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CLASA a VII-a
Subiectul I (22 puncte)
Pe harta de mai jos sunt marcate cu
cifre elemente de hidrografie (fluvii și
lacuri) din America de Nord. Aceste
elemente
de
hidrografie
sunt
prezentate în imaginile alăturate și
definite printr-un aspect specific.
Analizează harta și imaginile alăturate
și răspunde la următoarele cerințe.

A

B
lac, glaciar

C

fluviu, Marea Bering

D
fluviu, Golful California

E

lac, Chicago

F
fluviu, afluent Missouri

lac, Niagara, Erie

A. Identifică, pe baza caracteristicilor menționate, elementul de hidrografie prezentat în
fiecare imagine și scrie în caseta liberă cifra cu care acesta este marcat pe hartă.
imaginea A -

imaginea B -

imaginea C -

imaginea D -

imaginea E -

imaginea F -

12 puncte

B. Citește cu atenţie afirmaţiile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false.
Selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. În sudul câmpiei traversată de fluviul marcat, pe hartă, cu cifre 2 predomină cultura bumbacului.
a. Adevărat

b. Fals

2. În regiunea traversată de fluviul marcat, pe hartă, cu cifra 1 există resurse de petrol.
a. Adevărat

b. Fals

3. Fluviul marcat, pe hartă, cu cifra 3 traversează Podișul Preriilor.
a. Adevărat

b. Fals

4. Lacurile marcate, pe hartă, cu cifrele 5 și 6 au ape sărate.
a. Adevărat

b. Fals

5. Lacul marcat, pe hartă, cu cifra 4 este situat pe teritoriul statului Canada.
a. Adevărat

b. Fals

Subiectul II (20 puncte)
Pe harta de mai jos sunt notate cu litere, de la A la E, unități de relief din Asia și cu cifre, de
la 1 la 7, state din Asia.

Citește cu atenție enunțurile de mai jos și scrie în căsuțele libere litera sau cifra
corespunzătoare răspunsului corect:
a. Statul cu cea mai mică densitate a populației din Asia este marcat cu cifra
b. Statul în care circulă trenul de mare viteză Hikari este marcat cu cifra
c. Arborele de cauciuc ocupă suprafețe întinse în statul marcat cu cifra
d. Deșertul Nefud este situat în statul marcat cu cifra
e. Coasta Malabar se află în statul marcat cu cifra
f.

Stațiunea balneomaritimă Alanya se află în statul marcat cu cifra

g. Unitatea de relief unde este situat orașul Lhasa este marcată cu litera
h. Unitatea de relief joasă și mlăștinoasă, drenată de fluviul Obi, este marcată cu litera
i.

Unitatea de relief traversată de Amu Daria, cu caracter endoreic, este marcată cu litera

j.

Unitatea de relief în care, în iarna anului 1964 s-au înregistrat -71.1oC, este marcată cu
litera

Subiectul III (20 puncte)
A. Analizează cu atenție imaginile de mai jos și apoi apoi selectează litera corespunzătoare
răspunsului corect, pentru fiecare dintre următoarele afirmații:
1. Specia faunistică din imaginea alăturată trăiește în:
a. Munții Anzi

b. Munții Atlas

c. Munții Himalaya

d. Munții Stâncoși
2 puncte

2. În imaginea alăturată este prezentat un
tip de locuință specific pentru statul numit:
a. Bangladesh

b. Bolivia

c. Mexic

d. Nepal
2 puncte

3. Tipul de vegetație din imaginea de mai jos se numește:

a. savană

b.

selvas

c.

pampas

d.

prerie

2 puncte

4. În imaginea de mai jos este prezentată o așezare rurală specifică pentru statul numit:

a. Canada

b. Ciad

c. Israel

d. Japonia
2 puncte

B. Imaginile de mai jos, notate cu literele a, b, c, d, e și f, sunt reprezentative pentru orașele:
Cairo, Ciudad de Mexico, Ierusalim, New York, Rio de Janeiro și Tokyo.

Scrie, în căsuțele libere de mai jos, numele fiecărui oraș prezentat în imaginile de mai sus.
Imaginea a – orașul:

Imaginea b – orașul:

Imaginea c – orașul:

Imaginea d – orașul:

Imaginea e – orașul:

Imaginea f – orașul
12 puncte

Subiectul IV (20 puncte)
Analizează cu atenție harta alăturată și
completează
căsuțele
libere
cu
răspunsul corect:

1. Dintre munții marcați cu literele A, E și I, cei mai înalți sunt munții marcați cu litera
2. Lacul marcat cu litera F se numește
3. Pe fluviul marcat cu litera J se află lacul de acumulare
4. Lacurile numite șoturi se află în unitatea de relief marcată cu litera
5. Insula marcată cu litera B este de origine
6. Regiunea marcată cu litera C este traversată de Curentul
7. Fluviul marcat cu litera G formează granița între Republica Africa de Sud și
8. Gura de vărsare a fluviului marcat cu litera D este de tip
9. Peninsula marcată cu litera H aparține statului numit
10. Munții Ahaggar sunt marca’i cu litera

Subiectul V (8 puncte)
1. În tabelul de mai jos sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor state din Asia de
Vest şi de Sud-Vest, din anul 2012.
Statul
Arabia Saudită
Iordania
Liban

Suprafaţa (km2)
2.149.610
89.342
10.400

Populaţia (loc.)
26.534.504
6.508.887
4.140.289
Sursa: www.cia.gov

Pe baza datelor din tabel, scrie în căsuțele libere răspunsul corect:
a. Statul cu cea mai mică densitate a populației este
b. Valoarea densității populației din Liban este de

loc/km2.

2.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valori ale natalității și mortalității din Niger,
China și Canada.
Statul
Niger
China
Canada

Natalitate (‰)
44.20
12.30
10.30

Mortalitate (‰)
11.80
7.80
8.70
Sursa: www.cia.gov

Pe baza datelor din tabel, scrie în căsuțele libere răspunsul corect:
a. Statul cu cel mai mare spor natural este
b. Valoarea sporului natural în Canada este de

‰.

