
 
 
 
 

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

ETAPA JUDEŢEANĂ – 16 aprilie 2019  
CLASA a V-a 

 
 

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

 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
 
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
afirmaţiile de mai jos: 
 
1. Distanța de la Pământ la Soare este de:  
    a. 120 mil. km           b. 510 mil. km           c. 210 mil. km            d. 150 mil. km 
2. Terra se învecinează cu:   
   a. Mercur și Venus     b. Venus și Marte      c. Mercur și Marte      d. Venus și Uranus 
3. Este o consecință a mișcării de revoluție a Pământului:  
a. formarea zilelor și a nopților                b. formarea anotimpurilor         
c. variația orei pe glob         d. abaterea corpurilor aflate în mișcare spre dreapta în emisfera nordică 
4. La 22 decembrie în emisfera sudică ziua este:  
    a. cea mai scurtă          b. cea mai lungă       c. egală cu noaptea       d. mai mică decât noaptea      
5. Locul din scoarța terestră de unde se declanșează cutremurul se numește:   
    a. epicentru                  b. caldeiră                          c. subducție                        d. hipocentru 
 
 
SUBIECTUL II                                                                                                           (20 puncte) 
 
Analizează, cu atenție, imaginea de mai jos și scrie, pe foaia de concurs, denumirea 
elementelor componente ale unui vulcan, numerotate cu cifre de la 1 la 5.        
 

 
Sursa: www.google.ro 



 
 
 
 
 
 
SUBIECTUL III                                                                                                               (20 puncte) 
 
Citește cu atenţie afirmaţiile de mai jos. 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. 
 
1. Galaxia din care face parte Pământul se numește Calea Lactee.     
2. Cel mai important meridian este Ecuatorul, denumit și meridianul de 0⁰.     
3. Steaua Polară indică nordul iar Apusul Soarelui estul.      
4. Curenții de convecție se formează în astenosferă.    
5. Cei mai înalți munți de pe Terra se află pe continentul Europa.    
 

SUBIECTUL IV                                                                                                           (12 puncte) 
 
Imaginile de mai jos prezintă continentele Terrei, cu cifre de la 1 la 6. Scrie, pe foaia de concurs, 

numele acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBIECTUL V                                                                                                           (8 puncte) 
 Citește cu atenție textul de mai jos:  

,,… este o formă de relief pe suprafața pământului care se extinde deasupra terenului limitrof pe o 
suprafață limitată, fiind mai mare decât dealul, de obicei stâncoasă și depășind înălțimea de 800 
m” 

 (www.wikipedia.org) 
Scrie pe foaia de concurs: 

1. numele treptei de relief descrisă în text;  
2. două moduri de formare a acestei trepte de relief; 
3. numele a 2 unități de relief ce aparțin acestei trepte de relief descrise în text; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Form%C4%83_de_relief
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deal
https://ro.wikipedia.org/wiki/M
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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                                                                                                                 (30 puncte) 
Se acordă câte 6 p pentru fiecare răspuns corect: 

1. d.                   2. b.                    3. b.                  4. b.                      5. d.  
  
SUBIECTUL II                                                                                                               (20 puncte) 
Se acordă câte 4 p pentru fiecare răspuns corect: 
 
1 – camera magmatică / vatra 
2 – conul 
3 – coșul 
4 – cenușa  
5 – crater   
 
SUBIECTUL III                                                                                                              (20 puncte) 
Se acordă câte 4 p pentru fiecare răspuns corect: 
1.A                     2.F                      3.F                   4.A                        5.F 
                          
SUBIECTUL IV                                                                                                               (12 puncte) 
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 
 

1. America de Nord 
2. Africa 
3. Asia 
4. Antarctida/Antarctica 
5. Europa 
6. America de Sud 

 
SUBIECTUL V                                                                                                                  (8 puncte) 
1. munte – 2p;  
2. încrețirea/cutarea scoarței terestre – 2p,     vulcanism – 2p; 
3. Munții Ural, Munții Carpați, Munții Alpi etc. 2 x 1p = 2p; 
 

 Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 




