CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a V-a, 25 martie 2017

CLASA a VII-a

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!
Subiectul I (30 puncte)
A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. În pădurile ecuatoriale din bazinul fluviului Congo, trăieşte o populaţie mică de statură numită:
a. arabi
b. berberi
c. dravidieni
d. pigmei
2. Peninsula Taimîr se află sub influenţa vânturilor:
a. alizee
b. de Vest
c. musonice
d. polare
3. Fluviul Galben (Huang He) străbate podişul:
a. Anatoliei
b. Deccan
c. Iran
d. de Loess
4. Este străbătut de Tropicul Capricornului deşertul:
a. Gobi
b. Namib
c. Sahara
d. Thar
5. Vulcanul Fuji este situat în insula :
a. Bali
b. Hainan
c. Honshu
d. Krakatau
6. După modul de formare, Baikal şi Tanganika sunt lacuri:
a. glaciare
b. sărate
c. tectonice
d. vulcanice
12 puncte
B. Scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile care completează propozițiile de mai jos:
1. În estul Peninsulei Indochina este situat statul numit .....
2. Oraşele considerate puncte terminus ale Transsiberianului sunt Moscova şi .....
3. Locuinţele lacustre, construite pe piloni, sunt specifice regiunilor asiatice aflate sub influenţa
vânturilor numite .....
4. Lacurile puțin adânci din Africa de Nord, care seacă păstrând pe fundul lor o crustă groasă de
sare, se numesc .....
5. Kuala Lumpur este capitala statului numit .....
6. Strâmtoarea Ormuz face legătura dintre Marea Arabiei şi Golful .....
18 puncte
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Subiectul II (14 puncte)
A. Citește cu atenție textul de mai jos:
,,Marele Fluviu izvorăște dintre stâncile munților vulcanici Viruna (4.507 metri), situați nu departe
de Ecuator, având direcţia de curgere de la sud spre nord. Păstrează vestigiile uneia dintre cele
mai renumite şi vechi civilizaţii, iar lunca şi delta sa concentrează 97% din populaţia acestei mari
zone aride situate în nord-estul Africii”.
Scrie pe foaia de concurs:
1. numele fluviului prezentat în text;
2. numele a trei state străbătute de acest fluviu;
3. numele mării în care se varsă;
4. numele celui mai mare oraş african dezvoltat în apropierea deltei formate de acest fluviu;
5. doi factori care explică debitul redus al acestui fluviu, deşi este fluviul cu cea mai mare lungime
de pe continent.
8 puncte
B. Scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe:
1. Explică prezenţa zăpezilor permanente în interiorul Africii, precizând şi numele unui munte unde
acestea se găsesc.
2. Precizează numele a două state situate în Insula Borneo.
6 puncte
Subiectul III (30 puncte)
Pe harta de mai jos sunt marcate state cu literele A și B, unităţi de relief cu litere de la a la j,
articulaţii ale ţărmurilor (strâmtori şi golfuri) şi elemente de hidrografie (fluvii și lacuri) cu numere de
la 1 la 10.
A. Identifică unitatea de relief, articulația
țărmului sau elementul de hidrografie, pe baza
caracteristicilor şi a denumirilor geografice
prezentate mai jos. Scrie, pe foaia de
concurs, litera sau numărul cu care fiecare
dintre acestea este marcat pe harta alăturată.
1. lac hidroenergetic, barajul Assuan,
agricultură;
2. lanț montan, zeu mitologia greacă, munți
tineri;
3. fluviu, Golful Guineei, deltă;
4. deșert, fâșie îngustă, boșimani, Curentul
rece al Benguelei;
5. cascadă, Zambezi, ”fumul care tună”;
6. golf, ”Cornul Africii”;
7. zonă endoreică, depresiune tectonică,
climat tropical-uscat;
8. munte vulcanic, Ecuator, ”casa omătului”;
9. câmpie litorală, Maputo, Limpopo;
10. strâmtoare, Djibouti, Marea Roșie.
20 puncte
B. Pe harta de mai sus sunt marcate, cu literele A şi B, două state din continentele studiate.
Analizează comparativ cele două state și scrie, pe foaia de concurs, caracteristicile comune
referitoare la:
a. tipul de climă predominant;
b. limba oficială;
c. denumirea coordonatei geografice notată cu 23°30' lat N care traversează cele două state;
d. tipul de relief care prezintă hamade şi mari acumulări de nisip;
e. resursa energetică de subsol exploatată în ambele state.
10 puncte
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Subiectul IV (9 puncte)
Imaginile de mai jos, marcate cu literele A, B şi C, sunt reprezentative pentru trei orașe din
Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu.

