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CLASA a VII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subiectul I  (14 puncte)  

Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos: 

1. Canalul Suez leagă Marea Mediterană de Marea . . . . . 

2. Lacul cu cea mai mare salinitate de pe Glob, situat cu 394 metri sub nivelul oceanului, se 
numește . . . . .  

3. Cea mai veche capitală asiatică „în funcţiune” este cea a statului numit . . . . . 

4. Altitudinile maxime din continentul Asia se află în Munţii . . . . . 

5. În Indonezia este specific climatul . . . . . 

6. Lacul tectonic african cu cea mai mare adâncime se numește . . . . . 

7. Solurile specifice vegetaţiei formate din păduri ecuatoriale se numesc . . . . . 

14 puncte 
 
 

Subiectul II  (10 puncte)  

Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată scrie, pe 
foaia de concurs, în dreptul numărului corespunzător afirmației, litera A, iar dacă apreciezi 
că afirmația este falsă, scrie litera F. 

   1. Cea mai mare peninsulă a Terrei este Peninsula Arabiei, din Africa. 

   2. Pe teritoriul Asiei există deșerturi tropicale și temperate. 

   3. Cele mai extinse forme de relief din Africa sunt câmpiile. 

   4. Fluviul Nil de varsă în Marea Mediterană printr-o deltă. 

   5. Cel mai înalt podiș de pe Glob este situat în Asia. 

10 puncte 

 

Eu sunt Terra și prietenul meu Harry Potter și ne bucurăm 
că ai venit la acest concurs. Tu ești un mare 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 
oferim în dar, drept mulțumire că ai venit aici, vei avea în 
total 100 de puncte. 

Succes! 
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Subiectul III (14 puncte)  

Scrie răspunsurile la cerințe pe foaia de concurs.  

1. Explică: 

    a.  prezența vulcanilor activi pe teritoriul Japoniei; 
    b.  afirmația: ,,Africa este singurul continent situat în cele patru emisfere terestre”. 

2. Precizează un factor natural care influențează repartiția populației pe teritoriul Africii. 

3. Analizează datele din tabelul de mai jos și numește statul cu cea mai mare densitate a 
populației. Argumentează răspunsul dat.  
 

 

 

 

14 puncte 

 

Subiectul IV (26 puncte)  

Analizează harta de mai jos și scrie răspunsurile la cerințe pe foaia de concurs. 

1. Precizează: 

a. numele celor două întinderi de apă 
la care are deschidere Asia de Sud, 
marcate, pe hartă, cu literele a și b; 

b. numele insulei marcate, pe hartă 
cu litera c; 

c. numele statelor marcate, pe hartă 
cu literele A, B și C; 

d. numele fluviilor marcate, pe hartă, 
cu numerele 1 și 2. 
                          16 puncte 
2. Precizează: 

a. trei unități de relief din statul 
marcat, pe hartă, cu litera A;  

b. trei aglomerații urbane cu peste 
10 milioane locuitori din statul 
marcat, pe hartă, cu litera A. 

6 puncte 

3. Având în vedere casetele de la 
baza harții, precizează: 

a. numele vânturilor reprezentate 
schematic prin cele două desene; 

b. în care dintre cele două desene, 
marcate cu literele A și B este vară; 

c. cum influențează aceste vânturi 
clima Asiei de Sud. 
                                              4 puncte 
 
 
 
 
 

Statul Suprafața (km
2
) 

Populația 

(nr. loc.) 

Mongolia 1.564.116        3.179.997 

Republica Africa de Sud 1.221.037      50.132.817 
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Subiectul V (26 puncte)  

Analizează harta de mai jos și scrie răspunsurile la cerințe pe foaia de concurs.  

1. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  

1. Între statele marcate, pe hartă, cu numerele 6 și 
7 se află strâmtoarea numită: 

   a. Bab el Mandeb              c. Gibraltar  
   b. Bosfor                            d. Mozambic 

2. Capul Guardafui se află pe teritoriul statului 
marcat, pe hartă, cu numărul: 

   a. 3              b. 5              c. 9               d. 10             

3. Are ieșire la Marea Mediterană și la Oceanul 
Atlantic statul marcat, pe hartă, cu numărul: 

   a. 2              b. 3               c. 5              d. 10 

4. Deșertul Namib se află în statul marcat, pe hartă, 
cu numărul: 

   a. 2               b. 4               c. 7             d. 8 

5. Cel mai populat stat din Africa este marcat, pe 
hartă, cu numărul: 

   a. 2                b. 4               c. 6            d. 8                                                                      10 puncte 

2. Precizează numele statelor marcate, pe hartă, cu numerele 3, 7 și 8. 
                                                                   6 puncte 

3. Caracterizează statul marcat, pe hartă, cu numărul 5, având în vedere următoarele 
aspecte: poziția geografică, două unități de relief, tipul predominant de climă,              
orașul-capitală. 

