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      Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Subiect-ediția I-12 iunie 2021 

CLASA A V-A 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru este de 2h. 

 Sunt luate în considerare și alte variante/formulări de răspuns corecte, acolo unde este cazul. 

Subiectul I (20 puncte) 

Alegeți varianta de răspuns corectă: 

A. 

1.  În imaginea alăturată este vizibil fenomenul: 

a. aurorelor boreale  b. eclipsei totale de Soare 

c. stelelor căzătoare 

 

2. Continentul de pe Terra reprezentat în imagine este: 

a. Africa 

b. Asia 

c. Europa 

 

3. În imaginea alăturată, în prim-plan este reprezentată: 

 a. o insulă 

 b. un golf 

 c. o peninsulă 
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4. Tipul genetic de relief prezentat în imaginea alăturată este:  

a. relieful antropic 

b. relieful carstic 

c. relieful vulcanic 

 

5. Lacul Baikal, situat în Rusia are următoarea caracteristică: 

 a. cel mai adânc lac din lume 

 b. cel mai întins lac din lume 

 c. cel mai sărat lac din lume 

B. 

1. Platforma continentală poate avea altitudini/adâncimi cuprinse între: 

a. -2500/-3000 m b. -1000/-1300 m  c. 0/-200 m  d. 500/800 m 

2. Din categoria vânturilor periodice, fac parte: 

a. alizeele  b. musonii  c. vânturile de Vest d. vânturile polare  

3. Oceanul cu cea mai mare întindere este Oceanul:  

a. Arctic  b. Atlantic  c. Indian  d. Pacific 

4. Animalul din următoarea listă care nu se găsește în savană este: 

a. elan   b. girafă  c. leu   d. zebră 

5. O rocă sedimentară care favorizează apariția reliefului carstic este: 

a. bazaltul  b. calcarul  c. cărbunele  d. gresia 

C. 

1. Centura de asteroizi a Sistemului Solar este situată între planetele:  

       a. Marte și Jupiter     b. Jupiter și Saturn     c. Mercur și Venus     d. Terra și Marte     e. Saturn și Uranus 

2. Vulcanul situat în Arhipelagul Indonezian este: 

a. Chimborazo      b. Etna       c. Fuji       d. Kliucev       e. Krakatau 
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3.  Munții Himalaya s-au format la contactul dintre placa Eurasiatică cu placa: 

           a. Africană          b. Arabă          c. Filipinelor   d. Indo-Australiană         e.Pacifică 

4. Ecuatorul, paralela Globului de 0o, străbate Câmpia: 

a. Amazonului        b. Baltică          c. Gangelui                  d. Mesopotamiei         e. Turanului 

5. Epicentrul este un termen geografic care este corelat: 

        a. cutremurelor        b. eclipselor          c. eroziunilor fluviale  d. subducției          e. vulcanismului 

6. Peninsula străbătută de fluviul Mekong este: 

a. Coreea         b. Indochina         c. Labrador                 d.  Malacca          e. Scandinaviei 

7. Dacă la Beijing (GMT+8) este ora 18:30, ora Londrei la acel moment va fi: 

a. 6:30         b. 8:30         c. 10:30                 d. 11:30          e. 12:30 

8.Stratul atmosferic care concentrează 90% din masa atmosferei este:  

a. exosfera         b. ionosfera          c. litosfera                  d. stratosfera            e. troposfera 

9. Razele Soarelui cad perpendicular pe Tropicul Racului pe data de: 

a. 21 martie         b. 22 iunie          c. 23 septembrie                d. 21 noiembrie          e. 31 decembrie 

10. Lianele se află în număr mare în zona vegetației de: 

a. deșert tropical        b. mangrove         c. păduri ecuatoriale            d. păduri musonice          e. silvostepă 

Subiectul II (13 puncte) 

A. Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit: 

