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     Concursul online de Geografie „Inimă de geograf” 

Subiect-ediția II-29 mai 2022 

CLASA A VII-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. Relieful carstic din stațiunea Pamukkale este prezent în: 

a. India   b. Japonia  c. Turcia 

 

2. Statul asiatic prezentat în imagine se situează în topul statelor cu cele mai 

mari densități ale populației și este: 

a. Myanmar  b. Singapore  c. Thailanda 

 

 

 

3. Lacul prezentat în imagine, al doilea ca adâncime din lume și cu titlul 

de cel mai vechi lac african este:   

a. Malawi 

b. Tanganyika 

c. Victoria 
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4. Imaginea alăturată prezintă barajul de la Assuan, cea mai mare hidrocentrală din Africa, situată pe fluviul:  

a. Limpopo  b. Niger   c. Nil 

 

 

 

 

 

 

5. Orașul prezentat în imaginea alăturată, situat la vărsarea fluviului 

Yangtze și al cărui port are cel mai intens trafic de mărfuri din lume 

este: 

a. Shanghai                       b. Taipei                           c. Tokyo 

B. 

1. Cu o temperatură medie anuală de aprox. 32oC, cea mai caldă mare de pe Glob este Marea: 

a. Mediterană  b. Moartă  c. Roșie   d. Tireniană 

2. În prezent L.Victoria se întinde pe teritoriul a 3 state: Kenya, Uganda și: 

a. Angola  b. Etiopia  c. Maroc  d. Tanzania 

3. Locuințele cu structură palustră sunt reprezentative pentru: 

a. Pen.Coreea  b. Pen.Indochina c. Pen.Kamceatka d. Pen.Tamîr 

4. Plantațiile de cafea, cacao sau arbore de cauciuc sunt prezente în climatul: 

a. ecuatorial   b. subtropical  c. tropical-arid  d. temperat continental 

5. Grupurile tribale care nu se găsesc pe teritoriul Africii sunt grupurile: 

a. bantu  b. boșimanilor  c. hotentoților  d. inuiților 

C. 

1. Temperatura maximă absolută înregistrată pe Terra a fost de 57,80C și înregistrată la Al’Aziziyah, în: 

a. Egipt  b. Irak   c. Libia   d. Namibia  e. Nigeria 

2. Câmpurile de dune mișcătoare a căror înălțime poate atinge și 500 de metri ce întregesc peisajul saharian poartă 

denumirea de: 

a. erguri  b. hamade  c. morene  d. piemont  e. ueduri 
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3. Din următoarea serie de state cel care are acces la Golful Bengal este: 

a. Algeria  b. Camerun  c. Filipine  d. Gabon  e. Myanmar 

4. Iacul este un mamifer erbivor masiv care trăiește pe platourile Podișului: 

a. Arabiei  b. Deccan  c. Korat   d. de Loess  e. Tibet 

5. Parcul național Serengeti cu cea mai bogată faună din lume, având peste un milion de exemplare este situat în 

statul: 

a. China  b. India   c. Senegal  d. Tanzania  e. Vietnam 

6. Vulcanul Tambora, cel care a determinat în 1816 în Europa „Anul fără vară” este situat în: 

a. Cambodgia b. Indonezia  c. Japonia  d. Nepal  e. Turcia 

7. Statul african a cărui capitală actuală este Abuja, dar care a avut capitala anterioară la Lagos este: 

a. Maroc  b. Nigeria  c. Rep. Africa de Sud  d. Siria   e. Somalia 

8. Religia shintoistă este predominantă în:  

a. Egipt  b. Israel   c. Japonia  d. Laos   e. Malaysia 

9. Formațiunile vegetale specifice țărmurilor joase și mlăștinoase, afectate de maree poartă denumirea de: 

a. chaparral  b. garriga  c. mangrove  d. maquis  e. savană 

10. Insula/Arhipelagul care nu este localizată în Oceanul Indian este: 

a. Capul Verde b. Comore  c. Madagascar  d. Maldive  e. Seychelles 

 

 

Subiectul II (17 puncte) 

A. Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit: 

1. Monarhia este forma de guvernământ pentru un stat asiatic precum ...................................... . 

2. Cel mai înalt vârf al Africii, cu 5895 m este Vf. Kibo, denumit și Vf. .......................................... . 

3. În nordul Marocului, Algeriei, Tunisiei și parțial Libiei este prezent climatul ................................. . 

