Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf”
Subiect-ediția I-12 iunie 2021
CLASA A VI-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. Imaginea alăturată prezintă o așezare rurală sub forma unui sat:
a. adunat

b. răsfirat

c. risipit

2. Canalul din imagine care leagă M.Egee de M.Ionică este Canalul:
a. Corint
b. Mânecii
c. Suez

3. Uraniul, component al rocii uranit din imaginea alăturată, folosit
în centralele nucleare are un rol important în industria:
a. chimică
b. energetică
c. siderurgică
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4. Imaginea de mai jos prezintă un celebru bulevard al capitalei europene :

a.
b.
c.

Londra
Paris
Roma

5. Lacul Como, din Italia, prezentat în imaginea alăturată
este un lac de tip:
a. glaciar
b. tectonic
c. vulcanic

B.
1. Dunărea traversează în total:
a. 5 țări

b. 7 țări

c. 10 țări

d. 15 țări

2.În nordul Pen.Scandinaviei este prezentă vegetația de:
a. maquis

b. silvostepă

c. stepă

d. tundră

3. Avicultura reprezintă un sector agricol care presupune creșterea:
a. albinelor

b. păsărilor

c. peștilor

d. viermilor de mătase

4. Statul Europei Centrale recunoscut pentru brânză, ciocolată și ceasurile sale specifice este:
a. Elveția

b. Germania

c. Monaco

d. România

5. Clima și relieful sunt factori ce influențează dezvoltarea:
a. agriculturii
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C.
1. Țărmul cu fiorduri este specific țării europene:
a. Grecia

b. Italia

c. Norvegia

d. Polonia

e. Spania

c. italiana

d. româna

e. rusa

c. Antarctica

d. Asia

e. Europa

c. Letonia

d. Polonia

e. Slovacia

d. Portugalia

e. Ucraina

c. Nord

d. Roca

e. Tainaron

c. Grecia

d. Regatul Unit

e. Rep. Moldova

d. Tamisa

e. Volga

2. Este o limbă încadrată în categoria limbilor germanice:
a. engleza

b. franceza

3. Cel mai populat continent de pe Terra este:
a. Africa

b. America de N

4. Nu are deschidere la Marea Baltică:
a. Estonia

b. Finlanda

5. Bazinul de exploatare carbonifer Rin-Ruhr este situat în:
a. Elveția

b. Germania

c. Irlanda

6. Extremitatea nordică a Europei continentale este Capul:
a. Acelor

b. Celeuskin

7. Rezerve mari de petrol se găsesc în:
a. Albania

b. Finlanda

8. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră fluviul:
a. Dunărea

b. Rin

c. Sena

9. Munții care sunt amplasați între M.Neagră și M.Caspică sunt Munții:
a. Apenini

b. Caucaz

c. Harz

d. Scandinaviei

e. Ural

c. Chicago

d. Los Angeles

e. Tokyo

10. Din megapolisul SanSan face parte orașul:
a. Budapesta

b. Cairo

Subiectul II (14 puncte)
A.
1.
2.
3.
4.

Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit:
Cea mai lungă arteră feroviară din lume este ................................ .
Asociațiile de plante maquis și garriga sunt specifice climatului ................................ .
Munții Pirinei sunt situați în Andorra, Franța și ................................ .
Eurotunelul face legătura între țările europene: ................................ și ................................ .
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B. Se dau următoarele țări europene: Ungaria, Olanda, Federația Rusă, Italia, Grecia, Islanda, Monaco,
Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord . Asociați fiecărei imagini de mai jos câte o
țară din lista anterioară. exemplu: 10-Franța

1
2

3
4

5
6

7
8
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Subiectul III (16 puncte)
Pe baza următoarei hărți, răspundeți la următoarele cerințe:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identificați capitalele europene marcate cu cifre de la 1 la 10.
Precizați cifrele capitalelor a căror poziție este la Sud de paralela de 45 o latitudine.
Precizați climatul în care este situată capitala marcată cu cifra 5.
Numiți un râu/fluviu ce trece prin capitala marcată cu cifra 1.
Pentru capitalele marcate cu cifrele 4 și 8, precizați câte un obiectiv turisic.
Numiți o unitate de relief a țării care are capitala marcată cu cifra 6.
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Subiectul IV (13 puncte)
A. Pe baza imaginii următoare, răspundeți cu A (adevărat) și F (fals).

1.
2.
3.
4.
5.

Strâmtoarea marcată cu cifra 1 desparte Pen Italică de I.Sicilia.
Strâmtoarea marcată cu cifra 2 este Strâmtoarea Gibraltar.
Câmpia marcată cu cifra 3 este situată pe teritoriul Ungariei.
Prin câmpia marcată cu cifra 4 trece râul Pad.
Munții marcați cu cifra 5 sunt munți de încrețire formați în orogeneza caledoniană.

B. Urmărind imaginea de la subpunctul A:
a. Menționați și explicați o diferență a climatului dintre zonele marcate cu literele A și B.
b. Precizați un avantaj al Turciei pentru accesul la strâmtoarea marcată cu cifra 2.
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Subiectul V (16 puncte)
Pe baza imaginii de mai jos, răspundeți la următoarele cerințe:

a. Numiți meridianul important marcat cu cifra 1 și paralela importantă punctată marcată cu cifra 2.
b. Precizați câmpiile europene marcate pe hartă cu literele A, B și C, precizând pentru una din ele un
avantaj asupra comunităților din acea zonă.
c. Precizați râurile marcate cu literele a, b și c, precizând și forma de relief a gurii de vărsare
(estuar/deltă).
d. Identificați unitățile montane marcate cu litere de la d la g, precizând pentru un lanț montan
identificat înălțimea maximă.
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Subiectul VI (11 puncte)
a. Menționați 2 motive care explică creșterea accelerată a populației în ultimii 30-40 ani.
b. Prezentați pe scurt 2 argumente care explică economia dezvoltată a Franței.
c. Precizați un avantaj al poziționării Italiei în cadrul Europei.

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