
 

 

 
CONCURSUL  ȘCOLAR NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE „TERRA” 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

Ediția a III-a, 28 martie 2015 

CLASA a VII-a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Subiectul I  (25 puncte)  
A. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos: 
1. Strâmtoarea Bab-el-Mandeb leagă Marea Arabiei de Marea ....... 
2. Deșertul Namib este situat în continentul ....... 
3. Cei mai numeroși vulcani activi se găsesc în Arhipelagul ....... 
4. Pe țărmul nordic al Asiei bat vânturile ....... 
5. Cel mai mare port asiatic se numește ....... 

15 puncte 
B. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1. Extremitatea vestică a Asiei este reprezentată de:  
      a. Capul Baba         b. Capul Celeuskin         c. Capul Dejnev         d. Insula Roti 
2. Peninsula Arabia şi Peninsula India reprezintă scuturi tectonice desprinse din vechiul continent 

sudic numit:  
      a. Atlantida              b. Gondwana                  c. Laurasia                d. Panthalasa 
3. Cantităţi de precipitaţii mai mari de 2000 mm/an şi temperaturi medii anuale mai mari de 20°C   

sunt specifice climatului:  
      a. arctic                    b. deşertic                      c. musonic                 d. temperat-umed 
4. Lacurile Marea Moartă, Van şi Urmia sunt la origine lacuri:  
      a. glaciare               b. hidroenergetice           c. tectonice                d. vulcanice 
5. Adaptarea arborilor la oscilaţiile de nivel ale apelor oceanice este specifică vegetaţiei pădurilor 

de:  
      a. amestec               b. conifere                      c. foioase                   d. mangrove 

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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Harta de mai jos se referă la subiectele II, III și IV. Pe hartă sunt marcate articulații ale 
țărmurilor (peninsule, insule și strâmtori) cu litere de la a la f, unități de relief cu litere de la 
A la J și elemente de hidrografie (fluvii și lacuri) cu numere de la 1 la 8.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Subiectul II  (13 puncte)  
Analizează harta de mai sus și scrie, pe foaia de concurs: 
1. numele peninsulei marcate, pe hartă, cu litera a și tipul de climă specific acesteia;  
2. numele peninsulei marcate, pe hartă, cu litera b și numele mării situate în partea sa vestică;  
3. cele două denumiri sub care este cunoscută insula marcată, pe hartă, cu litera c;  
4. numele insulelor marcate, pe hartă, cu litera d;  
5. numele strâmtorii marcate, pe hartă, cu litera e și importanța sa geografică;  
6. numele strâmtorii marcate, pe hartă, cu litera f și numele celor două golfuri între care face 
legătura. 

13 puncte 
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Subiectul III  (20 puncte)  
Identifică unitatea de relief sau elementul de hidrografie pe baza caracteristicilor și 
denumirilor geografice prezentate mai jos. Scrie, pe foaia de concurs, litera sau numărul cu 
care fiecare dintre acestea este marcat pe harta de mai sus. 
  1. munți vulcanici, vârful Camerun, 4070 m;  
  2. lac, fragment dintr-o întinsă mare, Marea Caspică;   
  3. fluviu, debit la vărsare de 40 000 m3/s, deltă, Bangladesh;  
  4. podiș, vârful Ras Dașan, 4550 m;  
  5. lac, cel mai mare volum de apă dulce de pe Glob, 1620 m adâncime;   
  6. fluviu, cel mai lung estuar, revărsări de primăvară;  
  7. podiș, climat arid, Orientul Mijlociu;  
  8. câmpie, peninsulă, musoni;   
  9. lac, Ecuator, regiune depresionară;   
10. fluviu, cascada Victoria.   

20 puncte 
 
 
Subiectul IV  (20 puncte)  
Pe harta de mai sus sunt marcate cu literele M și N două state reprezentative pentru 
continentele studiate. Scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe: 
1. Precizează pentru statul marcat, pe hartă, cu litera M: 
a. numele a două unități montane de relief situate la sud de Podișul Tibet;  
b. numele a două fluvii mari care izvorăsc din Podișul Tibet și se varsă în mările mărginașe din est;  
c. numele  orașului cu cel  mai mare  număr de locuitori  din acest stat.  

10 puncte 
2. Precizează o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera M și clima statului 
marcat, pe hartă, cu litera N.   

