CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a IV-a, 26 martie 2016

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. Insulele Feroe reprezintă un teritoriu dependent al statului:
a. Danemarca
b. Irlanda
c. Islanda
2. Cel mai mic stat european, ca suprafață, este:
a. Andorra
b. Malta
c. Monaco
3. Cel mai lung fluviu, dintre cele menționate mai jos, este:
a. Don
b. Dunăre
c. Nipru
4. Este numit ,,Veneţia Nordului” oraşul:
a. Helsinki
b. Oslo
c. Reykjavik
5. Vârful Gerlachovska (2.655 m) se află în Munţii:
a. Alpi
b. Carpaţi
c. Caucaz

d. Norvegia
d. Vatican
d. Rin
d. Stockholm
d. Pirinei
10 puncte

B. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos:
1. Fluviul care izvorăşte din podişul Valdai şi se varsă în Marea Caspică se numeşte .....
2. Cea mai mare insulă vulcanică de pe glob, care aparţine Europei, se numeşte .....
3. Între strâmtoarea Kattegat și Marea Nordului se află Peninsula .....
4. Cel mai mare port fluvial european se află în statul .....
5. Munţii Scandinaviei s-au format în orogeneza .....
15 puncte
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Subiectul II (21 puncte)
Analizează harta de mai jos și urmărește, cu atenție, traseul marcat cu linie roșie. Pe hartă
sunt marcate cu numerele de la 1 la 11 orașe-capitală. Având în vedere regiunile traversate
de traseul indicat pe hartă și direcția/sensul de parcurgere al acestuia, scrie pe foaia de
concurs:

1. Numele mărilor și strâmtorilor, în ordinea traversării, pe traseul dintre orașele-capitală marcate,
pe hartă, cu numerele 1 și 2;
2. Tipul de țărm întâlnit pe traseul dintre orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 și 3;
3. Numele unui vulcan activ aflat pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă,
cu numărul 4.
4. Numele insulei întâlnite pe traseul dintre orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 și 5,
precum și numele statului de care aparține această insulă;
5. Orogeneza în care s-au format munții de pe teritoriul Franței, traversați pe traseul dintre orașelecapitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 și 5;
6. Numele golfului situat pe traseul dintre orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 și 6;
7. Tipul de climă specific sectorului de traseu cuprins între orașele-capitală marcate, pe hartă, cu
numerele 6 și 7;
8. Numele peninsulei traversate pe traseul dintre orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele
cu 7 și 8;
9. Numele unei resursei naturale exploatate din platforma continentală a mării traversate pe traseul
dintre Dublin și Oslo;
10. Tipul genetic de lacuri, precum și numele mării întâlnite pe traseul dintre orașele-capitală
marcate, pe hartă, cu numerele 8 și 9;
11. Numele golfurilor, în ordinea traversării lor, pe traseul dintre orașele-capitală marcate, pe hartă,
cu numerele 9 și 10;
12. Numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11, precum și numele fluviului care
traversează acest oraș;
13. Numele lanțului muntos aflat pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu
numărul 11.
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Subiectul III (20 puncte)
Citește, cu atenție, textul și cele zece enunțuri de mai jos, care se referă la o regiune
geografică a Europei. Stabilește dacă enunțurile sunt adevărate sau false. Dacă apreciezi un
enunț că este adevărat scrie, pe foaia de concurs, litera A, dacă apreciezi că este fals scrie
litera F, după modelul dat: 1 – A sau 1 – F.
,,Această regiune are un relief care coboară în trepte, de la munţii cu gheţari din sud spre
câmpia cu lande din nord. Teritoriul ei se desfăşoară într-un climat de tranziţie şi este străbătut de
o importantă arteră fluvială navigabilă a continentului, din care face parte şi Dunărea.”
1. Regiunea prezentată în text este Europa Centrală.
2. Treptele de relief prezentate în text sunt dispuse în fâşii longitudinale.
3. În text se face referire la Munții Carpați.
4. Câmpia din nordul regiunii are un relief modelat de ghețari.
5. Climatul acestei regiuni face trecerea de la climatul temperat-oceanic la climatul temperatcontinental.
6. Cel mai mare lac din regiune are origine tectonică.
7. Artera navigabilă menţionată în text face legătura dintre Marea Neagră şi Marea Baltică.
8. Pădurile din această regiune sunt alcătuite mai ales din brad şi din molid.
9. Cea mai mare capitală din această regiune este oraşul Berlin.
10. Toate ţările acestei regiuni sunt membre ale Uniunii Europene.