4. Punctul extrem nordic al Asiei continentale este denumit ............................................ . 

5. Cea mai veche capitală de pe Glob, locuită fără întrerupere, se numește ............................... . 

 

B. Se dau următoarele trăsături ale climatelor prezente în zonele biogeografice corespunzătoare arătate în 

imaginile de mai jos: ierni aspre cu temperaturi negative, veri cu furtuni și ploi abundente, diferențe mari de 

temperatură zi-noapte, precipitații reduse doar iarna, precipitații foarte reduse tot timpul anului,  precipitațiile 

scad de la vest spre est, localizare: Pen. Arabia, localizare: Sudul C. Siberiei de Vest, localizare: Pen.Indochina . 

Asociați fiecărei imagini cele 3 caracteristici reprezentative și identificați climatul corespunzător. 
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Subiectul III  (19 puncte) 

Pe baza următoarelor imagini ale Asiei de Est, răspundeți la următoarele cerințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificați mările marcate pe hartă cu literele a, c și d. Numiți două porturi care au acces la oceanul marcat cu b. 

2. Identificați peninsula peste care se suprapune regiunea marcată cu cifra 1, precizând un climat regăsit în zonă și 

numele celui mai mare oraș. 

3. Identificați arhipelagul din care face parte arealul marcat cu cifra 2, precizând un motiv pentru care găsim vulcani 

activi în insule, dând și un exemplu de vulcan activ corespunzător. 

4. Identificați insula marcată cu cifra 3. Precizați categoria de state din care face parte, după criteriul creșterii 

economice, alături de Singapore, Hong Kong și Coreea de Nord. 

5. Identificați unitatea de relief din care face parte arealul marcat cu cifra 4, enumerând 2 fluvii care o străbat. 

Fig.A 

Fig.B 

Fig.C 
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6. Identificați cifra care este suprapusă peste teritoriul Chinei și prezentați o cauză pentru existența în China a peste 50 

de orașe a căror populație depășește un milion de locuitori.” 

Subiectul IV (11 puncte) 

A. Pe baza imaginii de mai jos a Africii Sudice, răspundeți cu A (adevărat) și F (fals). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Extremitatea sudică a Africii marcată cu litera a este Capul Guardafui. 

2. Lacul marcat cu litera b poartă denumirea de L. Ciad. 

3. Munții marcați cu litera A s-au format în orogoneza alpină. 

4. În depresiunea marcată cu litera B se află un mediu de savană. 

5. Prin câmpia marcată cu litera C trec fluviile Congo și Orange. 

B. Urmărind imaginea de la subpunctul A: 

1. Pentru una din zonele marcate cu literele A, B și C (la alegere) precizați: unitatea de relief, climatul 

corespunzător, un element faunistic, precum și un stat care se suprapune peste zona aleasă. 

2. Explicați apariția unui deșert tropical pe coasta sud - vestică a imaginii  de mai sus. Precizați numele deșertului. 

Subiectul V (17 puncte) 

În imaginile de mai jos sunt prezentate 4 orașe africane și asiatice cunoscute. Pe baza lor, răspundeți la următoarele 

cerințe: 

 

 

 

 

 

 

A-Ankara B-Calcutta 
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1. Pentru fiecare oraș, precizați țara de proveniență și precizați care din ele nu prezintă funcția de capitală. 

2. Pentru statul în care se plasează orașul A, menționați religia oficială și alte 2 orașe turistice.  

3. Pentru orașul B, menționați unitatea de relief în care este plasat și climatul în care este situat. 

4. Pentru statul în care se plasează orașul B, precizați un factor care justifică mozaicul cultural. 

5. Pentru statul în care se plasează orașul C, menționați 2 resurse naturale și numele unui alt port.  

6. Pentru statul în care se plasează orașul D, menționați una din limbile oficiale, denumirea unei alte capitale și 

numele unei enclave de pe teritoriul său. 

Subiectul VI (6 puncte) 

A. Precizați 2 caracteristici ale reliefului Asiei. 

B. Precizați 2 argumente care să justifice diversitatea populației în Asia. 

 

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

C-Cairo D-Cape Town 


