CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a V-a, 25 martie 2017

CLASA a VI-a

Eu sunt Europa, casa ta! 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 (25 puncte)
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Statul, dintre cele de mai jos, a cărui formă de guvernământ este monarhia, se numește:
a. Belgia
b. Bulgaria
c. Cehia
d. Slovenia
2. Granița dintre Republica Moldova și Ucraina este constituită de râul:
a. Bug
b. Nipru
c. Nistru
d. Tisa
3. Din platforma continentală a Mării Nordului se exploatează resurse de:
a. ape termale
b. cărbuni
c. gaze naturale
d. săruri de potasiu
4. Cea mai extinsă deltă din Europa se află la gura de vărsare a fluviului:
a. Dunărea
b. Pad
c. Tibru
d. Volga
5. În grupa etnolingvistică finică este inclusă limba vorbită de:
a. belgieni
b. elvețieni
c. estonieni
d. suedezi
10 puncte
B. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos:

1.
2.
3.
4.
5.

Munții Apenini sunt situați în Peninsula ......
Groenlanda este un teritoriu care aparține administrativ statului numit ......
Lacurile Prespa și Ohrid sunt, după geneză, lacuri ......
Asociațiile vegetale numite garriga, frigana și maquis sunt caracteristice climatului ......
Lanțul muntos comun statelor Slovacia, Polonia și Ucraina este numit ......
15 puncte
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Subiectul II (34 puncte)
Analizează harta alăturată și scrie,
pe foaia de concurs, răspunsurile la
următoarele cerințe:
A. Precizează litera cu care este
marcat pe hartă, precum și numele
fiecăruia dintre statele care:
1. ocupă
aproape
în
întregime
peninsula Iutlanda;
2. are ieșire atât la Golful Finic cât și la
Golful Botnic;
3. are ieșire doar la Golful Riga.
B. Precizează:
1. numele strâmtorilor marcate, pe
hartă, cu literele x, y și z.
2. un factor care influențează densitatea populației țărilor marcate, pe
hartă, cu literele B și J.
3. numele golfurilor marcate, pe hartă, cu literele a și b.
4. numele fluviului care constituie graniță între statele marcate, pe hartă, cu literele C și D.
5. numele teritoriului (exclavei) situat/e între statele marcate, pe hartă, cu literele D și F, precum și
statul căruia îi aparține.
6. numele canalului care leagă Marea Baltică de Marea Nordului.
C. Citește următorul text geografic care face referire la un stat european:
„Este o țară din Europa Centrală, vecină cu statul marcat pe harta de mai sus cu litera C, cu o
rețea hidrografică bogată, renumită pentru compozitorii de muzică clasică și pentru condițiile
favorabile practicării sporturilor de iarnă”.
Pe baza textului de mai sus, scrie, pe foaia de concurs:
1. denumirea statului la care face referire textul, precum și a orașului-capitală;
2. numele lacului situat la granița cu alte două state;
3. denumirea mini-statului cu care se învecinează în partea de vest;
4. numele unității de relief în care se află localizat orașul capitală;
5. denumirea organizației internaționale care are un important sediu în capitala acestei țări.
Subiectul III (20 puncte)
Citește textul de mai jos ce face referire la un stat în
al cărui oraș-capitală sunt amplasate indicatoarele din
imaginea alăturată.
,,Această țară se învecinează cu Federația Rusă.
Limba oficială a acestei țări este o limbă slavă, iar peste
90% dintre locuitorii săi sunt de religie romano-catolică.”
Stabilește, pe baza textului, despre ce țară este vorba.
După ce ai identificat țara, citește următoarele enunțuri și stabilește dacă sunt adevărate
sau false. Dacă apreciezi că un enunț este adevărat scrie, pe foaia de concurs, litera A, dacă
apreciezi că este fals scrie litera F.
1. Țara prezentată în text se învecinează la est cu Germania.
2. Câmpia din partea de nord a țării prezintă numeroase lacuri glaciare și coline morenaice.
3. În partea sud-vestică a țării se află un bazin carbonifer.
4. Țara prezentată în text are ieșire la Marea Neagră.
5. Pe teritoriul țării se află aglomerația urbană Rin-Ruhr.
6. La frontiera acestei țări cu Belarus se află un parc național unde trăiesc zimbri în libertate.
7. Lacurile Mazuriene se află pe teritoriul acestei țări.
8. Această țară are un relief variat, ce urcă în trepte dinspre nord spre sud.
9. Capitala acestei țări este Kiev.
10. Pe teritoriul acestei țări se află un vulcan activ.
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SUBIECTUL IV (11 puncte)
Imaginile marcate cu literele A, B, C și D sunt reprezentative pentru patru orașe-capitală
străbătute de același fluviu european. Tabelul de mai jos cuprinde valorile altitudinilor medii și
coordonatele geografice ale celor patru orașe-capitală.
Orașul A
Orașul B
Orașul C
Orașul D

