CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA″
ETAPA NAŢIONALĂ
19 mai 2018

CLASA a VI-a
Subiectul I (30 puncte)
Citește fiecare cerință, analizează cu atenție imaginile și apoi răspunde la următoarele
cerințe:
A. Imaginile de mai jos prezintă două dintre tipurile de vegetaţie specifice Europei. Precizează care
asociere dintre imagini corespunde pustei. Selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare
răspunsului corect.

a. A – 1
b. A – 2
A

c. B – 1

B

d. B - 2

1

2

2 puncte

B. Imaginile de mai jos prezintă două lăcaşe de cult. Identifică imaginea care prezintă un lăcaș
specific religiei creștin-ortodoxe. Selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare răspunsului
corect.

a

b
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1

C. Imaginile de mai jos se referă la valorificarea resurselor din Europa. Identifică imaginea care
prezintă valorificarea unei surse de energie inepuizabile. Selectează cerculețul de lângă litera
corespunzătoare răspunsului corect.

a

2 puncte

b

D. Scrie în casetele libere numele oraşelor europene descrise în enunțurile următoare:
1. Oraşul carnavalului cu măşti și al gondolelor, situat într-o lagună.
2. În perioada antică, toate drumurile duceau către acest oraş.
3. Oraşul - capitală divizat, până în anul 1990, de un zid.
6 puncte
E. Textul şi imaginile de mai jos fac referire la un stat european.
“Este o țară din Peninsula Balcanică cu relief predominant muntos, unde, în Antichitate, se
credea că se află locaşul zeilor. De asemenea, în această ţară au apărut jocurile olimpice”.

a
Scrie răspunsurile corecte în casetele libere.
1. Numele statului la care face referire textul de mai sus.

b

2. Numele canalului care leagă Marea Egee de Marea Ionică, prezentat în fig. a.
3. Numele insulei pe care este situat palatul Knossos, prezentat în fig. b.
4. Numele statului cu religie predominant musulmană, cu care statul identificat la punctul 1 se
învecinează în partea sa nord-vestică.
10 puncte
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F. Textul de mai jos face referire la un alt stat european.
”Teritoriul acestui stat ocupă extremitatea vestică a unei peninsule europene și două
arhipelaguri formate din insule vulcanice. Datorită poziţiei sale geografice a fost una dintre marile
puteri maritime ale lumii, deschizând epoca marilor descoperiri geografice. În prezent, statul este
cunoscut pentru producţia de vinuri și de plută”.
Scrie răspunsurile corecte în casetele libere.
1. Numele statului la care face referire textul de mai sus.
2. Numele unui arhipelag din Oceanul Atlantic care aparţine acestui stat.
3. Numele orașului-capitală din acest stat.
4. Numele articulaţiei ţărmului din acest stat, care reprezintă extremitatea vestică a Europei.

8 puncte
Subiectul II (12 puncte)
A. Citeşte, cu atenţie, afirmaţiile de mai jos și dă un click pe litera corespunzătoare
răspunsului corect:
1. Mini-statul european situat în Munţii Alpi, cu capitala la Vaduz, se numește:
a. Andorra

b. Liechtenstein

c. Luxemburg

d. Vatican

c. Sardinia

d. Sicilia

2. Vulcanul Hekla este situat pe insula:
a. Creta

b. Islanda

3. Tipul de case/aşezări construite din bucăţi de gheaţă căptuşite pe interior cu blănuri de animale
poartă numele de:
a. iglu

b. izbă

c. pescărești

d. stup
6 puncte

B. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi stabileşte dacă sunt adevărate sau false.
Selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Fluviul Volga este cel mai lung din Europa.
a. Adevărat

b. Fals

2. În partea sudică a Germaniei se află Podişul Bavariei.
a. Adevărat

b. Fals

3. Ţara în care se fabrică cele mai precise ceasuri este Cehia.
a. Adevărat

b. Fals
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Subiectul III (16 puncte)
Analizează harta de mai jos și răspunde la următoarele cerințe.

A. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos și stabileşte dacă sunt adevărate sau false.
Selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Fluviul Nipru este marcat, pe hartă, cu numărul 1.
a. Adevărat

b. Fals

2. Relief glaciar și gheţari actuali se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
a. Adevărat

b. Fals

3. Peninsula Kola este marcată, pe hartă, cu litera J.
a. Adevărat

b. Fals

4. Prin strâmtoarea marcată, pe hartă, cu numărul 3, Marea Neagră comunică cu Marea Marmara.
a. Adevărat

b. Fals

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este străbătut de fluviul Tamisa.
a. Adevărat

b. Fals

6. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera I este străbătută de fluviul Pad.
a. Adevărat

b. Fals
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B. Scrie, în casetele de mai jos, numele celor patru oraşe-capitală străbătute de fluviul
marcat, pe hartă, cu numărul 2, în ordinea situării lor din amonte în aval.
1-

2-

3-

44 puncte

Subiectul IV (19 puncte)
Analizează harta de mai jos și imaginile alăturate, apoi răspunde la următoarele cerințe:

A. Citeşte fiecare cerinţă și selectează cerculețul de lângă litera corespunzătoare răspunsului
corect.
1. S-a format în orogeneza hercinică unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. A

b. B

c. C

d. E

c. Le Havre

d. Marseille

2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:
a. Bordeaux

b. Lille

3. În insula marcată, pe hartă, cu litera F vegetaţia este reprezentată de:
a. lande

b. maquis/garriga

c. tundră

d. stepă

4. Fluviul marcat, pe hartă, cu numărul 2:
a. străbate oraşul Paris

b. are izvoarele în Munţii Alpi

c. formează, la gura de vărsare, estuarul Gironde

d. este cel mai lung fluviu francez

5. În Peninsula marcată, pe hartă, cu litera E este un climat:
a. mediteraneean

b. temperat continental

c. temperat oceanic

d. subpolar
5 puncte

Concursul Naţional de Geografie „Terra” 2018 – Etapa Naţională – clasa a VI-a

5

B. Realizează corespondenţa dintre imaginile marcate cu literele a, b, c și arealele în care se
găsesc, marcate, pe hartă, cu litere majuscule. Scrie literele corespunzătoare în casetele
libere.
1. Imaginea a:

2. Imaginea b:

3. Imaginea c:

6 puncte
C. Scrie în casetele libere numerele sau literele care completează în mod corect următoarele
enunțuri:
1. Oraşul Lyon este marcat, pe hartă, cu numărul
2. Golful Biscaya este marcat, pe hartă, cu litera
3. Se varsă printr-o deltă fluviul marcat, pe hartă, cu numărul
4. Este cunoscut pentru comerţul cu vinuri, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul
8 puncte
Subiectul V (13 puncte)
Analizează harta de mai jos și imaginile alăturate, apoi răspunde la următoarele cerințe:

A. Scrie în casetele libere:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A, B, C și D:
A-

B-

C-

D-

2. formele de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 2, existente la gurile de vărsare ale
fluviilor respective:
1-

2-
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3. numărul cu care este marcată, pe hartă, regiunea cea mai apropiată de strâmtoarea Callais
(Dover).
4. litera cu care este marcat, pe hartă, arealul în care se găseşte mini-statul Andorra.
8 puncte
B. Realizează corespondenţa dintre imaginile marcate cu litere de la a la e și arealele
marcate, pe hartă, cu litere sau numere. Scrie în casetele libere literele sau numerele
corespunzătoare.
1. Imaginea a:
2. Imaginea b:
3. Imaginea c:
4. Imaginea d:
5. Imaginea e:
5 puncte
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