CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA’’
Clasa a VI-a
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Crimeea este cea mai mare peninsulă din Marea:
a. Adriatică; b. Baltică;
c. Mediterană;
d. Neagră.
2. Vulcanul Hekla se găseşte în insula:
a. Creta;
b. Corsica;
c. Islanda;
d. Sardinia.
3. Verile răcoroase şi iernile blânde sunt specifice climatului:
a. alpin;
b. temperat-oceanic; c. mediteranean; d. subpolar.
4.
Oraşele capitală traversate de Dunăre sunt:
a. Bratislava, Praga, Viena, Zagreb; b. Bratislava, Belgrad, Bucureşti, Viena;
c. Belgrad, Bratislava, Viena, Zagreb; d. Viena, Bratislava, Belgrad, Budapesta.
5. Râsul este o specie de mamifere care trăieşte în:
a. pădurea de foioase; b. silvostepă; c. taiga; d. zona mediteraneană.
II. Analizaţi harta de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

1. identificaţi principalele râuri/fluvii europene marcate cu numere de la 1 la 21;
2. identificați bazinele colectoare marcate pe hartă cu litere de la A la H;
3. grupaţi fluviile identificate în funcţie de bazinele colectoare marcate pe hartă cu litere de
la A la H;
4. completaţi afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:
a) cel mai lung fluviu european este marcat pe hartă cu numărul ………………………;
b) râul notat cu numărul 1 traversează oraşul ………..;
c) fluviile marcate cu numerele 10 şi 13 fac legătura între Marea Neagră și Marea…….;
d) oraşul Londra este traversat de fluviul marcat cu numărul ………;
e) râul marcat cu numărul 4 izvorăşte din Munţii ……………………;
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III. Se dă următoarea listă cu noţiuni şi denumiri: risipit, moşie, răsfirat, relief, „sat
stup“, adunat, iglu, culoare dominantă, vatră, materiale de construcţie, exod rural, formă şi
structură.
Elaboraţi un text logic, cu caracter geografic, utilizând cuvintele, noţiunile şi
denumirile din lista de mai sus.
IV. Urmăriţi harta de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

A. Identificaţi pe harta alăturată unităţile de relief marcate cu cifre de la 1 la 22.
B. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect din afirmaţiile de mai jos:
1. Depăşesc altitudini de peste 3000 m munţii marcaţi, pe hartă, cu numerele:
a. 7 şi 8;
b. 13 şi 15; c. 10 şi 16; d. 15 şi 20;
2. S-au dezvoltat pe structuri foarte vechi unităţile de relief marcate, pe hartă,
cu numerele:
a. 1 şi 8;
b. 4 şi 14;
c.15 şi 16;
d. 7 şi 20;
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 2 este câmpia:
a. nord-europeană; b. Parisului; c. Padului;
d. Română;
4. Vârful Olimp este altitudinea maximă din munţii marcaţi, pe hartă, cu
numărul:
a. 1;
b. 7;
c. 16;
d. 22;
5. Alpii Scandinaviei sunt marcaţi, pe hartă, cu numărul:
a. 10;
b. 16;
c. 20;
d. 22;
V. Precizaţi:
a. două cauze naturale care favorizează practicarea viticulturii în Peninsula Italică şi
Peninsula Iberică;
b. două cauze pentru care Bazinul Mării Mediterane este considerat cea mai importantă
zonă turistică a Europei.
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VI. În coloana A sunt enumerate state europene, iar în coloana B sunt enumerate
capitale. Realizaţi corespondenţa corectă dintre statele din coloana A şi capitalele din
coloana B.
A
Olanda
Ungaria
Albania
Croaţia
Islanda
Irlanda
Bosnia-Herțegovina

B
Sarajevo
Tirana
Helsinki
Budapesta
Zagreb
Reykjavik
Dublin
Amsterdam

VII. În coloana A sunt enumerate oraşe europene, iar în coloana B sunt enumerate
râurile care traversează aceste oraşe. Realizaţi corespondenţa corectă dintre oraşele din
coloana A şi râurile din coloana B.
Oraşul
Paris
Londra
Budapesta
Frankfurt
Varșovia
Roma
Praga
Lisabona
Kiev
Zagreb

Râul
Loire
Tamisa
Sena
Tibru
Sava
Vistula
Tajo
Vltava
Dunărea
Nipru
Main

VIII. Menţionaţi cinci caracteristici geografice ale regiunii Europa Mediteraneană.
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