    10 puncte 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Felicitări că ai ajuns la finalul testului. Sper 
să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să ne scrii pe adresa 
concurs@concursterra.ro. Vrem să știm 
dacă ți-au plăcut subiectele și mai ales 
dacă vei participa și la anul la acest 
concurs. Îți vom pregăti noi surprize. Paaa!  
 

mailto:%20concurs@concursterra.ro
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

CLASA a VII-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: …………..…………………………………………………..……………………… 14 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1.  Roșie;   2. Marea Moartă;    3. Siria;   4. Himalaya;    5. ecuatorial;    6. Tanganyika;   7. laterite. 

Total Subiectul I (1+2+3+4+5+6+7) = 14 puncte 

 

Subiectul II: …………..………………………………………………..……………………… 10 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 

1. F ;   2. A;   3. F;   4. A;   5. A. 
 Total Subiectul II (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

 
 

Subiectul III: …………..………………………………………………..……………………… 14 puncte  

1. a.  Se acordă 5 p pentru răspunsul corect: 
- Japonia este situată în zona numită ,,Cercul de foc al Pacificului” (1 p), cea mai extinsă și activă 
zonă vulcanică de pe glob (1 p); în zona Japoniei se ciocnește placa Euroasiatică cu placa 
Pacifică (1 p) și se produce fenomenul de subducție (1 p), în urma căruia au loc frecvente 
cutremure și erupții vulcanice (1 p). 
Se acceptă şi alte răspunsuri corecte.                                                           

b.  Se acordă 3 p pentru răspunsul corect: 
- Africa este singurul continent traversat atât de Ecuator cât și de meridianul de 0° (1 p). Ca 
urmare, teritoriul Africii se extinde pe latitudine în emisfera nordică și sudică (1 p) și pe longitudine 
în emisfera estică și vestică (1 p). 

         Total (a+b) = 8 puncte  

2.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect:  condițiile variate de climă;  relieful variat etc. 

Total = 2 puncte 

3.  Se acordă 4 p pentru răspunsul corect astfel: 
     - Republica Africa de Sud. – 2 p 
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    -  În condițiile unor suprafețe asemănătoare ca extindere, populația Republicii Africa de Sud este 
mult mai numeroasă în comparație cu populația Mongoliei – 2p. Pentru răspuns parțial corect se 
poate acorda punctaj intermediar (1 p). 

Total = 4 puncte 

Total Subiectul III (1+2+3) = 14 puncte 

 

 
Subiectul IV: …………..………………………………………………..……………………… 26 puncte  

1.  Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a.  a – Marea Arabiei;    b – Golful Bengal; 
b.  c – Sri Lanka; 
c.  A – India;   B – Bangladesh;   C – Pakistan; 
d.  1 – Ind;   2 – Gange; 

                       Total (a+b+c+d) = 16 puncte  
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
a.  Podișul Deccan, Deșertul Thar, Câmpia Gangelui, Munții Gații de Vest, Munții Gații de Est etc. 
b. New Delhi, Mombay, Calcutta; 

Total (a+b) = 6 puncte 
3. Se acordă 4 p astfel: 
a. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect:  musonii; 
b. Se acordă 1 p pentru răspunsul corect:  desenul A; 
c. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect:   
 - datorită musonilor care își schimbă direcția sezonier, în clima Asiei de Sud există două 
anotimpuri / sezoane (1 p): ploios vara, când bate musonul dinspre ocean și aduce precipitații și 
secetos iarna, când musonul bate dinspre uscaturile asiatice spre ocean (1 p). 

Total (a+b+c) = 4 puncte 

 Total Subiectul IV (1+2+3) = 26 puncte 

 
 

Subiectul V: …………..………………………………………………..……………………… 26 puncte  

1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
    1. d;   2. c;   3. b;   4. d;   5. b; 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
    3 – Maroc;   7 – Mozambic;   8 – Namibia; 

Total 6 puncte 
3. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
    - în extremitatea sudică a Africii; 
    - Munții Capului, Munții Scorpiei, Podișul Karoo, Deșertul Namib, Deșertul Kalahari etc.; 
    - tropicală, mediteraneană; 
    - Pretoria. 

Total 10 puncte 

Total Subiectul V (1+2+3) = 26 puncte 

 

 
 
 

 TOTAL : 90 PUNCTE 
OFICIU: 10 PUNCTE 

 


