CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ediția a VIII-a, 29 februarie 2020

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 (12 puncte)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmațiile de mai jos:
1. Strâmtoarea Bering face legătura între oceanele:
a. Arctic şi Atlantic b. Arctic şi Pacific c. Atlantic şi Pacific d. Indian şi Pacific
2. După forma de guvernământ este monarhie statul:
a. Armenia
b. Mongolia
c.Thailanda
d. Turcia
3. Podișul Deccan face parte din scutul:
a. Arabiei
b. Sinic
c. Indian
d. Siberian
4. Cel mai înalt vârf din Munții Himalaya se află la granița dintre China și statul:
a. Bhutan
b. India
c. Nepal
d. Pakistan
5. Formele de relief specifice peisajului saharian sunt cunoscute sub numele de:
a. crovuri
b. erguri
c. grinduri
d. morene
6. Reprezintă un popor tipic nomad din Sahara:
a. boșimanii
b. pigmeii
c. sudanezii
d. tuaregii
Subiectul II (18 puncte)
Imaginile de mai jos, marcate cu numerele 1, 2 și 3 ilustrează aspecte ale diversității și contrastelor
biogeografie specifice continentului Asia.
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Scrie, pe foaia de concurs:
1. denumirea tipului de peisaj natural prezentat în fiecare dintre imaginile marcate cu numerele 1, 2
și 3;
2. câte un exemplu de regiune geografică în care este localizat fiecare dintre peisajele prezentate
în imagini;
3. un factor determinant al diversității biogeografice sugerate de imaginile 1 și 3;
4. două deosebiri între peisajele prezentate în imaginile 1 și 2, care să argumenteze contrastele
biogeografice existente.
Subiectul III (26 puncte)
Harta fizică de mai jos, pe care sunt marcate cu litere patru puncte, și imaginile asociate, marcate
cu numere de la 1 la 6, se referă la una dintre cele mai cunoscute țări de pe Glob.

A. Scrie pe foaia de concurs:
1. denumirea unității majore de relief în care este localizat punctul marcat, pe hartă, cu litera A;
2. forma majoră de relief predominantă în regiunea în care este localizat punctul marcat, pe hartă,
cu litera B;
3. un tip de vegetație specific zonei litorale din apropierea punctului marcat, pe hartă, cu litera D;
4. litera ce marchează, pe hartă, punctul localizat în regiunea Deșertului Thar, precum și un factor
care a contribuit la formarea deșertului.
10 puncte
B. Scrie pe foaia de concurs:
1. o trăsătură a așezărilor urbane indiene desprinsă din imaginile marcate cu numerele 1 și 5 și
două exemple de mari orașe din India;
2. vegetația specifică unor areale din India, ale cărei elemente sunt prezentate în imaginea
marcată cu numărul 4;
3. numele fluviului prezentat în imaginea marcată cu numărul 3, care împreună cu Brahmaputra
formează o deltă comună;
4. denumirea obiectivului turistic prezentat în imaginea marcată cu numărul 2.
10 puncte
C. Scrie pe foaia de concurs trei elemente de identitate ale Indiei, ilustrate de imaginea marcată cu
numărul 6.
6 puncte
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Subiectul IV (22 puncte)
Pe Harta fizică a Africii sunt marcate cu
litere de la a la d elemente de
hidrografie, iar cu numere de la 1 la 6
puncte de observație.
Scrie pe foaia de concurs:
1. denumirea lacului marcat, pe hartă,
cu litera c și o cauză a apariției
acestuia;
2. litera ce marchează fluviul care
traversează Câmpia Mozambicului;
3. numărul ce marchează punctul aflat
în „Triunghiul” Afar și un exemplu de
fenomene naturale, care se produc cu
intensitate mare în această regiune;
4. numele fluviilor marcate cu literele a
și b și o trăsătură comună referitoare la
gura lor de vărsare;
5. numele și tipul genetic al munților în
care sunt localizate punctele 4 și 6;
6. numărul punctului de observație,
dintre cele marcate cu 2 și 5, situat
într-o zonă afectată de lipsa apei
potabile.

Subiectul V (12 puncte)
Imaginile de mai jos prezintă aspecte din Asia și din Africa, relevante pentru contrastele geografice
din cele două continente.

1. Scrie pe foaia de concurs câte un factor geografic determinant pentru contrastele privind
condițiile de locuire din Asia și din Africa.
4 puncte
2. Scrie pe foaia de concurs:
a. o trăsătură comună celor două continente referitoare la dezvoltarea așezărilor urbane din
zonele litorale;
b. un factor al dezvoltării economice a orașelor din Asia de Sud-Vest;
c. o problemă comună așezărilor rurale din regiunile deșertice asiatice și africane.
8 puncte
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