2 puncte 
3. Imaginile de mai jos, marcate cu numerele 1 și 2, sunt reprezentative pentru orașele-
capitală ale celor două state marcate, pe harta de mai sus, cu literele M și N. 
Precizează numele orașului-capitală din fiecare stat, precum și numărul corespunzător imaginii. 
 
 
 

 

 

 

 

 
8 puncte 
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Subiectul V  (12 puncte)  
În tabelul de mai jos sunt prezentate informații statistice referitoare la două state asiatice.  

Statul Suprafața 
(km2) 

Populația totală 
(nr. loc.) 

Populația urbană 
(nr. loc.) 

Populația rurală 
(nr. loc.) 

Japonia 377 915 X 116 045 393 11 057 995 
Turcia 783 562 81 619 392   58 357 865 X 

Sursa: The World Factbook, estimări 2014 

Analizează, cu atenție, datele statistice din tabelul de mai sus și scrie, pe foaia de concurs, 
răspunsurile la următoarele cerințe: 
1. Calculează: 
a. populația totală (nr. locuitori) din Japonia; 
b. populația rurală (nr. locuitori) din Turcia. 

4 puncte 
2. Cu referire la tabelul de mai sus, precizează: 
a. numele statului situat în regiunea numită Extremul Orient;  
b. numele statului pe teritoriul căruia au fost descoperite ruinele celui mai vechi centru urban din 
lume;   
c. numele statului cu cea mai mică densitate a populației;  
d. numele statului cu cea mai mare pondere (%) a populației urbane.  

8 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări că ai ajuns la finalul testului. 
Sper să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să ne scrii pe adresa 
concursterra2015@gmail.com. Vrem să 
știm dacă ți-au plăcut subiectele și mai ales 
dacă vei participa și la anul la acest 
concurs. Îți vom pregăti noi 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 VII-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 3 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Roșie;     2. Africa;     3. Indonezian;     4. polare;     5. Singapore 

Total (1+2+3+4+5) = 15 puncte 
B. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a;     2. b;     3. c;     4. c;     5. d. 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

Total Subiectul I (A+B) = 25 puncte 
 
 

Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..………………… 13 puncte  

Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Malacca (1 p), climat ecuatorial (1 p); 
2. Coreea (1 p), M. Galbenă (1 p); 
3. Kalimantan (1 p),  Borneo (1 p); 
4. Kurile (1 p); 
5. Bering (1 p); leagă Oceanul Pacific de Oceanul Arctic/este zona de maximă apropiere dintre 
Asia și America de Nord/separă Asia de America de Nord (2 p);  
6. Ormuz (1 p), G. Persic (1 p) și G. Oman (1 p). 

Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6) = 13 puncte 
 
 
Subiectul III …………..…….……………………………………………..…………..………… 20 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. A;     2. 6;     3. 2;     4. G;     5. 7;     6. 4;     7. E;     8. I;     9. 5;     10. 3. 

Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte 
 

 

Subiectul IV …………..…….…………………………………………..…………..………… 20 puncte  
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Se acordă 20 p astfel: 
1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a. oricare două unități montane de relief dintre: M. Karakorum, M. Himalaya, M. Transhimalaya    
(4 p); 
b. Chang Jiang/Yangtze,  Huang He  (4 p); 
c. Shanghai (2 p). 

Total (a+b+c) = 10 puncte 
2. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: în ambele state există un climat arid. 

Total 2 puncte 
3. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
- M (China): Beijing (2 p), imaginea nr. 2  (2 p);  
- N (Egipt): Cairo (2 p), imaginea nr. 1  (2 p). 

Total 8 puncte 
 

Total Subiectul IV (1+2+3) = 20 puncte 
 
 

Subiectul V …………..…….…………………………………………..……...……..………… 12 puncte  

Se acordă 12 p astfel: 
1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a. populația totală din Japonia: 127 103 388 locuitori; 
b. populația rurală din Turcia: 23 261 527 locuitori. 

Total (a+b) = 4 puncte 
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
a. Japonia; 
b. Turcia; 
c. Turcia; 
d. Japonia. 

Total (a+b+c+d) = 8 puncte 
 

Total Subiectul V (1+2) = 12 puncte 
 
 
 

            OFICIU: 10 PUNCTE 
TOTAL: 100 PUNCTE 
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