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Concursul online de geografie ,,Inimă de geograf” 

Subiect-ediția I-12 iunie 2021 

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. Lacul asiatic din imagine, a cărui suprafață se micșorează anual din 

cauza irigațiilor masive este : 

a. Lacul Aral  b. Lacul Baikal  c. Marea Caspică 

 

2. Casele construite din lut și paie prezentate în imaginea alăturată se 

găsesc în număr mare în regiunea deșertului: 

a. Gobi  b. Sahara c. Thar 

 

 

3. Savana cu ierburi înalte din imagine, cunoscută și 

sub denumirea de veld este situată în:   

a. Africa de Sud 

b. Angola 

c. Arabia Saudită 
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4. Situată în S-E Venezuelei, cascada din imagine este cea aflată la cea 

mai mare altitudine de pe Glob și se numește: 

a. Cascada Angel b. Cascada Cailor  

c. Cascada Victoria 

 

5. Golful american, prezentat în imaginea de mai jos, unde se găsesc cele mai mari maree de pe Glob este: 

 a. Baffin 

 b. Fundy 

 c. Sf. Laurențiu 

 

B. 

1. Țara asiatică cu cea mai mică densitate a populației este: 

a. Cambodgia  b. Indonezia  c. Mongolia  d. Sri Lanka 

2. Un stat al grupării insulare Antilele Mari este: 

a. Barbados  b. Grenada  c. Haiti   d. Madagascar 

3. Mari întinderi de culturi de orez sunt situate pe teritoriul statului: 

a. Iran   b. Kazahstan  c. Turcia  d. Vietnam 

4. În N Golfului Hudson este prezent un climat: 

a. mediteranean b. polar   c. temperat-rece d. subecuatorial 

5. ,,Orașul Sfânt” este o altă denumire a cunoscutului oraș: 

a. Ierusalim  b. Istanbul  c. Teheran  d. Tel-Aviv 

C. 

1. Capitala Thailandei, cu o denumire completă printre cele mai lungi din lume, poate fi scurtată sub forma 

de: 

a. Bangkok  b. Budapesta  c. Cairo   d. Manila  e. Tokyo 

2. Vulcanul african situat pe linia Ecuatorului este: 
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a. Camerun  b. Etna   c. Kenya  d. Krakatau  e. Fuji 

3. Din următoarea serie, statul în care este cea mai mare posibilitate de a întâlni tigri este:  

a. Algeria  b. Filipine  c. India   d. Maroc  e.Turcia 

4. Podișul în care este prezent peisajul de savană din lista de mai jos este: 

a. Arabiei  b. Anatoliei  c. Deccan  d. Guineei  e. Iran 

5. Deșertul în care s-a înregistrat cea mai lungă perioadă de secetă din istorie este: 

a. Atacama  b. Gobi   c. Namibiei  d. Sahara  e. Taklimakan 

6. Lemurul este un animal specific insulei: 

a. Cipru  b. Galapagos  c. Islanda  d. Madagascar  e. Tasmania 

7. Munții Marii Cumpene de Ape sunt situați pe continentul: 

a. America de N b. Antarctica  c. Asia   d. Australia  e. Europa 

8. Religia budistă este predominantă în:  

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

9. Creșterea viermilor de mătase, cunoscută și sub denumirea de sericicultură, este o activitate economică 

practicată pentru prima oară în: 

a. Bangladesh b. China  c. Indonezia  d. Myanmar  e. China 

10. O peninsulă de pe teritoriul Mexicului este: 

a. Florida  b.Iberică  c. Labrador  d. Noua Scoție  e. Yucatan 

Subiectul II (14 puncte) 

