CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ediția a VII-a, 30 martie 2019
CLASA a VII-a

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!
Subiectul I (20 puncte)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Shatt-al-Arab se varsă în Golful:
a. Aden
b. Bengal
c. Oman
d. Persic
2. În insulele din Oceanul Pacific predomină relieful:
a. de câmpie
b. deșertic
c. tectonic
d. vulcanic
3. Localitatea asiatică considerată „polul ploilor” este localizată în:
a. NE Pen. Arabia
b. NV Pen. Arabia
c. NE Pen. India
d. NV Pen. India
4. Orașele cu funcție de capitală din statul Africa de Sud sunt:
a. Cairo, Bloemfontein, Pretoria
b. Pretoria, Durban, Cape Town
c. Pretoria, Bloemfontein, Cape Town
d. Cape Town, Cairo, Durban
5. Regiunea Africa de Est este situată la est de:
a. Grabenul Est-African b. Fluviul Nil
c. Fluviul Zair d. Meridianul 0°
6. Este situat la cea mai mare latitudine nordică:
a. Capul Acelor
b. Capul Blanc c. Capul Bunei Speranțe d. Capul Guardafui
7. O activitate tradițională specifică populațiilor tibetane este legată de:
a. cultura bumbacului
b. creșterea iacului
c. cultura palmierului de cauciuc
d. creșterea viermilor de mătase
8. Așezările rurale de tip „palustru” sunt specifice zonelor:
a. deșertice
b. mediteraneene
c. montane
d. musonice
9. Statul care face parte din regiunea geografică Asia de Sud-Est se numește:
a. Afganistan
b. Brunei
c. Bhutan
d. Nepal
10. Capul Romania este situat în extremitatea sudică a peninsulei asiatice numite:
a. Asia Mică
b. Indochina
c. Kamceatca
d. Malacca
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Subiectul II (15 puncte)
Lăcașurile de cult din imaginile
alăturate sunt reprezentative
pentru trei dintre religiile Asiei.
Analizează imaginile și scrie pe
foaia de concurs:
a. denumirea specifică lăcașului de cult prezentat în fiecare
imagine;
b. religia reprezentată de
fiecare lăcaș de cult;
c. numele unui stat asiatic
reprezentativ pentru fiecare
dintre religiile menționate la
punctul b;
d. numele altor trei religii
întâlnite/ practicate în Asia.

