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    Clasa a V-a  

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Cercul imaginar situat la distanță egală de polii geografici se numește: 

a. Cercul Polar de Nord;      b. Ecuatorul;        c. Tropicul Capricornului;     d. Cercul meridian;                      

2. Partea componentă a unui munte, cu cele mai mari înălțimi, este : 

a. trecătoarea;                 b. versantul;        c. culmea;                              d. vârful; 

3. Cel mai mare continent depe Terra este: 

a. Europa;                   b. Asia                  c. Africa;                 d. Australia; 

4. Oceanul cu suprafaţa cea mai mare de pe Glob este: 

a. Atlantic;                    b. Arctic;             c. Indian;                               d. Pacific; 

5. Cel mai înalt lanț montan al planetei este: 

a. Himalaya;                  b. Alpi;                c. Carpați;                             d. Anzi. 

 

 

 II. Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 

1.  Mișcarea de rotație a Pământului se realizează în jurul ……………………………… 

2. Formele de relief cu altitudini de peste 1000 m se numesc ………………… 

3. Au aspect neted, altitudini foarte reduse (sub 300 m) și s-au format din depunerile de 

materiale (aluviuni) aduse de râuri formele de relief numite ………………… 

4. Partea superioară a mantalei este formată dintr-o materie vâscoasă numită .............. 

5. Cele mai mari adâncituri ale scoarţei terestre, în care se află cantităţi imense de apă se 

numesc …….........  
         

III. Se dă următoarea listă cu noţiuni, termeni  şi denumiri:  sistem solar, Luceafărul, sateliți, 

planete, orbită, mișcarea de revoluție, Luna, Saturn, Pământul, lumină și căldură. 

Elaborați un text logic, cu caracter geografic, de maximum o jumătate de pagină (15 rânduri) 

utilizând noţiunile, termenii şi denumirile din lista de mai sus. 

                                             

 IV. Analizați desenul de mai jos și completați casetele cu informațiile corespunzătoare: 

 

 

 

 

 

 

 

V. Utilizând scara numerică dată, construiți scara grafică corespunzătoare, completând 

casetele libere: 

 Scara 1: 400 000 0 km      



 
 

 

VI. Identificați pe harta de mai jos continentele marcate prin litere de la A la F și principalele  

lanțuri muntoase marcate prin cifre de la 1 la 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. …………………………..  1. ………………………….  5. ……………………………. 
 B. …………………………..  2. ………………………….  6. ………………………….. 
 C. ………………………….  3. …………………………  7. …………………………. 
 D. …………………………  4. …………………………  8. …………………………. 
 E. ………………………… 
 F. ………………………… 
 

 

VII .Utilizând reprezentarea grafică de mai jos, rezolvați următoarele cerințe: 

1. stabiliți ce oră este în fiecare din orașele marcate cu numere de la 2 la 5, dacă în orașul marcat cu 

numărul 1 este ora 12
00

; 

2. Precizați denumirea liniei întrerupte ce traversează orașul marcat cu numărul 1; 

3. Precizați emisfera în care se găsește fiecare dintre orașele marcate cu cifre de la 2 la 5. 

  


