CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ediția a IX-a, 9 aprilie 2022

CLASA a VI-a

Subiectul I (20 puncte)
A. Citește cu atenție enunțurile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false. Dacă
apreciezi că un enunț este adevărat, scrie pe foaia de concurs litera A, iar dacă apreciezi că este
fals, scrie litera F, după modelul: 1-A sau 1-F.
1. În anul 1961, Iuri Gagarin a ajuns pe Lună, deschizând astfel drumul explorării moderne a
spațiului cosmic.
2. Termenul ”smart city” desemnează orașul viitorului.
3. După forma teritoriului, România este un stat alungit în lungul meridianelor.
4. Izbele, construite dintr-un schelet de lemn și acoperite cu pâslă, sunt specifice Asiei Centrale.
5. Persoanele care vin dintr-o țară pentru a se stabili în altă țară se numesc emigranți.
10 puncte
B. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmațiile de mai jos.
1. Cel mai populat continent se numește:
a. Africa
b. America
c. Asia
d. Australia
2. Satele de tip cuib sau stup sunt specifice zonelor:
a. ecuatoriale
b. mediteraneene
c. tropicale
d. subpolare
3. Minereul de fier este prelucrat și transformat în:
a. benzină și oțel
b. cărămidă și mobilă
c. fontă și hârtie
d. fontă și oțel
4. Explozia demografică din anii '60 se datorează:
a. scăderii natalității și creșterii mortalității
b. conflictelor militare desfășurate
c. pandemiilor
d. creșterii calității vieții și a speranței de viață
5. Este un stat peninsular:
a. Brazilia
b. Cipru
c. Elveția
d. Portugalia
10 puncte
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Subiectul II (15 puncte)
Scrie, pe foaia de concurs, asocierea corectă dintre tipurile de țărmuri prezentate în coloana B cu
definiţiile corespunzătoare din coloana A, precum şi cu arealul de răspândire notat în coloana C,
după modelul: f – 7 – VIII.
A
a. Canale și insule paralele cu țărmul

B
1. Țărm cu fiorduri

C
I. Marea Neagră

b. Țărmuri înalte puternic crestate, formate prin
invadarea unor văi glaciare

2. Țărm deltaic

II. Peninsula
Scandinavia

c. La flux, gurile de vărsare au un aspect de golf,
iar la reflux se transformă în țărmuri mlăștinoase

3. Țărm cu rias

III. Marea Adriatică

d. Țărmuri antropice rezultate prin desecarea
unor zone acoperite de ape marine

4. Țărm dalmatic

IV. Țările de Jos

e. Gura de vărsare a unui râu sub formă de brațe

5. Țărm cu poldere

V. Golful Biscaya

Subiectul III (24 puncte)
Analizează, cu atenţie, harta
alăturată și scrie, pe foaia de
concurs, răspunsurile la următoarele cerințe.
A. Precizează:
1. literele cu care sunt marcate,
pe hartă, cele trei unități montane
ce fac parte din sistemul alpinocarpato-himalayan, precum și
numele acestor unități;
2. numele unităților de câmpie
marcate, pe hartă, cu literele a, b
și c;
3. o cauză care determină
prezența vulcanismului activ în
insula marcată cu numărul 4;
4. numele a două golfuri
specifice mării marcate, pe hartă,
cu numărul 9;
5. numele a două unități montane
situate în peninsula marcată cu
numărul 3.
11 puncte
B. Scrie răspunsurile corecte care completează afirmațiile următoare:
1. Marea marcată, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...
2. Cel mai înalt vulcan activ al Europei, situat în insula marcată cu numărul 5, este numit ...
3. Sunt de origine hercinică, munții marcați cu litera ...
4. În peninsula marcată cu numărul 1 se află punctul extrem vestic continental, numit capul ...
5. Este de origine fluvio-lacustră, câmpia marcată, pe hartă, cu litera ...
6. Marea marcată cu numărul 6 comunică spre nord cu Marea Azov prin strâmtoarea numită ...
7. Predomină un relief de câmpie în peninsula marcată, pe hartă, cu numărul ...
8. Marea marcată cu numărul 8 comunică cu Marea Mânecii prin strâmtoarea numită ...
9. La nord de munții marcați cu litera h se găsește podișul cunoscut sub numele de ...
9 puncte
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C. Punctele marcate pe hartă reprezintă: A – Londra, B – București și C – Kiev. Precizează:
a. scara hărții știind că: în linie dreaptă, distanța reală dintre orașele București și Kiev este de
aproximativ 750 km, iar măsurată pe hartă este de 2 cm;
b. distanța măsurată pe hartă dintre orașele Londra și București, știind că distanța reală este de
aproximativ 2 100 km.
4 puncte
Subiectul IV (20 puncte)
Analizează harta de mai jos, pe care sunt marcate cu numere câteva dintre statele lumii, și scrie,
pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe.

A. Precizează:
1. numele a trei megalopolisuri din statul marcat, pe hartă, cu numărul 9;
2. numele a trei orașe - metropolă din megalopolisul situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
numărul 12;
3. numele megalopolisului din statul marcat, pe hartă, cu numărul 11.
7 puncte
B. Scrie răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:
1. Din punct de vedere confesional, în statul marcat, pe hartă, cu numărul 13 predomină religia ...
2. Orașul cu funcție de capitală din statul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ...
3. Este alungit în lungul meridianelor, statul marcat pe hartă cu numărul ...
4. În statul marcat, pe hartă, cu numărul 2 predomină locuințele de tip cort numite ...
5. Are capitala la Moscova statul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6. Statul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...
7. Gospodăriile construite din lut și lemn, numite kraal, sunt specifice în statul marcat, pe hartă, cu
numărul ...
8. Statul marcat, pe hartă, cu numărul 4, numit Islanda, este în funcție de localizare un stat ...
9. În călătoria din jurul lumii din perioada 1519-1522, expediția lui Magellan a ajuns în statul
arhipelag, marcat, pe hartă, cu numărul ...
10. Orașul Rio de Janeiro se găsește în statul marcat, pe hartă, cu numărul ...
11. Centrul spiritual al religiei creștine catolice se află într-un oraș din statul marcat, pe hartă cu
numărul ...
12. Ocupă locul doi pe glob după numărul de locuitori, statul marcat, pe hartă, cu numărul ...
13. Capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul 14 este orașul numit ...
13 puncte
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Subiectul V (11 puncte)
Analizează imaginile de mai jos, care prezintă activități specifice celor patru sectoare ale
economiei, și scrie, pe foaia de concurs, răspunsurile la următoarele cerințe.

A. Precizează:
1. denumirea sectorului economic căruia îi sunt specifice activitățile ilustrate în fiecare dintre
imaginile de mai sus;
2. două activități specifice sectorului economic sugerat de imaginea marcată cu litera d.
6 puncte
B. Precizează:
1. activitatea economică prezentată în imaginea marcată cu litera a, precum și cea prezentată în
imaginea marcată cu litera b;
2. numele celor două geosfere afectate de activitățile economice ilustrate în imaginile marcate cu
literele a și b;
3. un efect negativ asupra mediului produs de activitățile economice ilustrate în imaginile a și b.
5 puncte
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