CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
Ediția a VI-a, 14 aprilie 2018
CLASA a VI-a

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!
Subiectul I (22 puncte)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Curentul cald al Atlanticului de Nord determină la nivelul Europei:
a. direcţia de curgere a râurilor
b. densitate mai ridicată a populaţiei în zona de câmpie
c. prezenţa vulcanilor în Islanda
d. temperaturi ridicate la latitudini mari
2. Aliniamentele de munţi care separă Europa de continentul Asia sunt:
a. Alpi şi Carpați
b. Caucaz şi Carpaţi
c. Pirinei şi Alpi

d. Ural şi Caucaz

3. Din platforma continentală a Mării Nordului se exploatează zăcăminte importante de:
a. ape dulci
b. minereuri neferoase
c. petrol şi gaze
d. sare
4. Țărmurile cu fiorduri sunt specifice statului numit:
a. Finlanda
b. Italia

c. Norvegia

d. Spania

5. Polderele (terenuri obținute prin îndiguiri și drenaje) se găsesc în statul numit:
a. Austria
b. Franța
c. Marea Britanie
d. Olanda
6. Strâmtoarea care separă Europa de Africa se numește:
a. Bosfor
b. Calais
c. Dardanele

d. Gibraltar

7. Este un Mare Ducat statul numit:
a. Andorra
b. Luxemburg

d. Vatican

c. Monaco

8. Cel mai vechi metrou din Europa se află în orașul numit:
a. Londra
b. Moscova
c. Praga

d. Viena

9. Reprezintă o resursă energetică:
a. aurul
b. cărbunele

d. plumbul

c. fierul

10. Orașele Atena, Roma, Paris au apărut în epoca:
a. antică
b. medievală
c. modernă

d. contemporană

11. Religie predominant islamică au:
a. albanezii
b. bulgarii

d. elvețienii

c. croații
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Subiectul II (20 puncte)
Textul de mai jos se referă la câteva caracteristici ale Uniunii Europene. Scrie, pe foaia de
concurs, informația corectă care completează fiecare spațiu:
Uniunea Europeană este compusă dintr-un număr de ………1……… state. Trei dintre
sediile UE sunt în orașele …………2………, …………3………… și ............4........... . Statele care au
aderat la 1 ianuarie 2007, sunt …………5…………… și …………6……… . Unul dintre simbolurile
UE este moneda unică, numită ..........7........ . Ultimul stat admis în UE este……8………, în anul
……9…... . Statul care se află în proces de retragere din UE se numește ………10……….

Subiectul III (17 puncte)
”Este o câmpie roditoare, cea mai mare din sudul Europei, și poartă numele râului care o
străbate de la vest la est. Această câmpie este formată prin depunerea sedimentelor aduse de
apele curgătoare din Munții Alpi.”
Scrie pe foaia de concurs răspunsurile la următoarele cerințe:
A. Precizează:
1. numele câmpiei prezentate în text și numele statului în care se află;
2. numele lanțului montan care o mărginește în partea sudică;
3. numele mării în care se varsă râul ce străbate această câmpie;
4. tipul de gură de vărsare a acestui râul și doi factori care favorizează formarea acesteia;
5. două cauze ale densității mari a populației în această unitate de câmpie;
6. grupa lingvistică din care face parte limba vorbită de populația din această unitate de relief.
12 puncte
B. Explică faptul că acest râu are un debit mare tot timpul anului.
2 puncte
Subiectul IV (19 puncte)
Harta alăturată se referă la o
regiune geografică din Europa.
Scrie, pe foaia de concurs,
răspunsurile
la
următoarele
cerințe:
A. Precizează:
1. numele a două unități montane formate în orogeneza
alpină;
2. numele portului fluvial cu cel
mai mare trafic de mărfuri situat
pe fluviul marcat, pe hartă, cu
numărul 1;
3. tipul de țărm de la gura de
vărsare a fluviilor marcate, pe
hartă, cu numerele 2 și 3;
4. grupa lingvistică din care fac
parte limbile vorbite în statele marcate, pe hartă, cu literele D, E, F;
5. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 4 și 5;
6. numele statului, dintre cele marcate pe hartă, în care se află altitudinea maximă din Munții Carpați.
B. Pentru statul marcat, pe hartă, cu litera C, scrie pe foaia de concurs:
a. numele unei unități montane formate în orogeneza hercinică;
b. numele peninsulei ocupate de o parte din teritoriul acestui stat;
c. numele a două bazine carbonifere;
d. cauza prezenței lacurilor și a suprafețelor mlăștinoase în câmpia din nordul acestui stat;
e. numele celui mai mare oraș-port maritim situat pe fluviul marcat, pe hartă, cu numărul 2;
f. o cauză a numărului mare de imigranți din acest stat.
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Subiectul V (12 puncte)
Se dă următoarea listă de orașe-capitală din Europa: Berlin, Bruxelles, Londra, Moscova,
Paris și Roma.
Fiecare oraș-capitală din această listă este prezentat, mai jos, printr-o imagine sugestivă (imagini
numerotate de la 1 la 6) și descris printr-o caracteristică specifică (caracteristici notate de la a la f).
Scrie, pe foaia de concurs, corespondența dintre numele orașului-capitală, imaginea în care este
prezentat și caracteristica sa specifică, după modelul: București – 9 – m.

a. cunoscut și sub numele de ,,Orașul luminilor”;
b. este cel mai mare oraș al Europei ca număr de locuitori;
c. cunoscut și sub numele de ,,Cetatea eternă”;
d. este capitala unui stat reunit;
e. este oraș-gazdă a sediilor Uniunii Europene;
f. aici se află aeroportul Heathrow și un capăt al Eurotunelului.

Sper să ne revedem la etapa națională.
Până atunci, te rog să-mi scrii pe adresa
concursterra2018@yahoo.com.
Vreau să știu dacă ți-au plăcut subiectele
și mai ales dacă vei participa și anul viitor
la acest concurs.
Te așteaptă multe surprize. Paaa!
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