
 
 
 

 
 

CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE 
„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE” – ediţia a VII-a,  

ETAPA JUDEŢEANĂ – 16 aprilie 2019  
CLASA a VI-a 

 
 

 Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.    
 Se acordă 10 puncte din oficiu.   

 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (15 puncte) 
 
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
 
1. Este situat în întregime în emisfera sudică, continentul:  
    a. America de Sud                 b. Africa                c. Asia                 d. Australia 
2. Pe o hartă cu scara 1: 800000 distanța dintre două localități este de 4 cm, ceea ce înseamnă că pe 
teren distanța este de:   
   a. 20 km                                  b. 23 km                 c. 30 km              d. 32 km 
3. După forma teritoriului, este un stat fragmentat:  
   a. Chile        b. Brazilia        c. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord     d. Ungaria  
4. Dețin, fiecare, peste 10% din populația Terrei:  
    a. Asia, Australia      b. Africa, America de Sud     c. Europa, America de Nord    d. Asia, Africa 
5. Sunt specifice Europei de Nord satele:   
    a. stup                   b. kraal                          c. cu iurte                        d. cu izbe 
 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (15 puncte) 
 
Citește cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de 
concurs, litera A, dacă enunțul este fals scrieți litera F după modelul dat: 1 – A sau 1 – F.  
 
1. În anul 1498, Cristofor Columb traversează Oceanul Atlantic și ajunge pe insula San Salvador, 
descoperind America.     
2. Una dintre primele hărți a fost realizată de către cartograful și geograful francez Abraham 
Ortelius în anul 1570.     
3. Megalopolisul Boswash este format din orașele New York, Washington D.C., Baltimore, 
Philadelphia, Boston.      
4. Câmpia Română, Câmpia Panonică și Câmpia Precaspică sunt fluvio-lacustre.    
5. Groenlanda este cea mai mare insulă vulcanică din Europa.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SUBIECTUL III                                                                                                           (20 puncte) 
 
Stabilește corespondenţa dintre cele patru sectoare de activitate din coloana A și activitățile 
economice, din coloana B.   
                        A                                           B  
                1. primar                                a. turismul     
                2. secundar                             b. creșterea animalelor  
                3. terțiar                                  c. producerea energiei electrice   
                4. cuaternar                            d. robotizare      
   
SUBIECTUL IV                                                                                                           (24 puncte) 
 
Analizează, cu atenție, harta de mai jos:  
 

 
Sursa: www.google.ro 

 
Scrie pe foaia de concurs: 
1. Numele mării notate, pe hartă, cu cifra 1;  
2. Numele peninsulei marcată, pe hartă, cu cifra 2;   
3. Numele strâmtorii notate, pe hartă, cu cifra 3;  
4. Numele golfului marcat, pe hartă, cu cifra 4;  
 



 
 
 
 
5. Tipul de țărm indicat, pe hartă, cu cifra 5;  
6. Numele munților marcați, pe hartă, cu cifra 6;  
7. Orogeneza în care s-au format munții marcați, pe hartă, cu cifra 7;  
8. Numele vulcanului indicat, pe hartă, cu cifra 8;   
9. Numele podișului reprezentat pe hartă cu cifra 9;  
10. Altitudinea maximă din muntele vulcanic reprezentat pe hartă cu cifra 10;  
11. O resursă naturală exploatată din platforma continentală a mării marcate, pe hartă cu cifra 11;  
12. Un produs obținut din prelucrarea acestei resurse.   
 
 
SUBIECTUL V                                                                                                             (16 puncte)   
 
Explicaţi: 
a.  existenţa vulcanismului activ în Europa. 
b.  creșterea accelerată a populației Terrei după anul 1960.  
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 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 
SUBIECTUL I                                                                                                                 (15 puncte) 
Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect: 

1. d.                   2. d.                    3. c.                  4. d.                      5. d.  
  
SUBIECTUL II                                                                                                               (15 puncte) 
Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect: 
1.F                     2.F                      3.A                   4.F                        5.F 
 
SUBIECTUL III                                                                                                              (20 puncte) 
Se acordă câte 5 p pentru fiecare răspuns corect: 
              1.b;   2. c;    3.a;    4.d;    
                            
SUBIECTUL IV                                                                                                               (24 puncte) 
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
 

1. M. Albă 
2. Pen. Iutlanda 
3. Str. Kerci 
4. Gf. Botnic 
5. țărmuri cu fiorduri 
6. Munții Pirinei 
7. orogeneza hercinică 

8. Vulcanul Hekla 
9. Pod. Meseta Spaniolă  
10. altitudinea este de 3323 m 
11. petrol /gaze naturale   
12. combustibili /mase plastice /fire  /fibre 

sintetice         

 
SUBIECTUL V                                                                                                                 (16 puncte) 
Se acordă 16 puncte, astfel: 
 
a. 8 puncte:  
Vulcanismul activ din Europa este determinat de existența: 
- unei zone de subducție (Marea Mediterană) – 4p; 
- unei zone de rift (Islanda) – 4p; 
 
b. 8 puncte:  
- dezvoltării medicinei – 2p 
- lipsei unor conflicte militare majore – 2p 
- scăderii mortalității – 2p 
- creșterii calității vieții – 2p 
 
 Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.          


	  