A. Completați spațiile libere cu răspunsul cel mai potrivit: 

1. Paralela importantă care trece prin partea centrală a Indoneziei este ...................................... . 

2. Un lac din componența grupării ,,Marile Lacuri” este .......................................... . 

3. Munții Gații de Est și de Vest sunt localizați în statul ................................. . 

4. Punctul extrem sudic al Africii continentale este denumit ............................................ . 

5. Cea mai mare extindere a pădurii de conifere se află în țara numită ............................... . 

B.  Se dau următorii termeni: peisaj montan andin, peisaj de deșert tropical, peisaj de deșert temperat, peisaj 

de mangrove, peisaj de pădure ecuatorială, peisaj de preerie, peisaj de savană, peisaj de taiga, peisaj de 

tundră. Asociați fiecărei imagini de mai jos câte un termen din lista anterioară. exemplu: 10-peisajul insulelor. 
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Subiectul III  (21 puncte) 

Pe baza următoarei hărți a continentului asiatic, răspundeți la următoarele cerințe: 

a. Numiți arhipelagurile și peninsulele asiatice marcate cu literele A,B,C,D,E și F. 

b. Numiți golfurile asiatice marcate cu 

literele G și H, dar și oceanele notate cu 

literele a, b și c ce mărginesc Asia. 

c. Menționați denumirea lanțului montan 

notat cu cifra 1, cât și înălțimea maximă a 

acestuia. 

d. Menționați denumirea lacului notat cu 

cifra 2, cât și o caracteristică unică a 

acestuia. 

e. Menționați râurile situate la vărsare în 

arealul zonelor cifrelor 3 și 4 și precizați 

totodată și forma de vărsare 

(estuar/deltă). 

f. Precizați numele câmpiei notate cu cifra 5 

și numele unui râu/fluviu care trece prin 

această unitate de relief.  

g. Precizați o cauză pentru care unitățile de 

relief situate în nordul munților 1 se află 

într-o zonă cu precipitații reduse. 

h. Exemplificați denumirea unui vulcan 

situat în insulele arhipelagului A sau C. 

Subiectul IV (10 puncte) 

A. Pe baza imaginii alăturate a Africii, 

răspundeți cu A (adevărat) și F (fals). 

1. Canalul marcat cu litera a este Canalul Corint. 

2. Strâmtoarea marcată cu litera b desparte 

Africa de Insula Madagascar. 

3. Lacul marcat cu cifra 1 este de origine 

vulcanică. 

4. Fluviul marcat cu cifra 3 este Nilul, fluviul cu 

lungimea cea mai mare de pe Glob. 

5. Vulc. Kilimandjaro, cel mai înalt vârf african 

este localizat în zona marcată pe hartă cu litera A. 
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B. Urmărind imaginea de la subpunctul A: 

a. Precizați vânturile specifice latitudinilor arealelor notate cu literele B și C și precizați o influență 

asupra peisajului biogeografic sau a reliefului. 

b. Precizați numele și tipul curentului oceanic paralel cu zona țărmului marcat cu cifra 2 și o consecință 

a acestuia asupra uscatului. 

Subiectul V (13 puncte) 

În imaginile de mai jos sunt prezentante 4 orașe americane cunoscute. Pe baza lor, răspundeți la următoarele cerințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pentru fiecare oraș, precizați țara de proveniență. 

b. Pentru orașul A, menționați un factor care explică numărul anual mare de turiști. 

c. Pentru orașul B, menționați o consecință a poziționării în apropierea vulcanului Popocatepetl. 

d. Pentru orașul C, menționați un element (natural sau antropic) pentru care este recunoscut orașul. 

e. Pentru orașul D, menționați oceanul la care are deschidere. 

Subiectul VI (12 puncte) 

a.   Explicați pe scurt 2 probleme existențiale ale continentului Africa. 

b. Enumerați 2 avantaje ale Statelor Unite ale Americii prin puterea deplină pe care o au asupra 

Pen.Alaska. 

A-New York B-Ciudad de Mexico 

C-Rio de Janeiro D-Vancouver 
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c. Precizați un motiv pentru care există ghețari montani în Africa. 

d. Numiți o consecință a topirii calotei glaciare din Antarctica. 

 

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

 

 

 


