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SUBIECT PROPUS SPRE MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” 

ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Ediția a IX-a, 09 aprilie 2022 

CLASA a VII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul I (20 puncte) 

A. Scrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Este considerat extremitatea nordică a Asiei capul numit : 
     a. Dejnev               b. Baba 
     c. Celiuskin               d. Roti 
2. Este traversat de către Tropicul Racului : 
     a. Insulele Filipine                        b. Insula Taivan            

c. Insula Hainan             d. Insula Kyushu 
3. Vulcanul Pinatubo este situat în aria zonei vulcanice din: 
     a. Kamceatka                         b. Japonia 
     c. Indonezia                         d. Filipine 
4. Cea mai mare hidrocentrală a fost construită pe fluviul: 
 a. Gange              b. Enisei           

c. Chang Jiang                                  d. Huang He 
5. Cea mai metropolă după numărul de locuitori este:  
    a. Tokyo               b. New Delhi             
    c. Shanghai    d. Beijing 

10 puncte 
 

B. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false. Dacă apreciați 
că un enunț este adevărat, scrieți pe foaia de concurs litera A, iar dacă apreciați că este fals, 
scrieți litera F, după modelul: 1-A sau 1-F. 

1. Râul Kolâma se varsă în Marea Laptev.  
2. În Deșertul Gobi avem un climat temperat-continental arid.  
3. Cămila bactriană trăiește în deșerturile tropicale din Asia.  
4. Religia mozaică este practicată de poporul evreu.  
5. După modul de guvernare Cambodgia și Malaezia sunt monarhii constituționale .  

10 puncte 
 

 

Subiectul II (32 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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Pe harta de mai jos sunt marcate elemente hidrografice și articulații ale țărmurilor (peninsule, 
insule, golfuri) cu litere de la a la h, unități de relief cu litere de la A la J, fluvii și lacuri cu cifre de la 
1 la 7. 

A. Analizați cu atenţie harta și scrieți 

pe foaia de concurs: 

1. Denumirea elementelor 
hidrografice și a articulațiilor de 
țărmuri marcate pe hartă cu cu 
litere de la a la h; 

2. Denumirea unităților de relief 
marcate pe hartă cu litere de la A 
la J; 

3. Denumirea fluviilor și lacurilor 
marcate pe hartă cu cifre de la 1 
la 7; 

B. Scrieți pe foaia de concurs litera 

sau cifra (după caz) cu care este 
marcată pe hartă unitatea de relief 
sau elementul hidrografic, pe baza 
caracteristicilor și denumirilor 
formulate mai jos: 

1. lac tectonic, cea mai mare rezervă  de apă dulce și cel mai adânc de pe Terra; 

2. munți, orogeneza hercinică, vârful Narodnaia, minereuri feroase și neferoase, Cercul Polar 
Arctic; 

3. golf, „rezervorul mondial de petrol“, Strâmtoarea Ormuz, Orientul Mijlociu; 

4. podiș, cel mai înalt de pe Terra,relief glaciar, iac, Lhasa; 

5. fluviu, cel mai lung din Asia, Barajul celor Trei Defileuri, Marea Chinei de Est; 

6. podiș, climat tropical-arid, Deșertul Nefud, Riyad, Orientul Mijlociu; 

7. fluviu „sfânt cu ape tămăduitore“, Varanasi, cea mai mare deltă de pe Terra, Golful Bengal; 

 

Subiectul III (20 puncte) 

În imaginile de mai jos sunt prezentate patru tipuri de etnii caracteristice populației din Asia. 
Analizează imaginile și scrie pe foaia de concurs:     
 

    

a. tipul de etnie prezentat de imaginile marcate cu numere de la 1 la 4; 

b. familia lingvistică, religia și denumirea lăcașului de cult specific etniei de la imaginea marcată 

cu numărul 1; 

c. familia lingvistică, și două religii practicate  de etnia de la imaginea marcată cu numărul 2; 

d. familia lingvistică, religia și un dialect de limbă specific etniei de la imaginea marcată cu 

numărul 3; 
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e. familia lingvistică, denumirea locuinței tradiționale și o ocupație tradițională  specific etniei de la 

imaginea marcată cu numărul 4; 

 

Subiectul IV (18 puncte) 

Diagrama climatică alăturată este 

reprezentativă pentru orașul Mumbai din 

India. Analizați cu atenție diagrama și 

scrieți pe foaia de concurs: 

a. tipul de climă, urmărind distribuția 

anuală a precipitațiilor; 

b. anotimpul și luna  în care se 

înregistrează cele mai mari valori ale 

precipitațiilor; 

c. un factor care determină această 

distribuție a precipitațiilor; 

d. un efect al cantităților reduse de 

precipitații în perioada noiembrie - 

aprilie  și un efect al cantităților mari 

de precipitații în perioada mai-octombrie;                                  Sursa: https://climatecharts.net 

e. două culturi agricole specifice zonei acestui climat. 

 

realizat, 
prof.Karda Ádám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


