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CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” 
ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Ediția a VII-a, 30 martie 2019  
CLASA a VI-a 

 
 

 

 

 

 
Subiectul I (20 puncte) 
Citește cu atenție  enunțurile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false. Dacă apreciezi  
că un enunț este adevărat, scrie pe foaia de concurs litera A, iar dacă apreciezi că este fals, scrie 
litera F, după modelul: 1-A sau 1-F. 
1. Climatul subpolar din nordul Europei se caracterizează prin prezența a patru anotimpuri. 
2. Sub numele de Boswash este cunoscută forma de concentrare urbană de tip megalopolis din 

continentul nord-american. 
3. Clima Europei Vestice este influențată de Curentul Atlanticului de Sud. 
4. Până în 1991, Cehoslovacia a făcut parte din statul cunoscut sub denumirea prescurtată de 

U.R.S.S. 
5. Malta este o țară peninsulară. 
6. Limba franceză face parte din familia indo-europeană, respectiv din grupa limbilor romanice. 
7. Statul Muntenegru a apărut în urma destrămării Iugoslaviei. 
8. Gibraltar reprezintă un teritoriu care aparține de Spania. 
9. Tundra este o formațiune vegetală adaptată la geruri mari și vânturi puternice. 
10. Uscatul continental european este cunoscut și sub denumirea de ,,Bătrânul continent”. 

 
Subiectul II (18 puncte) 
În coloanele de mai jos sunt prezentate: ramuri industriale (coloana A), materii prime utilizate 
(coloana B) și produse obținute prin prelucrarea acestora (coloana C). Scrie, pe foaia de concurs, 
corelațiile corecte dintre ramura industrială, materia primă folosită și produsul/produsele obținut(e), 
după modelul: G – 7 – n. 
                         A               B              C 
A.  Industria alimentară 1. bumbac a. ciment 
B.  Industria chimică 2. calcar b. energie electrică 
C.  Industria energetică 3. lapte c. oțel 
D.  Industria materialelor de construcții 4. lemn d. brânzeturi  
E.  Industria siderurgică 5. minereu de fier e. hârtie 
F.  Industria textilă 6. uraniu f. țesături 

 

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! 
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Subiectul  III (12 puncte) 
Se dau următoarele tipuri de țărmuri specifice Europei: țărm cu estuar, țărm cu fiorduri, țărm 
dalmatic, țărm deltaic. Aceste tipuri de țărmuri sunt ilustrate în imaginile marcate cu numere de la 1 
la 4 și descrise în enunțurile de mai jos, marcate cu litere de la a la d.  

 
 

a. țărmul prezintă canale și insule paralele cu țărmul; 
b. țărmul cuprinde gura de vărsare cu aspect de pâlnie a unui fluviu; 
c. țărmul cuprinde gura de vărsare prin mai multe brațe a unui fluviu; 
d. țărmul cuprinde foste văi glaciare inundate de apele marine. 

Scrie, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre tipul de țărm, imaginea în care acesta este 
prezentat și enunțul prin care este descris, după modelul: țărm cu limane – 5 – g. 
 
 
Subiectul IV (28 puncte) 
Analizează cu atenţie harta de mai jos. Scrie pe foaia de concurs: 
 
1. numele statelor mar-
cate, pe hartă, cu literele 
A, B, C, D, E şi F; 
2. numele unităţilor de 
relief marcate, pe hartă, 
cu literele a, b, c, d și f;  
3. numele orogenezelor 
în care s-au format 
unităţile de relief mar-
cate, pe hartă, cu literele 
a, b şi c; 
4. numele fluviilor mar-
cate, pe hartă, cu nume-
rele 1, 2, 3 și 4; 
5. litera cu care este 
marcat statul al cărui 
teritoriu ocupă Peninsula 
Iutlanda;  
6. litera cu care este 
marcat statul cu ieșire la 
Marea Adriatică; 
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7. litera cu care este marcat statul în care se află vulcani activi; 
8. litera cu care este marcat statul pe teritoriul căruia se află o parte din Munții Dinarici; 
9. forma de guvernământ din statele marcate, pe hartă, cu literele A și D; 
10. numele orașelor-capitală din statele marcate, pe hartă, cu literele B, C, E și F. 
 
Subiectul V (12 puncte) 
Analizează imaginile de mai jos care cuprind formațiuni/asociații vegetale specifice Europei.  
Scrie pe foaia de concurs: 

 
 

a. denumirea formațiunilor/asociațiilor vegetale prezentate în imaginile notate cu numerele 1, 2, 3 
şi 4; 

b. tipurile de climă specifice regiunilor în care se dezvoltă formațiunile/asociațiile vegetale 
prezentate în imaginile marcate cu numerele 1 și 3; 

c. tipul specific de soluri pe care se dezvoltă formațiunea/asociația vegetală prezentată în 
imaginea marcată cu numărul 1; 

d. o specie de animale reprezentativă pentru formațiunea vegetală ilustrată în imaginea marcată 
cu numărul 1; 

e. două specii de arbori caracteristici formaţiunii vegetale prezentată în imaginea marcată cu 
numărul 2;  

f. două specii de arbori caracteristici formaţiunii vegetale prezentată în imaginea marcată cu 
numărul 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sper să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să-mi scrii pe adresa 
concursterra2019@gmail.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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