CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a III-a, 28 martie 2015

CLASA a VI-a

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!

Subiectul I (25 puncte)
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Lanțurile muntoase Caucaz, Carpați, Alpi și Pirinei sunt prezentate în ordinea:
a. descrescătoare a altitudinii
b. desfășurării latitudinale de la nord la sud
c. desfășurării longitudinale de la est la vest
d. desfășurării longitudinale de la vest la est
2. Statul insular situat în bazinul Mării Mediterane se numește:
a. Andorra
b. Creta
c. Malta
d. San Marino
3. Strâmtoarea Messina face legătura dintre:
a. Insula Corsica și Insula Sardinia
b. Insula Sicilia și Peninsula Italia
c. Marea Azov și Marea Neagră
d. Marea Mediterană și Oceanul Atlantic
4. Formațiunea vegetală dezvoltată în nordul Mării Negre și nordul Mării Caspice se numește:
a. maquis
b. stepă
c. taiga
d. tundră
5. Este numită „Orașul de aur” capitala statului:
a. Belgia
b. Cehia
c. Germania
d. Portugalia
10 puncte
B. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos:
1. Munții Ural s-au format în orogeneza ...
2. Cei mai înalți munți situați pe teritoriul Uniunii Europene se numesc ...
3. Lacurile Ladoga și Onega sunt, după modul cum s-au format, lacuri ...
4. Stejarul verde și stejarul de plută sunt specifice pentru climatul ...
5. Fluviul care se varsă în Marea Azov se numește ...
15 puncte
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Analizează harta de mai jos și urmărește, cu atenție, traseul marcat cu linie roșie. Harta se
referă la subiectele II, III și IV. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe-capitală cu
numere.

Subiectul II (15 puncte)
Având în vedere regiunile traversate de traseul indicat pe hartă și direcția/sensul de
parcurgere al acestuia, scrie pe foaia de concurs:
1. numele primelor trei mări în ordinea traversării lor;
2. numele golfurilor în ordinea traversării lor;
3. numele insulelor în ordinea traversării lor;
4. numele ultimelor trei peninsule traversate.
15 puncte
Subiectul III (16 puncte)
Având în vedere statele și orașele-capitală traversate de traseul indicat pe hartă scrie pe
foaia de concurs:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera E;
2. numele fluviilor care traversează orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 și 10;
3. tipul de climă/climatul specific statului marcat, pe hartă, cu litera D;
4. numele unui renumit vulcan situat pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe
hartă, cu numărul 7;
5. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3;
6. numele a două unități montane de relief din statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu
numărul 1.
16 puncte
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Subiectul IV (20 puncte)
Având în vedere statele și orașele-capitală traversate de traseul indicat pe hartă răspunde la
următoarele cerințe:
1. Precizează elementul fizico-geografic comun pentru:
a. statele marcate, pe hartă, cu literele F și G;
b. orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 și 9.
4 puncte
2. Precizează:
a. două atracții turistice din orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6.
b. două resurse naturale de subsol care se exploatează din statul marcat, pe hartă, cu litera A;
c. familia lingvistică din care face parte limba vorbită în statul marcat, pe hartă, cu litera B;
d. două cauze naturale care determină densitatea redusă a populației din statul al cărui orașcapitală este marcat, pe hartă, cu numărul 2.
14 puncte
3. Compară relieful statului marcat, pe hartă, cu litera C cu relieful statului marcat, pe hartă, cu
litera H, precizând o deosebire.
Notă: deosebirea se poate referi la principalele forme sau trepte de relief și dispunerea acestora,
altitudini, mod de formare etc.
2 puncte
Subiectul V (14 puncte)
Citește, cu atenție, textul de mai jos.
„Acest stat face parte din rândul celor mai muntoase state europene, având peste 70% din
suprafață acoperită de munți. Este renumit pentru lacurile de o frumusețe deosebită, pentru
ciocolata cu lapte care are un gust desăvârșit și pentru ceasurile care funcționează neîntrerupt
decenii întregi. În ciuda dimensiunii sale reduse, în acest stat se vorbesc patru limbi oficiale.”
Scrie pe foaia de concurs:
1. numele acestui stat;
2. numele celor mai importanți munți din acest stat;
3. numele unui lac din acest stat;
4. numele celor patru limbi oficiale vorbite în acest stat.
14 puncte

Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să-mi scrii pe
adresa concursterra2015@gmail.com.
Vreau să știu dacă ți-au plăcut
subiectele și mai ales dacă vei participa
și anul viitor la acest concurs.
Te așteaptă multe surprize. Paaa!
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CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a III-a, 28 martie 2015
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CLASA a VI-a
•
•

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I …………..…….……………………………………………..……………………… 25 puncte
Se acordă 25 p astfel:
A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. c; 3. b; 4. b; 5. b.
B. Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. hercinică; 2. M. Alpi; 3. glaciare; 4. mediteraneean;

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
5. Don.
Total (1+2+3+4+5) = 15 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 25 puncte

Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..………………… 15 puncte
Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
1. M. Norvegiei, M. Baltică, M. Nordului (3 p);
2. golfurile Biscaya, Botnic, Finic, Riga, Lion (5 p);
3. insulele Islanda, Irlanda, Marea Britanie, Sardinia (4 p);
4. peninsulele Iutlanda, Italia, Balcanică (3 p).
Total Subiectul II (1+2+3+4) = 15 puncte

Subiectul III …………..…….……………………………………………..……………..……… 16 puncte
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. E - Bosnia și Herțegovina (2 p);
2. 5 - Tamisa (2 p), 10 - Nipru (2 p);
3. temperat-oceanic (2 p);
4. Vezuviu/ Etna (2 p);
5. 3 - Helsinki (2 p);
6. oricare două unități montane de relief dintre: M. Pirinei, M. Cantabrici, M. Iberici, M. Castiliei,
M. Sierra Nevada etc. (4 p).
Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6) = 16 puncte
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Subiectul IV …………..…….…………………………………………..…..…………..……… 20 puncte
1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
a. M. Carpați (2 p); b. Dunărea (2 p).
Total (a+b) = 4 puncte
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
a. două atracții turistice dintre: Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Catedrala Nȏtre Dame, Domul
Invalizilor etc. (4 p);
b. minereuri de fier, minereuri neferoase (4 p);
c. fino-ugrică/ugro-finică (2 p);
d. caracteristicile reliefului, condițiile climatice (4 p).
Total (a+b+c+d) = 14 puncte
3. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect:
Exemplu de răspuns:
- altitudinile maxime din statul marcat, pe hartă, cu litera C (Germania) sunt mult mai ridicate decât
altitudinile maxime din statul marcat, pe hartă, cu litera H (Republica Moldova);
- relieful statului marcat, pe hartă, cu litera C (Germania) este format din trei trepte succesive care
cresc în altitudine de la nord la sud: câmpie, masive muntoase vechi și munți tineri, spre deosebire
de relieful statului marcat, pe hartă, cu litera H (Republica Moldova) care este format predominant
din dealuri joase și câmpii;
- în statul marcat, pe hartă, cu litera C (Germania) există relief muntos/munți, iar în statul marcat,
pe hartă, cu litera H (Republica Moldova) această formă majoră de relief lipsește.
Total 2 puncte
Total Subiectul IV (1+2+3) = 20 puncte

Subiectul V …………....…….…………………………………………..…..…………..……… 14 puncte
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. Elveția (2 p);
2. M. Alpi (2 p);
3. oricare lac dintre: Geneva/Léman, Constanța/Bodensee, Zürich, Neuchâtel etc. (2 p);
4. germana, franceza, italiana, reto-romana (8 p).
Total Subiectul V (1+2+3+4) = 14 puncte

OFICIU: 10 PUNCTE
TOTAL: 100 PUNCTE
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