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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 VI-a 

 

 

 

 

 

 
 

Subiectul I (20 puncte) 

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

1. Primul om, care în anul 1961 a ajuns în spațiu, pe orbita Pământului a fost: 
     a. Neil Armstrong   b. Michael Collins 
     c. Buzz Aldrin    d. Iuri Gagarin 
2. Între Marea Azov și Marea Neagră se află strâmtoarea: 
     a. Bosfor                                    b. Kerci            

c. Kattegat                         d. Dardanele 
3. Materia primă utilizată pentru obținerea maselor plastice este: 
     a. gazul metan             b. cărbunele 
     c. petrolul                          d. bumbacul 
4. Dacă pe o hartă cu scara 1: 500 000, distanța dintre două orașe este de 15 cm, atunci distanța 
reală este: 
 a. 75000 m              b. 7,5 km           

c. 750 km                   d. 0,75 km 
5. Centrala mareometrică utilizează energia:  
    a. eoliană               b. apei oceanelor             
    c. solară    d. nucleară 

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. Prin lucrarea sa„Geografia“,cercetătorul antic Aristotel este considerat întemeietorul geografiei.  
2. Primul astronaut român, care a zburat în spațiul cosmic a fost Dumitru Prunariu .  
3. După formă, teritoriului statului Argentina este un stat compact.  
4. Evoluția numerică a populației Terrei a cunoscut o creștere accelerată după anul 1960 și 

datorită creșterii calității vieții și a duratei medii de viață.  
5. Peninsula Kola aparține statului Finlanda.  

10 puncte 

 

Subiectul II (25 puncte)  

Analizați cu atenţie harta de mai jos și scrieți pe foaia de concurs:  

Eu sunt Europa, casa ta! Mă bucur că ai venit la acest 
concurs. Tu ești micul meu 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 ofer eu în dar, drept 
mulțumire că ai venit aici, vei avea în total 100 de puncte. 

Succes! 
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1. numele statelor 
marcate, pe hartă, cu 
literele A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J și K;  

2. litera cu care este 
marcat, pe hartă, 
statul care are ieșire 
la Marea Baltică;  

3. trei megalopolisuri din 
statul marcat, pe 
hartă, cu litera A;  

4. litera cu care este 
marcat, pe hartă, 
statul cel mai mare 
producător de petrol 
din lume;  

5. religia dominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera I;  
6. numele a două unități de relief situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C; 
7. litera cu care este marcat, pe hartă, statul a cărui capitală este orașul Jakarta;  
8. litera cu care este marcat, pe hartă, statul cu cea mai mare întindere de pe glob și capitala 

acestuia;  
9. litera cu care este marcat, pe hartă, statul cu importante resurse de aur și diamant. 
10. litera cu care este marcat statul care este foarte dezvoltat în industria robotică; 
11. litera cu care este marcat statul care după formă este dispus de-a lungul meridianelor.  
 

Subiectul III (21 puncte) 

Scrieți, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre unitățile de relief prezentate în 
coloana A și modul de formare a acestora, menționate în coloana B, după modelul: I – 8. Indicație: 
unul dintre elementele coloanei A nu are corespondent în coloana B. 

               A                                                B 

A. Câmpia Nord-Europeană 1. s-a format în urma umplerii unor lacuri sau mări, cu  
sedimente aduse și depuse de către râuri 

B. Podișul Valdai 2. s-a format prin încrețirea scoarței în orogeneza 
hercinică 

C. Munții Cambrieni 3. s-a format în zona de contact dintre apa râurilor sau 
fluviilor și apa mărilor și oceanelor  

D. Munții Ural 4. s-a format prin sedimentarea unor materiale aduse 
de ghețari 

E. Munții Rodopi 5. s-a format prin erodarea unor podișuri vechi, fiind 
încadrate în categoria câmpiilor din cauza altitudinilor 
coborâte 

F. Câmpia Mării Negre 6. s-a format prin erodarea unor munți vechi de vârstă 
hercinică  

G. Câmpia Panonică 

 

H. Câmpia Europei de Est 

7. s-a format prin încrețirea scoarței în orogeneza 
caledoniană 
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Subiectul  IV (24 puncte) 

În imaginile de mai jos putem observa diferite tipuri de țărmuri ale continentului european. În 
coloana din partea stângă sunt prezentate tipuri de țărmuri marcate cu numere de la 1 la 4  
preluate din programul Google Earth, iar în coloana din dreapta sunt ilustrate prin fotografii 
marcate cu litere de la a la d aceste  tipuri de țărmuri. 

  

  

  

  
 

 

 Analizați imaginile și fotografiile prezentate mai sus și scrieți pe foaia de concurs: 
 

1. tipurile de țărmuri prezentate în imaginile marcată cu numere de la 1 la 4; 
2. asocierile corecte dintre tipurile de țărmuri prezentate în coloana din partea stângă cu  

fotografiile prezentate în coloana din partea dreaptă, după modelul:  5 – e  
3. cauza formării țărmului prezentat în imaginea marcată cu 1 și dați două exemple de țări 

unde întâlnim acest tip de țărm ; 
4. agentul moderator care a format țărmul prezentat în imaginea marcată cu 2 și dați două 

exemple de utilizare; 
5. denumiți marea în care s-a format țărmul prezentat în imaginea marcată cu 4. 

 

realizat, 
prof.Karda Ádám 
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