Subiectul III (18 puncte)
Citește cu atenție enunțurile următoare care prezintă aspecte geografice specifice statelor marcate
pe harta de mai jos cu litere de la A la I. Identifică statul descris în fiecare enunț și apoi scrie, pe
foaia de concurs, numele statului, litera cu care acesta este marcat pe hartă și numele orașuluicapitală, după modelul: Nepal – J – Katmandu.
1. Pe teritoriul acestui stat
insular există zeci de vulcani
activi, dintre cel mai cunoscut
este Krakatau.
2. Are un relief dominat de o
câmpie aluvială ce se suprapune peste cea mai mare deltă
din lume și o densitate foarte
mare a populației (peste 850
loc./km2).
3. În acest stat se află
podișurile Anatoliei și Kars,
precum și munții Pontici și
Taurus.
4. Cu deschidere la lacul
caspic, acest stat ocupă un
teritoriu întins, dar, datorită
climatului temperat continental
arid, are una dintre cele mai
reduse densități ale populației
de pe Glob (circa 6 loc./km2).
5. Este un stat peninsular, cu o largă ieșire la Mare Galbenă.
6. Supranumit și „uriașul demografic” al planetei, acest stat prezintă o dezvoltare economică foarte
mare, bazată pe crearea la începutul anilor ′90 a zonelor economice speciale.
7. Aproape întreaga suprafața a statului este acoperită cu un întins deșert (Deșertul Nafud/ Nefud)
mărginit la vest de Munții Hijaz-Asir, iar la est de Câmpia Al Ahsa, cu aspect de semideșert.
8. Teritoriul statului cuprinde o parte peninsulară (sudul Peninsulei Malacca) și o parte insulară
(aflată în nordul Insulei Kalimantan).
9. Are ieșire atât la Marea Caspică cât și la Marea Arabiei și este cunoscută ca „țara arienilor”.
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Subiectul IV (22 puncte)
Analizează harta alăturată și scrie, pe foaia de
concurs, răspunsurile care completează
următoarele afirmaţii:
1. Sahelul (stepa aridă) ocupă suprafețe
întinse în jurul lacului notat, pe hartă, cu
litera ....
2. Arhipelagul situat la vest de țărmurile Africii,
notat pe hartă cu litera A, este numit ….
3. Munții de vârsta Alpilor din Europa și ai
Himalayei din Asia, sunt marcați, pe hartă,
cu litera….
4. Depresiunile ce coboară uneori sub nivelul
mării și adăpostesc oaze sunt specifice
regiunii notate, pe hartă, cu litera ….
5. Deșertul îngust aflat sub influența
Curentului rece al Benguelei, notat pe hartă
cu litera F se numește ….
6. Delta, notată pe hartă cu litera E, se
formează la gura de vărsare a fluviului ….
7. Ierbivore de talie mare și numeroase feline își au mediul specific de viață în spațiul geografic
notat pe hartă cu litera ….
8. Șanțul în care s-au format lacurile tectonice și munții vulcanici ai Africii, notat pe hartă cu litera
J, este un . ….
9. Fluviul cu cel mai întins bazin hidrografic și cel mai mare debit din Africa este notat pe hartă cu
litera….
10. Prin modul de formare, unitatea de relief notată pe hartă cu litera K este o câmpie ….
11. În anul 1488, extremitatea sudică a Africii, notată pe hartă cu litera L este ocolită pentru prima
data de navigatorul portughez numit….
Subiectul V (15 puncte)
Imaginile de mai jos reprezintă peisaje geografice din Africa și se referă la subiectele A și B.
Analizează imaginile de mai jos și răspunde la următoarele cerințe:

A. Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată scrie, pe
foaia de concurs, în dreptul numărului corespunzător, litera A, iar dacă apreciezi că afirmația este
falsă, scrie litera F.
1. În imaginea B este surprins un peisaj dintr-o regiune aflată pe fațada nordică, mediteraneeană,
a Africii.
2. O vegetația densă și etajată este specifică imaginii C.
3. În imaginea A pot fi observate cămile bactriene.
4. În imaginea B se poate observa arborele Accacia sub care stau la umbră cele mai multe
animale din savană.
5. În peisajul surprins de imaginea C se regăsesc frecvent bananierul, arborele de cauciuc și
cocotierul.
5 puncte
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B. Enunțurile de mai jos prezintă diferite caracteristici ale regiunilor cărora le corespund peisajele
prezentate anterior, marcate cu literele A, B și C. Scrie, pe foaia de concurs, corelațiile/asocierile
corecte dintre enunțurile de mai jos și imaginile prezentate:
1. peisaj dintr-o regiune cu o climă caracterizată prin temperaturi medii anuale de peste 25oC și
precipitații foarte bogate;
2. peisaj specific regiunilor situate în zona cursului inferior al fluviului Nil;
3. peisaj cu caracteristici biogeografice specifice poalelor munților vulcanici ai Africii ecuatoriale
(Munții Kilimandjaro);
4. peisaj dintr-o regiune a cărei climă se caracterizează prin amplitudini termice mari de la zi la
noapte;
5. peisaj specific regiunilor africane cu concentrări mari de așezări și cu populație aparținând
rasei negroide.
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
concursterra2019@gmail.com.
Vrem să știm dacă ți-au plăcut subiectele
și dacă vei participa la olimpiadă anul
viitor. Îți vom pregăti noi surprize. Paaa!
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