Altitudine (m)
132
117
200
153

Latitudine
47º 30′N
44º 47′N
48º 14′N
48º 18′N

Longitudine
19º 01′E
20º 28′E
16º 21′E
17º 16′E

Pe baza tabelului și a imaginilor scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe:
1. Precizează numele fluviului care străbate cele patru orașe-capitală.
2. Precizează numele orașelor-capitală prezentate în imaginile marcate cu litere de la A la D.
3. Ordonează cele patru orașe, după poziția lor geografică de-a lungul fluviului, de la izvor spre
vărsare.
4. Calculează diferența de latitudine dintre orașul situat la cea mai mare altitudine și orașul situat
la cea mai mică altitudine.

Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să-mi scrii pe
adresa concursterra2017@yahoo.com.
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 a V-a, 25 martie 2017
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.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I …………..…….……………………………………………..……………………… 25 puncte
Se acordă 25 puncte astfel:
A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. c; 3. c; 4. d; 5. c.
Total A (1+2+3+4+5) = 10 puncte
B. Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. Italică; 2. Danemarca; 3. tectonice; 4. mediteranean/subtropical; 5. Carpați.
Total B (1+2+3+4+5) = 15 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 25 puncte
Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..………………… 34 puncte
Se acordă 34 puncte după cum urmează:
A. Se acordă 6 puncte astfel:
1. A – Danemarca (2p); 2. I – Finlanda (2p); 3. G – Letonia (2p).
B. Se acordă 18 puncte astfel:
1. x – Skagerrak (2p); y – Kattegat (2p); z – Oresund (2p);
2. climat rece, subpolar, montan / relief înalt, muntos (2p);
3. a – Gdansk (2p); b – Pomeraniei (2p);
4. Oder/Odra (2p);
5. Kaliningrad (1p); Federația Rusă(1p);
6. Kiel (2p).
C Se acordă 10 puncte astfel:
1. Austria (1p); Viena (1p);
2. Boden/Bodensee/Constantza/Constance (2p);
3. Liechtenstein (2p);
4. Câmpia Vienei/Bazinul Vienei (2p);
5. O.N.U. (2p).
Total Subiectul II (A+B+C) = 34 puncte
Subiectul III …………..…….……………………………………………..……………..……… 20 puncte
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1 – F, 2 – A, 3 – A, 4 – F, 5 – F, 6 – A, 7 – A, 8 – A, 9 – F, 10 – F.
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte
Subiectul IV ………....…….…………………………………………..…..…………..…..…… 11 puncte
1. Dunărea (1p);
2. A – Budapesta (1p); B – Belgrad (1p); C – Viena (1p); D – Bratislava (1p);
3. Viena (C) – Bratislava (D) – Budapesta (A) – Belgrad (B) (4p);
4. 48º 14′N - 44º 47′N = 3º 27′ (2p).
Total Subiectul IV (1+2+3+4) = 11 puncte
TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE
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