
Concursul Național de Geografie „Terra” – Etapa județeană/Municipală București – clasa a VII-a           -1- 

 

 

 

 

 „TERRA” ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY 

MEGYEI SZAKASZ 

V. ALKALOM, 2017. március 25. 

 VII. OSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITétel (30 pont)  

A. Irjátok a versenylapra a helyes válasz betűjelét:  

1.A Kongó medence egyenlítői esőerdőiben él egy alacsonynövésű nép, melynek neve:  
     a.arabok                    b.  berberek                         c. Dravidák                            d.  Pigmeusok                        
2. A Tajmir félszigeten jellemző szél:Peninsula Taimîr se află sub influenţa vânturilor: 
     a. Passzát                       b. Nyugati   c. Monszun      d. Sarki  
3. A Sárga folyó átszeli a következő fennsíkot:: 
     a.Anatóliai                  b.Dekkán                     c.Iráni                          d. Loess                                            
4. A Baktérítő átszeli a következő sivatagot: 
     a. Gobi                          b. Namib                           c. Szahara                             d. Thar                        
5. A  Fuji  vulkán a következő szigeten található : 
     a. Bali                            b. Hainan                          c. Honshu                            d. Krakatau 
6. Kialakulásuk szerint a  Baikal és Tanganyika  tavak:  
     a. glacális                      b. Sós                           c. Tektónikus                          d. Vulkanikus  
              12 pont 

B. Irjátok a versenylapra a következő mondatokat kiegészítő helyes válaszokat: 
1. Az Indokínai félsziget keleti szélén elhelyezkedő állam neve:  
2. A transszibériai vasútvonal végállomásai Moszkva és .. 
3. A cölöpökön, tavakra épített házak Ázsia azon részein jellemzőek ahol az uralkodó szél a 

............. 
4. Észak-Afrika sekély tavait, melyek a száraz évszakban kiszáradnak és helyükön sókéreg 

marad ........ nevezzük.   
5. Kuala Lumpur  a következő állam fővárosa ........... 
6. Az Ormuzi tengerszoros összeköti az Arab tengert a ....... öböllel. 

           18 pont  
 

 

 

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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II Tétel  (14 pont) 

A. Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget: Citește cu atenție textul de mai jos: 

    ,,A nagy folyó a Viruna (4507m) vulkán sziklái közül ered. Forrása nincs messze az Egyenlítőtől 
és délről észak fele folyik. A világ legrégebbi és leghíresebb civilizációjának nyomait őrzi, árterén  
és deltájában tömörül Északkelet-Afrika száraz terülétén élő  lakosság 97%-a.”  

Irjátok a versenylapra: 

1. A szövegben bemutatott folyó nevét :  
2. Három olyan ország nevét amelyen áthalad ez a folyó  
3. Annak a tengernek a nevét amelybe a folyó ömlik  
4. A folyó deltájának közelében kialakult legnagyobb város nevét   
5. Két olyan tényezőt amely megmagyarázza a folyó alacsony vízhozamát , bár  ez a kontinens 
leghosszabb folyója.            

8 pont 
B. Irjátok a versenylapra a következő feladatok megoldásait:  

1.Magyarázzátok az örök hó és jég jelenlétét Afrika belsejében és nevezzetek meg egy hegyet 
ahol ez jelen van 
2. Nevezzetek meg két országot Borneo szigetéről.  

6 pont 

 
III Tétel  (30 pont) 

  Az alábbi térképen az A és B betűk országokat, a-j-ig  betűk felszíni formákat, 1-10 számok 
a tengerpart fomáit ( tengerszorosak és öblök) és folyókat, tavakat jelölnek.  
A. Azonosítsátok azokat a domborzati 
formákat, vízrajzi elemeket  vagy tengerparti 
formákat amelyekre a leírás vonatkozik. Irjátok 
a vizsgalapra azt a betűt vagy számot amely a 
megoldást jelöli. 
  1. mesterséges, vizgyüjtő tó, Asszuáni gát, 
mezőgazdaság 
  2. lánchegység, görög mitológiai személy, 
fiatal hegy  
  3. folyó ( folyam), Gujneai öböl, delta  
  4. sivatag, keskeny sáv, busmannok, 
Benguella hideg tengeráramlás  
  5.  vizesés, Zambezi, „mennydörgő füst”  
  6. öböl, „Afrika szarva”  
  7. lefolyástalan terület, tektónikus medence, 
száraz-trópusi éghajlat  
  8. vulkáni hegy, Egyenlítő, a „hó otthona”  
  9. tengerparti alföld,  Maputo, Limpopo; 
10.  tengerszoros , Djibouti, Vörös tenger                                                                        20 puncte     
 
B.  A fenti térképen A és B betűk  két tanult államot jelölnek. Elemezzétek a két államot és írjátok a 
versenylapra az alábbi közös tulajdonságaikat:   

a. Jellemző éghajlati típust; 
b. A hivatalos nyelvet ; 
c. A  23°30' északi szélességi kör nevét, amely átszeli mind a két államot   
d. Azt a domborzati típust amelynek területén hammadák és homokdűnék találhatók 
e. Azt az ásványkincset (energiaforrást) amelyet mindkét országban kitermelnek.    

 
          10 pont  
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IV Tétel  (9 pont) 

Az A,B és C betűkkel jelölt képek közel és középkelet három ismert  városát mutatják 
 

 

 

 

 

 

 

Társítsátok a képeket és a városok leírásait. A helyes kombinációkat írjátok a versenylapra  
(például: D-4)   
1. A Római és a Kelet-Római birodalom volt fővárosa, régi nevén Konstantinápoly, az Aranyszarv 

öböl partján, két kontinens közötti híd, nagy történelmi, kulturális és gazdasági jelentőségű 
város.  

2. Történelmi és vallási jelentőségű város, melyet 1950-ben fővárossá nyilvánítottak, az 
emberiség világöröksége számos turisztikai célponttal, mint pl a Szent Sír Templom 

3. Egy kis halászfaluból vált futurisztikus városi központtá, a leg-ek városa, a világ turisztikai 
iparának lenyügöző példája, hatalmas épületekkel, mesterséges területekkel, melyek közül 
megemlíthető a ,,The world islands” amely a világtérkép mása.  

                                                                                                                       9 pont 
V Tétel. (7 pont) 

A mellékelt diagramm egy 
ázsiai ország népességének 
fejlődését mutatja.   

A. Írjátok a versenylapra: 
1. Annak az államnak a nevét 
melynek népességét ábrázolja 
a diagramm 
2. A népesség számát 2015-
ben. 
3. Az első évet amikor a 
népesség meghaladta az 1 
milliárdot.  
4. A szomszédos ország nevét 
melynek népessége szintén 
meghaladta  az 1 milliárdot. 
 
 
  

B. Számoljátok ki mennyit nőtt a népesség 1950 és 2015 között.  
7 pont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCURSUL  ȘCOLAR NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE „TERRA” 

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!  

 

mailto:concursterra2014@gmail.com
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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 

 

B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 
a. climă tropical-uscată sau deșertică; 
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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 

 


