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CLASA a VI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harta de mai jos se referă la Subiectele I și II. Pe hartă sunt marcate articulații ale țărmurilor 
(insule, peninsule, strâmtori) cu litere de la a la f, unități de relief cu litere de la A la J și 
fluvii cu numere de la 1 la 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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! 
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Subiectul I (34 puncte) 

1.  Analizează harta de la pagina anterioară și scrie, pe foaia de concurs: 

a.  numele insulelor marcate, pe hartă, cu literele a și b; 
b.  numele peninsulelor marcate, pe hartă, cu literele c și d; 
c.  numele strâmtorilor marcate, pe hartă, cu literele e și f.                                                12 puncte 
 
2. Precizează două argumente care explică importanța strâmtorii marcate, pe hartă, cu litera 
e pentru Marea Azov.                                                                                                          4 puncte 

        
3. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos: 

1.  Este traversată de fluviul Tamisa unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
2.  Vulcanul Vezuviu este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 
3.  Câmpia Panonică este marcată, pe hartă, cu litera … 
4.  Se varsă într-un lac, fluviul marcat, pe hartă, cu numărul … 
5.  Orașul-capitală Lisabona este traversat de fluviul marcat, pe hartă, cu numărul … 
6.  Podișul Podolic este marcat, pe hartă, cu litera …                                                         18 puncte 

 
Subiectul II (20 puncte) 

Pentru fluviul marcat, pe hartă, cu numărul 3, scrie pe foaia de concurs: 

a.  numele fluviului; 
b.  numele unității de relief de unde izvorăște; 
c.  numele primelor patru state pe care le străbate; 
d.  numele celor patru orașe-capitală în ordinea traversării, de la izvoare la vărsare.        20 puncte 

 
Subiectul III (10 puncte) 

Citește cu atenție următoarea afirmație și scrie, pe foaia de concurs: 

,,Este un stat fără ieşire la mare, învecinat cu Slovacia, Ucraina, România, Serbia, Croaţia, 
Slovenia şi Austria. Relieful său este în mare parte plat, cu mici masive muntoase în nord. Pe 
teritoriul său se află cel mai mare lac din Europa Centrală, destinaţie turistică foarte populară la 
nivel național și internațional”.  
 
a.  numele acestui stat; 
b.  două unități de relief; 
c.  vegetația predominantă; 
d.  numele celui mai mare lac din acest stat și respectiv din Europa Centrală.                  10 puncte 
 
Subiectul IV (10 puncte) 

În coloana A sunt prezentate elemente fizico-geografice specifice spațiului european, iar în 
coloana B sunt enumerate statele în care acestea se regăsesc. Scrie, pe foaia de concurs, 
asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana 
B.  Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 

                   A       B 

1. climă temperat-oceanică  a. Austria 

2. fiorduri  b. Danemarca 

3. Lacul Zürich c. Elveția  

4. stepă d. Grecia 

 5. terra rosa e. Norvegia  

   f. Republica Moldova 

10 puncte 
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Subiectul V (16 puncte) 

Imaginile de mai jos, marcate cu literele A, B, C și D sunt reprezentative pentru patru 
capitale ale unor state europene. Pe baza afirmațiilor date, identifică fiecare oraș-capitală și 
scrie, pe foaia de concurs, numele orașului-capitală corespunzător fiecărei imagini, precum 
și numele statului de care aparține. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 puncte 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sper să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să-mi scrii pe 
adresa concurs@concursterra.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!  
   

A. Orașul-capitală al statului 
în care se află cel mai mare 
port maritim al Europei. 

B. Orașul-capitală al statului 
cu cea mai mare altitudine 
medie din Europa. 

C. Orașul-capitală al celui mai 
mic stat insular din Europa. 

D. Orașul-capitală cu cel mai 
mare număr de locuitori din 
Europa. 

mailto:%20concurs@concursterra.ro
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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 …………..…….……………………………………………..……………………… 34 puncte  

Se acordă 34 p astfel: 
1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a.   a – I. Sardinia;     b – I. Cipru; 
b.   c – Pen. Crimeea;     d – Pen. Iutlanda; 
c.   e – Str. Kerci;     f – Str. Messina. 

Total 1 (a+b+c) = 12 puncte 
2. Se acordă 4 p pentru explicația corectă și completă, astfel: 
    - prin strâmtoarea Kerci, Marea Azov comunică cu Marea Neagră – 2 p; 
    - în lipsa acestei strâmtori, Marea Azov ar fi fost un lac – 2 p. Se acceptă oricare argument 
menționat corect. 

Total 2 = 4 puncte 
3. Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect: 
    1. H;     2. B;     3. G;     4. 1;     5. 5;     6. E. 

Total 3 (1+2+3+4+5+6) = 18 puncte 
 

Total Subiectul I (1+2+3) = 34 puncte 

 

Subiectul II …………..…….…………………………………………..……………………… 20 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a. Dunărea; 
b. Munții Pădurea Neagră; 
c. Germania, Austria, Slovacia, Ungaria (dacă ordinea statelor nu este menționată corect se 
acordă jumătate din punctaj: câte 1 p pentru fiecare stat corect menționat); 
d. Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad. (dacă ordinea capitalelor nu este menționată corect se 
acordă jumătate din punctaj: câte 1 p pentru fiecare capitală corect menționată). 

Total Subiectul II (a+b+c+d) = 20 puncte 

 

 

 

 

 

 



Concursul Național de Geografie ,,Terra” – Etapa județeană/Municipală București – clasa a VI-a              5 

 

Subiectul III …………..…….…………………………………………..……………………… 10 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a. Ungaria; 
b. oricare două unități de relief dintre: C. Panonică, C. Tisei, C. Alföldul Mic/Kiss Alföld, C. Alföld, 
M. Bakony, M. Matra, M. Bükk, M. Mécsek etc.; 
c. silvostepă/stepă/pustă; 
d. L. Balaton. 

Total Subiectul III (a+b+c+d) = 10 puncte 

 

Subiectul IV …………..…….…………………………………………..……………………… 10 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare asociere corectă: 
1 – b;     2 – e;     3 – c;     4. – f;     5 – d. 

Total Subiectul IV = 10 puncte 

 
Subiectul V …………..…….…………………………………………..…………………….… 16 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
Imaginea A – Amsterdam, Olanda; 
Imaginea B – Berna, Elveția; 
Imaginea C – La Valletta/Valletta, Malta; 
Imaginea D – Moscova, Rusia. 

Total Subiectul V = 16 puncte 

 
 
 
 
 
 

 TOTAL : 90 PUNCTE 
OFICIU: 10 PUNCTE 

 
 


