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CLASA A VII-A 

Subiectul I (A+B+C=20 puncte) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

A. 5p(5x1p)    C. 10p(10x1p) 

1. c       1. c 

2. b                                                    2. a                                                   

3. b     3. e 

4. c     4. e 

5. a     5. d 

B. 5p(5x1p)    6. b 

1. c     7. b 

2. d     8. c 

3. b     9. c 

4. a                  10. a 

5. d 

 

Subiectul II (A+B=17 puncte) 

A. 5p(5x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1. orice variantă corectă de răspuns (ex: Japonia/Thailanda/Arabia Saudită/Kuwait/Qatar etc.) 

2. Kilimandjaro 

3. mediteraneean/subtropical de fațadă vestică  

4. Capul Celiuskin 

5. Damasc 
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B. 12p(12x1p) 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 

A-climat tropical-arid, diferențe mari de temperatură zi-noapte, precipitații foarte reduse tot timpul anului, 

localizare: Pen.Arabia; 

B-climat musonic/tropical-umed, veri cu furtuni și ploi abundente, precipitații reduse doar iarna, localizare: 

Pen.Indochina; 

C-climat temperat-continental, ierni aspre cu temperaturi negative, precipitațiile scad de la vest spre est, 

localizare: Sudul C. Siberiei de Vest; 

 

Subiectul III (1+2+3+4+5+6=19 puncte) 

1. 6p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 

a-M.Japoniei  c-M.Galbenă  d-M.Chinei de Sud 

exemple de porturi: orice port cu acces la Oceanul Pacific, indiferent de continentul în care este localizat.  

 

2. 3p 

1-Pen.Coreea-1 punct   

climat subtropical (de fațată estică/de tip chinez) / climat temperat-continental- 1 punct 

cel mai mare oraș: Seoul -1 punct 

 

3. 3p 

2-Arh.Japonez/Nipon -1 punct 

motiv: situarea în zonă de subducție/poziția de contact între Placa Pacifică și cea Euroasiatică/Filipinelor 

(Cercul de Foc al Pacificului) -1 punct 

exemple vulcani : Fuji/Iwate/Aso -1 punct 

 

4.  2p 

3-I.Taiwan -1 punct 

Tigrii/Dragonii Asiatici -1 punct 

 

5. 3p 

4-Câmpia Chinei de Est/Marea Câmpie chineză - 1 punct 

Fluvii: Yangtze/Chang Jiang, Huang He - 2 puncte 

 

6. 2p 

Cifra 4- 1 punct 

Se acordă 1 punct pentru oricare cauză/explicație corectă. 
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Subiectul IV (A+B=11 puncte) 

A. 5p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:  

1-F 

2-F 

3-F 

4-A 

5-F 

B. (1+2=6p) 

1. 4p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 

exemplu: C- Câmpia Mozambicului, climat subecuatorial, hipopotam, Mozambique/Mozambic 

2. 2p 

Se acordă: 1 punct pentru explicația corectă a formării a deșertului (existența unui curent rece în 

apropierea coastei, bararea alizeelor de SE de către Munții Scorpiei)  și 1 punct pentru precizarea 

Deșertului Namib. 

 

 

 

Subiectul V (1+2+3+4+5+6=17 puncte) 

1. 5p 

A-Turcia-1 punct B-India-1 punct  C-Egipt-1 punct  D-Rep.Africa de Sud-1 

punct 

Funcții de capitală nu prezintă Calcutta-1 punct 

2. 3p 

Islamism-1 punct Orașe: Istanbul/Izmir/Antalya/Konya-2 puncte 

3. 2p 

Câmpia Gangelui-1 punct  climat musonic-1 punct 

4. 1p 

exemplu factor: varietatea de etnii/familii lingvistice/religii, existența atât a unor popoare 

tradiționale, cât și unele ale fostelor colonii-1 punct 

5. 3p 

Resurse: petrol, gaze naturale, sare-2 puncte Port: Alexandria/Port Said/Port Suez-1 punct 

6. 3p 

exemple limbi oficiale: engleza/afrikaans/zulu/xhosa-1 punct 

Lesotho/eSwatini-1 punct 

Pretoria/Bloemfontein-1 punct 
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Subiectul VI (A+B=6 puncte) 

A. Se acordă 4 puncte: câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 

exemple de caracteristici: complexitatea formării reliefului, dispunerea treptelor majore de relief în 

fâșii orientate de la vest la est,  ponderea diferită a treptelor majore de relief, intensa activitate 

seismică și vulcanică din est și sud-est, diversitatea tipurilor genetice de relief, contrastele de 

altitudine 

B. Se acordă 2 puncte:  câte 1 punct pentru fiecare argument corect. 

 

 

 

 

 

 

 

 


