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CONCURSUL  ȘCOLAR NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE „TERRA” 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

Ediția a VI-a, 14 aprilie 2018 
CLASA a VII-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subiectul I (20 puncte)  
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare 
dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Cea mai mare cantitate de precipitaţii s-a înregistrat  la poalele munţilor: 
 a. Altai             b. Caucaz  c. Himalaya  d. Tian-Shan 
2. Peninsula Indochina  se află sub influenţa vânturilor: 
 a. alizee  b. de Vest  c. musonice  d. polare  
3. Deșertul Lut este situat în cadrul  podişului: 
 a. Anatoliei  b. Deccan  c. de Loess  d. Iran  
4. Câmpia Turanului este situată la est de: 
 a. Golful Persic b. Marea Arabiei c. Marea Caspică d. Marea Roșie 
5. Fluviul Gange izvorăște din munții: 
 a. Himalaya  b. Karakorum  c. Kunlun  d. Tian-Shan 

     10 puncte 
 
B. Scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile care completează propozițiile de mai jos: 

1. Fluviul Shat al Arab se varsă în Golful ..... 
2. Oraşul Lagos este port la Golful ..... 
3. Orașul considerat poarta maritimă a Marocului se numește ..... 
4. Iacul, folosit pentru lapte sau carne, dar și ca animal de povară, trăiește în Podișul numit 

..... 
5. O resursă de subsol exploatată la Anshan este ….. 
6. Cei mai înalţi munţi din Africa s-au format prin ..... 
7. În raport cu restul Asiei, Peninsula Ciukotka (Ciukotsk) este localizată în extremitatea de .... 
8. Insula denumită de pirații arabi ,,Țara Lunii” sau ,,Insula Comorilor” este cunoscută astăzi 

sub numele de …..  
9. Stațiunea turistică Sapporo este situată în statul ….. 

10. Lacul Nasser este situat pe râul ..... 
10 puncte 

 

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! 
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Subiectul II (14 puncte) 
Scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe: 

A. Citește cu atenție textul de mai jos: 
,,Cea mai mare deltă de pe Glob ocupă o parte importantă din suprafața unui stat asiatic. 

Formatǎ după confluența a douǎ fluvii majore, reprezintă una dintre cele mai fertile regiuni ale 
globului şi totodată una dintre cele mai dens populate zone ale planetei”.  
Precizează: 
1. numele fluviilor la care se face referire în text, precum și un factor care explică debitul foarte 
ridicat al acestora; 
2. numele statului la care se face referire în text; 
3. o plantă textilă cultivată pe suprafețe întinse în acest stat. 

10 puncte 
B. Explică importanța amenajării Canalului Suez. 

4 puncte 
 
Subiectul III (23 puncte) 
Analizează harta de mai jos şi scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele 
cerințe: 

 
A. Precizează: 
1.  numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu cifrele 1, 2, 3, 4 și 5; 
2.  denumirea articulaţiilor de ţărm notate, pe hartă, cu literele A, B, C, D şi E; 
3.  numele deşerturilor notate, pe hartă, cu literele F, G şi H. 

13 puncte 
B. Identifică unitatea de relief, articulația țărmului sau elementul de hidrografie pe baza 
caracteristicilor şi a denumirilor geografice prezentate mai jos. Precizează numele fiecărui element 
geografic, precum și litera cu care acesta este marcat pe hartă. 
1.  masiv montan, Tropicul Racului, Sahara; 
2.  deşert, Ţară Sfântă; 
3.  câmpie, Eufrat, primele oraşe;  
4.  insulă, Fuji, samurai; 
5.  lac, Ecuator, Nil. 
            10 puncte 
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Subiectul IV (18 puncte) 
A. Imaginile de mai jos prezintă patru obiective turistice, deosebit de vizitate, din patru mari oraşe 
ale Asiei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru fiecare dintre imaginile notate cu cifrele 1, 2, 3 şi 4 scrie, pe foaia de concurs, denumirea 
obiectivului turistic, orașul și statul unde este localizat.  

12 puncte 
 
 
B. Analizează harta alăturată ce ilustrează 
răspândirea populației în Africa și scrie, pe 
foaia de concurs răspunsurile la 
următoarele cerințe. 
a. Precizează numele statului cu ieșire la 
Golful Guineei, în care densitatea populației 
depășește, pe întreg teritoriul, 25 loc/km2. 
b. Precizează numele statului sud-african cu 
o densitate a populație sub 10 loc/km2 și 
apoi precizează o cauză care determină 
aceste valori scăzute ale densității. 
c. Explică repartiția valorilor densității 
populației în Egipt. 

6 puncte 
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Subiectul V (15 puncte) 
Imaginile de mai jos, marcate cu cifre de la 1 la 4, sunt reprezentative pentru patru grupări 
etno-lingvistice de populație din Asia și Africa. Analizează aceste imagini și scrie, pe foaia 
de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe. 
a. precizează gruparea etno-
ligvistică corespunzătoare fie-
cărei imagini; 
b. pentru fiecare grupare etnică 
identificată la punctul a, 
precizează arealul/zona de 
răspândire în cadrul unuia 
dintre continentele menționate 
în enunț; 
c. precizează tipul de locuință 
ce poate fi observat în imaginea 
notată cu cifra 4; 
d. precizează caracteristica 
definitorie a grupului de 
populației prezentat în imaginea 
notată cu cifra 2; 
e. precizează religia împărtășită 
de cea mai mare parte a 
grupării etnice de populație 
prezentată în imaginea notată 
cu cifra 3; 
f. precizează numele statului 
african, cu țărm atât la Oceanul 
Atlantic cât și la Marea Medi-
terană, unde poate fi întâlnită 
gruparea etnică de populație 
prezentată în imaginea notată 
cu cifra 1. 

15 puncte 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări că ai ajuns la finalul testului. 
Sper să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să ne scrii pe adresa 
concursterra2018@yahoo.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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