1. Formarea anotimpurilor este o urmare a mișcării de ................................. . 

2. Când fluviul își desparte cursul la vărsare în mai multe brațe, el formează o .................................. . 

3. Strâmtoarea Gibraltar face trecerea dintre M.Mediterană și ................................. . 

4. Procesul prin care o placă tectonică se scufundă sub alta se numește ................................. . 

5. Munții Carpați sunt formați în orogeneza ................................. . 

B.  Se dau următorii termeni geografici: M-ții Appalachi, G.Guineei, G.Persic, M-ții Alpi, I.Terra Nova 

(Newfoundand), M-ții Atlas, G.Biscaya, I.Islanda, I. Taiwan, Pod. Tibet, G.Mexic, Pod. Elveției, I. Madagascar, 

Pod.Colorado, C.Somaliei , M-ții Tian-Shan. Grupați-i în 4 categorii, în funcție de continentul de apartenență: 

Africa, America de Nord, Asia sau Europa, urmărind următorul tabel. 
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Africa 
 

America de N Asia Europa 

M-ții M-ții M-ții M-ții 

G. G. G. G. 

I. I. I. I. 

C./Pod. C./Pod. C./Pod. C./Pod. 

 

Subiectul III  (16 puncte) 

A. Pe baza imaginii alăturate, răspundeți la 

următoarele cerințe: 

 

a. Precizați învelișurile interne ale Pământului notate 

pe imagine cu cifre de la 1 la 5. 

b. Menționați cifra învelișului intern cel mai dens și 

cifra învelișului cu temperatura cea mai mică. 

c. Numiți o caracteristică a materiei aflată în învelișul 

notat pe hartă cu cifra 5. 

 

 

 

B. Pe baza imaginii de mai jos a cursului unui râu, răspundeți la următoarele cerințe: 

 

 

a. Corelați următoarele elemente ale cursului unui 

râu cu cifrele corespunzătoare pe imagine: cumpănă de 

ape, afluent, confluență, gură de vărsare, izvor. 

b. Precizați cele 3 sectoare ale râului marcate cu 

literele A,B și C. 
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Subiectul IV (15 puncte) 

A. Pe baza imaginii următoare, răspundeți cu A (adevărat) și F (fals). 

 

1. Arhipelagul marcat cu cifra 1 este denumit Arh. Noua Zeelandă. 

2. Insula marcată cu cifra 2 este cea mai mare insulă ca suprafață de pe Terra. 

3. În arhipelagul marcat cu cifra 3 este situat vulcanul Vezuviu . 

4. Peninsula marcată cu cifra 4 cuprinde mai multe lacuri glaciare. 

5. În arealul marcat cu cifra C se găsesc rinoceri. 

B.  Urmărind imaginea de la subpunctul A: 

a. Precizați denumirea unui lanț muntos situat în arealul marcat pe hartă cu litera A, cel mai înalt vârf al 

acestuia și orogeneza în care s-a format. 

b. Precizați în care din arealele marcate pe hartă cu literele B și D este prezent un climat alpin, numele 

unității de relief respective și o asemănare cu munții identificați în subpunctul anterior. 

Subiectul V (16 puncte) 

Pe baza imaginii de mai jos, răspundeți la următoarele cerințe, știind că distanța dintre 2 meridiane este de 

15o longitudine, iar distanța dintre 2 paralele este de 10o (punctele A, B, C și D sunt localizate la intersecția 

paralelelor și meridianelor vizibile): 
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a. Precizați denumirea meridianului și paralelei marcate cu cifra 1,respectiv cifra 2. 

b. Calculați diferența de latitudine dintre punctele A și B. 

c. Calculați diferența de longitudine dintre dintre punctele C și D. 

d. Precizați punctul de pe hartă în care se găsește un climat subpolar. 

e. Precizați punctul de pe hartă care este amplasat în Deșertul Sahara. 

Subiectul VI (10 puncte) 

a. Menționați cele 4 momente principale ale mișcării de revoluție și o consecință a acestei mișcări. 

b. Precizați un curent oceanic cald de pe Terra și o consecință a acestuia. 

c. Explicați cum variază temperatura medie a aerului de pe Glob odată cu latitudinea și altitudinea. 

 

Bravo! Ai ajuns la finalul concursului. Mult succes în continuare! 

 


