CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA″
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția I, 23 martie 2013

CLASA a VI-a

Eu sunt Europa, casa ta și mă bucur că ai venit la acest
concurs. Tu ești micul meu geograf și, astăzi, ai ocazia să
demonstrezi cât de bine mă cunoști. Ai la dispoziție 90 de
minute să rezolvi testul pe care ți l-am pregătit. Răspunde
corect la toate cerințele și vei câștiga 90 de puncte.
Împreună cu cele 10 puncte pe care ți le ofer eu în dar, drept
mulțumire că ai venit aici, vei avea în total 100 de puncte.

Succes!

Subiectul I (46 puncte)
1. Analizează harta de mai jos și scrie, pe foaia de concurs:
a. numele principalelor
linii
imaginare
care
traversează
Europa,
marcate, pe hartă, cu
literele a și b;
b. numele mărilor care
mărginesc continentul,
marcate, pe hartă, cu
numerele 1, 2, 3 și 4;
c.
numele
insulelor
marcate, pe hartă, cu
numerele 5, 6, 7 și 8;
d. numele lanțurilor
montane marcate, pe
hartă, cu literele A, B, C,
D și E;
e. numele a două țări
traversate
de
lanțul
montan
marcat,
pe
hartă, cu litera A.
32 puncte
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2. Citește cu atenție următoarea afirmație:
Statul european cu cea mai dezvoltată economie este marcat pe hartǎ cu litera F.
Scrie, pe foaia de concurs:
a. numele acestui stat;
b. două unități de relief;
c. două orașe;
d. două resurse de subsol care au favorizat dezvoltarea industriei în Bazinul Ruhr.

14 puncte

Subiectul II (8 puncte)
În coloana A sunt prezentate tipuri de vegetație specifice Europei, iar în coloana B sunt enumerate
state în care predomină aceste asociații vegetale. Scrie, pe foaia de concurs, asocierile corecte
dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
1. Stepă

A

B
a. Irlanda

2. Maquis

b. Elveția

3. Pădure de foioase

c. Italia

4. Tundră

d. Islanda
e. Rusia
8 puncte

Subiectul III (20 puncte)
Scrie, pe foaia de concurs, informațiile care lipsesc din tabelul de mai jos, după modelul
dat:
Polonia – Varșovia – Vistula
Statul / Țara

Orașul-capitală

Fluviul
Tibru

Paris
Austria
Londra
Nipru
20 puncte
Subiectul IV (10 puncte)
Citește cu atenție textul de mai jos:
„Mărginită la nord de mările arctice, bătrâna peninsulă are chiar și în timpul verii munții
acoperiți de zăpadă și ghețari. Cu toate acestea, pe marginile țărmurilor sale foarte crestate, cu
golfuri adânci și întortochiate, oamenii cultivă cartofii, usucă fânul, dar mai ales se ocupă cu
pescuitul. În nordul regiunii, viața oamenilor este strâns legată de creșterea renilor. Acești oameni
nu trăiesc în așezări permanente, pentru că urmează turmele de reni în deplasarea sezonieră
după hrană. În anumite perioade ale anului, ei admiră imense „draperii” colorate ce acoperă cerul
sub formă de panglici, când roșii, când galbene sau verzi ...”
Scrie, pe foaia de concurs:
1. numele peninsulei europene, căreia îi corespunde descrierea;
2. numele tipului de țărm prezentat în text și modul de formare al acestuia;
3. numele populației care se ocupă predominant cu creșterea renilor;
4. numele tipului de locuință temporară utilizată de această populație;
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5. numele fenomenului luminos precizat în text;
6. numele celor trei state situate în această peninsulă.
10 puncte

Subiectul V (6 puncte)
Citește cu atenție următoarea afirmație:
Stromboli, Etna și Vezuviu sunt vulcani activi situați în
sudul Europei.
Scrie, pe foaia de concurs:
1. numele statului în care sunt situați acești vulcani și
cauza care determină existența acestora;
2. un factor care determină densități mari ale populației
în vecinătatea lor, deși este considerată o regiune de
risc/periculoasă;
3. un „semnal de alarmă” pentru o posibilă erupție
vulcanică în regiune, care ar trebui cunoscut de locuitori,
pentru a evacua zona înaintea producerii dezastrului
natural.
6 puncte

Îți mulțumesc că te-ai străduit să
demonstrezi cât de bine mă cunoști.
Împreună suntem cei mai tari.
Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să-mi scrii pe adresa
concurs@concursterra.ro. Vreau să știu
dacă ți-au plăcut subiectele și mai ales
dacă vei participa și anul viitor la acest
concurs. Te așteaptă multe surprize.
Paaa!
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CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA″
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția I, 23 martie 2013
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CLASA a VI-a



Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.

Subiectul I: …………..…………………………………………………..……………………… 46 puncte
1. Se acordă 32 p astfel:
a. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
a – Cercul Polar de Nord; b – meridianul de 0°;
b. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. – Marea Baltică; 2 – Marea Neagră; 3 – Marea Nordului; 4 – Marea Mediterană;
c. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
5 – Islanda; 6 – Sicilia; 7 – Irlanda; 8 – Creta;
d. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
A – M. Carpați; B – M. Scandinaviei; C – M. Caucaz; D – M. Alpi; E – M. Ural;
e. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: România, Slovacia, Ucraina etc.
Total (a+b+c+d+e) = 32 puncte
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
a. Germania;
b. M. Harz, Masivul Șistos Renan, M. Pădurea Neagră, Podișul Bavariei, Câmpia Germaniei etc.
c. Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart etc.
d. cărbuni, minereu de fier.
Total (a+b+c+d) = 14 puncte
Total Subiectul I (1+2) = 46 puncte
Subiectul II: …………..…………………………………………………..………………….…… 8 puncte
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – d.
Total Subiectul II = 8 puncte
Subiectul III: …………..…………………………………………………..……………….…… 20 puncte
Se acordă câte 4 p pentru fiecare răspuns corect (câte 2 p pentru fiecare stat/oraș-capitală/fluviu
corect menționat):
Italia – Roma – Tibru;
Franța – Paris – Sena; Austria – Viena – Dunăre;
Marea Britanie – Londra – Tamisa;
Ucraina – Kiev – Nipru.
Total Subiectul III = 20 puncte
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Subiectul IV: …………..…………………………………………………..……………….…… 10 puncte
1. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: Peninsula Scandinavia;
2. Se acordă 3 p astfel:
- țărm cu fiorduri – 1 p;
- foste văi glaciare invadate de apele mării după topirea gheții – 2 p. Pentru răspuns parțial
corect se poate acorda punctaj intermediar (1 p).
3. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: laponi;
4. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: cort;
5. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: aurora polară/boreală (se acceptă și aurorele
polare/boreale);
6. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: Norvegia, Suedia, Finlanda.
Total Subiectul IV (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte
Subiectul V: …………..…………………………………………………..……………….…...… 6 puncte
1. Se acordă 3 p astfel:
- Italia – 1 p;
- în zona mediteraneană se întâlnesc două plăci tectonice: placa Euroasiatică și placa Africană
– 2 p. Pentru răspuns parțial corect se poate acorda punctaj intermediar (1 p).
2. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: solurile fertile; climatul favorabil locuirii;
3. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect: zgomote subterane; cutremure locale.
Total Subiectul V (1+2+3) = 6 puncte

TOTAL : 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE
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