SUBIECTUL IV (10 puncte)
Analizează imaginile de mai jos marcate cu literele A, B, C și D.

Scrie pe foaia de concurs:
1. zona de vegetaţie prezentată fiecare imagine;
2. tipul de climă specific pentru fiecare dintre regiunile prezentate în imaginile marcate cu
literele A şi B;
3. câte un stat european în care este specifică fiecare din zonele de vegetaţie prezentate în
imaginile marcate cu literele C şi D;
4. câte o specie faunistică reprezentativă pentru zonele de vegetație prezentate în imaginile
marcate cu literele B şi C.
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Subiectul V (14 puncte)
Citește cu atenție textul de mai jos:
,,Situată dincolo de Marea Baltică, această peninsulă prezintă un țărm dantelat, creat de
ghețari, precum și întinse suprafețe de păduri. Densitatea populației este redusă, deși economia
statelor care ocupă această peninsulă este foarte dezvoltată.”
Scrie pe foaia de concurs:
1. numele peninsulei descrise în text;
2. tipul de țărm specific acestei peninsule;
3. tipul de pădure/vegetație caracteristic;
4. numele statelor al căror teritoriu se suprapune peste această peninsulă.

Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să-mi scrii pe
adresa concursterra2016@yahoo.ro.
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 IV-a, 26 martie 2016
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 puncte astfel:
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. d; 3. b; 4. d; 5. b.
Total A (1+2+3+4+5) = 10 puncte
B. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. Volga; 2. Islanda; 3. Iutlanda; 4. Germania; 5. Caledoniană/Baikaliană
Total B (1+2+3+4+5) = 15 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 25 puncte
Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..………………… 21 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. M. Neagră (1p); Str. Bosfor (1p); M. Marmara (1p); Str. Dardanele (1p); M. Egee (1p);
2. dalmatic / dalmațian/cu canale (1p);
3. Vezuviu/Etna/Stromboli (1p);
4. I-la Sardinia (1p); Italia (1p);
5. hercinică (1p);
6. Golful Biscaya (1p);
7. Climat temperat-oceanic (1p);
8. Peninsula Iutlanda / Yutlanda (1p);
9. petrol/gaze naturale (1p);
10. lacuri glaciare (1p); Marea Baltică (1p);
11. Golful Finic (1p); Golful Riga (1p);
12. Viena (1p); Dunărea (1p);
13. Munții Alpi (1p).
Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) = 21 puncte

Subiectul III …………..…….……………………………………………..……………..……… 20 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1 - A; 2 - F; 3 - F; 4 - A; 5 - A; 6 - A;

7 - F;

8 - F;

9 - A; 10 - F.

Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte
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Subiectul IV ………....…….…………………………………………..…..…………..……… 10 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. A - pădure de foioase (1p),
B - tundră (1p),
C - stepă (1p),
D - pădure de conifere/taiga (1p);
2. A – climă temperat-continentală/temperat-oceanică (1p),
B – climă subpolară (1p);
3. de exemplu:
C – Rusia/Ungaria/Republica Moldova etc. (1p),
D - Norvegia/Suedia/Rusia etc. (1p);
4. de exemplu:
B – ren/elan etc. (1p),
C – şoarece de câmp/iepurele etc. (1p).
Total Subiectul IV (1+2+3+4) = 10 puncte

Subiectul V …………..…….…………………………………………..…..…………..……… 14 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. Peninsula Scandinavia (2p);
2. țărm cu fiorduri (2p);
3. pădure de conifere/taiga (2p);
4. Norvegia (2p); Suedia (2p); Finlanda (2p); Federația Rusă/Rusia (2p).
Total Subiectul V (1+2+3+4) = 14 puncte
TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE
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