Scrie pe foaia de concurs corespondența între litera corespunzătoare fiecărui oraș și
caracteristicile acestuia, prezentate mai jos, după modelul: D - 4.
1. Fostă capitală a Imperiului Roman și a Imperiului Roman de Răsărit, numit și Constantinopol,
situat pe malurile Cornului de Aur, punte de legătură între două continente, oraș cu o mare
importanță istorică, culturală și economică.
2. Oraș cu importanță istorică și religioasă, proclamat capitală în anul 1950, patrimoniu universal
al omenirii cu numeroase obiective turistice, între care Biserica Sfântului Mormânt.
3. Dezvoltat de la o mică așezare pescărească la un centru urban futurist, oraș al superlativelor, un fascinant produs al industriei turistice mondiale, cu edificii gigantice și terenuri
artificiale, între care poate fi amintit ,,The world islands”, ce imită harta lumii.
9 puncte
Subiectul V (7 puncte)
Diagrama alăturată prezintă
evoluția populației unui stat din
Asia.
A. Scrie pe foaia de concurs:
1. numele statului a cărei
evoluţie
a populaţiei este
prezentată în grafic;
2. numărul de locuitori înregistrat în anul 2015;
3. primul an în care populația
statului a depășit un miliard de
locuitori;
4. numele statui vecin a cărui
populație înregistrează, de asemenea, peste un miliard de
locuitori.
B. Calculează cu cât a crescut populația acestui stat în perioada 1950-2015.
7 puncte

Felicitări că ai ajuns la finalul testului.
Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să ne scrii pe adresa
concursterra2017@yahoo.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 V-a, 25 martie 2017
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 …………..…….……………………………………………..……………………… 30 puncte
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2. d; 3. d; 4. b; 5. c; 6. c.
Total A (1+2+3+4+5+6) = 12 puncte
B. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. Vietnam; 2. Vladivostok; 3. musoni; 4. şoturi; 5. Malaysia;

6. Persic.

Total B (1+2+3+4+5+6) = 18 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 30 puncte
Subiectul II …………..…….……………………………………………..………………….….. 14 puncte
A. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. Nil;
2. oricare trei state identificate corect; exemplu de răspuns: Egipt, Sudan, Sudanul de Sud,
Uganda etc.;
3. Marea Mediterană;
4. Cairo;
5. Oricare doi factori care explică debitul redus; exemplu de răspuns: traversează o regiune întinsă
cu climă tropical-uscată/evaporaţie intensă/lipsa afluenţilor/infiltrarea apei etc).
Total A (1+2+3+4+5) = 8 puncte
B. Se acordă 6 puncte astfel:
1. se acordă 4 puncte astfel:
- câte 2 puncte pentru un factor corect menționat: limita zăpezilor permanente în zona caldă
este la peste 5000 m altitudine;
- câte 2 puncte pentru un exemplu de munte: Kilimanjaro/Kenya etc.
2. se acordă 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare stat corect menționat dintre: Malaysia,
Indonezia, Brunei.
Total B (1+2) = 6 puncte
Total Subiectul II (A+B) = 14 puncte
Subiectul III …………..…….……………………………………………..…………………….. 30 puncte
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. 4; 2. f; 3. 2; 4. g; 5. 8; 6. 10; 7. e; 8. a;

9. d;

10. 6.

Total A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte
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B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
a. climă tropical-uscată sau deșertică;
b. limba arabă;
c. Tropicul de Nord/Tropicul Racului;
d. relief deșertic;
e. petrol.
Total B (a+b+c+d+e) = 10 puncte
Total Subiectul III (A+B) = 30 puncte

Subiectul IV …………..….……………………………………………..………………...…..... 9 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare corespondență realizată corect:
1. A - 2;
2. B - 3;
3. C - 1.
Total Subiectul IV (1+2+3) = 9 puncte

Subiectul V …………..….………….…………………..………………..………………...…..... 7 puncte
A. Se acordă 5 puncte astfel:
1. R. P. Chineză – 1 punct;
2. 1.360.000.000 locuitori – 2 puncte;
3. 1985 – 1 punct;
4. India – 1 punct.
Total A (1+2+3+4) = 5 puncte
B. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect: 800.000.000 locuitori.
Total Subiectul V (A+B) = 7 puncte

TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE
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