
 
 
 
 

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

ETAPA JUDEŢEANĂ – 16 aprilie 2019  
CLASA a VII-a 

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

 

Subiectul I___________________________________________________________ (10 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 
mai jos: 

1. Deșertul Rub al Khali se află situat în Peninsula: 
a) Arabiei                         b) Asia Mică                   c) Coreea                       d) Taimîr 

      2.  Insulele Andaman aparțin statului: 
a) Filipine                           b) India                          c) Indonezia                   d) Japonia 

3. Țărmurile sud-estice ale Asiei prezintă un climat de tip: 
 a) ecuatorial                      b) musonic                      c) temperat                    d) subtropical                                            

4. În Marea Laptev se varsă fluviul: 
 a) Ind                                b) Lena                           c) Mekong                     d) Tigru 

     5.  Vulcanul Fuji este un obiectiv turistic din statul: 
           a) R.P. Chineză                  b) Coreea de Sud             c) Japonia                      d) Vietnam 
 

Subiectul II _________________________________________________________(20 puncte) 

Citiți, cu atenție, textul și cele zece enunțuri de mai jos, care se referă la o regiune geografică a Asiei. Stabiliți 
dacă enunțurile sunt adevărate sau false. 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. 

 
”Este regiunea ce cuprinde două dintre cele mai mari peninsule ale Asiei, precum și două zone de legătură 
strânsă cu Europa și Asia Centrală.  Această regiune, a Asiei, cuprinde teritoriul situat la vest de o linie ce ar 
uni Marea Caspică și Golful Oman. Este cea mai bogată regiune din lume în petrol și gaze naturale.”   
 
Scrieţi, pe foaia de concurs: 
1. Regiunea prezentată în text este Asia de Vest și Sud - Vest.  
2. În text se face referire la Peninsula India și Peninsula Indochina.  
3. Munții Elbrus sunt situați în această regiune.  
4. Această regiune prezintă un climat mediteranean și tropical-musonic.  
5. Orașul Ierusalim se află situat în această regiune.  
6. Cele mai cunoscute fluvii care străbat această regiune sunt Eufrat și Tigru.  
7. Este o regiune subpopulată, mare parte din populație fiind nomadă.  
8. În această regiune se află vulcanul Kliucev.  
9. Peisajul regiunii este dominat de deșerturi. 
10. Țara din această regiune care deține cele mai importante zăcăminte de petrol este Turcia. 
 

 



 
 
 
 

 
Harta de mai jos (Fig. 1) se referă la subiectele III și IV. Pe hartă sunt marcate articulații ale țărmurilor 
cu litere de la a la e, state cu litere de la A la F și fluvii cu numere de la 1 la 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 

 

Subiectul III _______________________________________________(20 puncte) 

Analizați harta de mai sus și scrieți pe foaia de concurs:  
1. numele insulelor marcate, pe hartă, cu literele a, b și c;   
2. numele strâmtorilor marcate, pe hartă, cu literele d și e;  
3. numele fluviilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2 și 3;  
4. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D, E și F precum și numele capitalelor acestora;  
 
Subiectul IV __________________________________________________________(16 puncte) 
 
Analizați harta de mai sus (Fig. 1) și scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe: 
Pentru statul marcat, pe hartă, cu litera F, precizați: 
a. numele unei insule ce aparține acestui stat;  
b. numele a patru unități de relief;  
c. numele a două resurse de subsol ce se extrag din acest stat;   
d. două religii predominante;    
e. numele a patru orașe importante după număr de locuitori; 
f. numele a trei produse industriale pentru care acest stat este recunoscut pe plan mondial;  

 

 



 
 
 
 

  
 

Subiectul V _____________________ (24 puncte) 
Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele 
cerințe: 
1. Coordonatele geografice ale Indiei sunt următoarele:  
- punctul extrem nordic:  35⁰ 19' 36" lat. N  
- punctul extrem sudic: 8⁰ 07' 12" lat. N 
- punctul extrem vestic: 68⁰ 56' 25" long. E                  
- punctul extrem estic: 101⁰ 01' 54" long. E  
Calculați pe câte grade de latitudine și respectiv pe câte grade de 
longitudine se desfășoară această țară.  

4 puncte 
 

 

2. Pe harta alăturată (Fig. 2) sunt marcate cu litere mări și state din 
spațiul indian. Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte 
care completează propozițiile de mai jos:  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                           Fig. 2.                                                                               
 
a. Golful Bengal este marcat, pe hartă, cu litera .....;  
b. În statul marcat, pe hartă, cu litera G se află situat cel mai înalt vârf montan din Asia numit .....;  
c. Poporul afgan ocupă teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera .....;         
d. Munții Gații de Est se află situați pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...;   
e. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I este orașul numit .....;  
f. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește .....;    
g. Delta fluviului Indus se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera .....;  
h. Orașul Dacca este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera .....;   
i. Insula Sri Lanka/ Ceylon este marcată, pe hartă, cu litera .....;    
j. Orașul Bombay se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera .....;   

20 puncte 
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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                                                                                                                 (10 puncte) 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 

1. a.                   2. b.                    3. b.                  4. b.                      5. c.  
  
SUBIECTUL II                                                                                                               (20 puncte) 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1.A               2.F            3.A           4.F         5.A         6. A         7. A           8.F          9. A          10. F 
 
SUBIECTUL III                                                                                                              (20 puncte) 
Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a – I. Hokkaido;      b – I. Taiwan;          c – Sumatra /Sumatera 
2. d – Malacca;                     e - Makassar 
3.            1 – Huang He;                  2 – Mekong;                           3 – Chang Jiang  
4.        A – Coreea de Nord, Pheniang;           B - Myanmar, Rangoon 
           C – Mongolia, Ulanbator;                   D – Malaezia , Kuala Lumpur 
           E – Cambodgia, Phnom Penh;           F – China, Beijing  
                          
SUBIECTUL IV                                                                                                               (16 puncte) 
Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect: 
 
a. I. Hainan 
b. Munții Himalaya, Podișul Tibet, Munții Tian Shan, C. Chinei de Est/ Marea Câmpie Chineză etc.  
c. cărbune, minereuri feroase și neferoase, petrol etc.  
d. budismul,  taoismul                                                                            
e. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Tianjin, Xian etc.  
f. jucării, televizoare, biciclete, textile, încălțăminte, mase plastice, conserve etc. 
 
SUBIECTUL V                                                                                                                 (24 puncte) 
 
1. Se acordă 4 puncte (2 X 2p): 
27⁰12'24" latitudine nordică; 
32⁰5'29" longitudine estică.  
2. Se acordă 20 puncte (10 X 2p):      
a. litera b;    b. Everest/ Chomolungma;      c. litera B;      
d. litera D;    e. Thimphu;   f. Bangladesh;     g. litera F 
h. litera H;     i. litera A;         j. litera D  
 

 Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 




