico-chimice, gravitaţionale, 

mecanice etc. şi modificări ale reliefului; 
c. Rolul reliefului şi rocilor asupra mediului. 

2. Observatii, analiza şi interpretarea fenomenelor si proceselor: 
a. Fenomenele meteorologice de vara – insolatia, evapotranspiratia, ploile 

torentiale, grindina, uscaciunea, seceta, indicele de ariditate si efectele acestora 
asupra mediului; 

b. Poluarea aerului: surse de poluare si poluanti; proprietati fizico-chimice. Factorii 
care determina/influenteaza poluarea aerului. Distributia spatiala si evolutia 
surselor de poluare si a poluantilor; 

c. Apele: proprietati fizico-chimice. Tipuri, evolutie si distributie spatiala. Surse de 
poluare si poluanti. Estimarea calitatii apelor dupa proprietatile fizico-chimice, 
organoleptice si prin metode biologice. Utilizări ale apelor; 

d. Vegetatia si fauna: modificari ale suprafetelor cu vegetatie si ale caracteristicilor 
acesteia; surse de poluare si poluanti; efectele poluarii asupra vegetatiei 
spontane, plantelor de cultura şi faunei; structura si compozitia floristica; 
modificari ale arealelor animalelor si ale ecosistemelor; 

e. Solurile: tipuri de sol, proprietati fizice si chimice, distributie spatiala; degradarea 
şi poluarea solurilor (cauze naturale si antropice) şi modificari ale proprietatilor 
fizico-chimice si ale ecosistemelor. Fertilitatea solurilor; 

f. Starea poluării mediului. Organizarea protecţiei mediului 
 
 

BIBLIOGRAFIE MINIMALA 
1. Manualele scolare alternative pentru geografie, biologie, chimie, fizica, clasele 

IX-XII; 
2. Constantinescu R., Bogdan D., Negrilă T., Vasile G., 2004, Chimia, poluarea şi 

protecţia mediului, Ed. Akademos, Bucureşti; 
3. Mohan Gh., Ardelean A., 1993, „Ecologia si protectia mediuluiO”, Bucuresti; 
4. Teuşdea V., 2000, „Protectia mediului”, Editura Fundatiei „Romania de maine”, 

Bucuresti; 
5. Tufescu V., Tufescu M., 1981, „Ecologia si activitatea umana”, Bucuresti; 
6. ***, 1980, „Studii geografice cu elevii asupra calitatii mediului inconjurator”, 

editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti. 
 


