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Subiectul I (20 puncte)  
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1. Strâmtoarea Magellan este situată în sudul continentului: 
     a. Africa   b. America de Sud 
     c. Asia    d. Europa 
2. Este numită ”Insula focului și a gheții”: 
     a. Insula Irlanda             b. Insula Islanda            

c. Insula Sicilia  d. Insula Spitzbergen 
3. Materia primă utilizată pentru obținerea oțelului este: 
     a. cuprul   b. lemnul 
     c. minereul de fier   d. petrolul 
4. Dacă pe o hartă cu scara 1: 400 000, distanța dintre două orașe este de 12 cm, atunci distanța 
reală este: 
 a. 480 m              b. 4,8 km           

c. 48 km                   d. 480 km 
5. Forma de aglomerare urbană alcătuită dintr-un oraș mare înconjurat de alte orașe mai mici se 
numește:  
    a. conurbație     b. oraș             
    c. megalopolis    d. metropolă 

10 puncte 
 

B. 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. Una dintre primele hărți a fost realizată în anul 1570 de către cartograful olandez Abraham 

Ortelius.  
2. Densitatea populației crește odată cu scăderea altitudinii reliefului.  
3. Prima revoluție industrială a fost determinată de utilizarea petrolului.  
4. Europa se învecinează la sud cu continentul Africa, de care o desparte strâmtoarea Bosfor și 

Marea Neagră.  
5. Între Marea Azov și Marea Neagră se află situată strâmtoarea Dardanele.  

10 puncte 
 

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! 

   



Concursul Național de Geografie „Terra” – Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București – clasa a VI-a        -2- 

 Subiectul II (18 puncte) 
Scrie, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre unitățile de relief prezentate în coloana 

A și insulele sau peninsulele în care acestea sunt situate, menționate în coloana B, după modelul: 
G – 9. Indicație: unul dintre elementele coloanei B nu are corespondent în coloana A. 

               A                         B 
A. Câmpia Finlandei 1. Peninsula Iutlanda  
B. Munții Apenini 2. Insula Islanda        
C. Munții Cambrieni 3. Insula Marea Britanie  
D. Munții Pindului 4. Insula Sicilia  
E. Vulcanul Etna 5. Peninsula Balcanică  
F. Vulcanul Hekla 6. Peninsula Italică  
 7. Peninsula Scandinavă         

 
                  
Subiectul III (18 puncte) 
Imaginile de mai jos, marcate cu litere de la a la f, prezintă tipuri de locuințe (case) specifice 
așezărilor rurale din diferite zone geografice.  
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera cu care este marcată imaginea ce prezintă: 

1. case specifice zonelor montane, taigalei siberiene și nordului Europei, construite din bârne;  
2. case construite din piatră, specifice zonei mediteraneene; 
3. case construite dintr-un schelet de lemn acoperit cu pâslă, specifice Asiei Centrale; 
4. case construite din lemn și lut, specifice Africii de Sud; 
5. case specifice Europei Estice, construite îndeosebi din chirpici; 
6. case caracteristice Europei Vestice, construite din cărămidă și piatră. 

12 puncte 
B. Scrie, pe foaia de concurs: 

1. denumirea specifică tipului de sat prezentat în imaginea a și respectiv a tipului de sat 
prezentat în imaginea e; 

2. litera cu care este marcată locuința (casa) cunoscută sub numele de iurtă.  
6 puncte 
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Subiectul IV (22 puncte)  
Analizează cu atenţie harta de mai jos și scrie pe foaia de concurs:  
1. numele statelor marcate, 

pe hartă, cu literele A, B, 
C, D, E, F, G, H, I și J;  

2. litera cu care este marcat, 
pe hartă, statul ce are 
ieșire la Marea Neagră;  

3. litera cu care este marcat, 
pe hartă, statul a cărui 
capitală este orașul 
Cairo; 

4. numele a două orașe ce 
fac parte din megalo-
polisul situat în statul 
marcat, pe hartă, cu litera 
A;  

5. litera cu care este marcat, 
pe hartă, statul al cărui teritoriu ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică;  

6. religia dominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera I;  
7. numele a două unități de relief situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera E; 
8. litera cu care este marcat, pe hartă, statul a cărui capitală este orașul New Delhi;  
9. litera cu care este marcat, pe hartă, statul cu cel mai mare număr de locuitori;  
10. două resurse de subsol care se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera H. 
 
 
Subiectul V (12 puncte) 
Analizează imaginile de mai jos care ilustrează diferite tipuri de degradare și poluare a mediului și 
scrie pe foaia de concurs: 
a. numele geosferei afectate, în fiecare dintre imaginile marcate cu numerele 1, 2, 3 și 4, de 

intervenția omului asupra mediului; 
b. activitatea umană sugerată în imaginea marcată cu numărul 1 și care determină degradarea 

mediului; 
c. trei efecte negative aduse mediului de activitatea umană sugerată în imaginea marcată cu 

numărul 2; 
d. două activități umane care determină poluarea mediului ilustrată în imaginea marcată cu 

numărul 3; 
e. două măsuri prin care se pot diminua efectele negative asupra mediului determinate de tipul de 

poluare ilustrat în imaginea marcată cu numărul 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


