
    Nume si prenume………………………..……..     Clasa………… 

TEST  LITOSFERA 

I. Încercuiește „adevãrat” sau „fals” pentru fiecare afirmație dată mai jos. (7 puncte) 

1.Meridianele nu au lungimi egale.                               Adevãrat / Fals 

2.Elementele unei hărți sunt titlul, scara și legenda.                          Adevãrat / Fals 

3.Polul Sud este marcat pe hartã cu 00.                                      Adevãrat / Fals 

4.Solstitiul de varã este cea mai lungã zi a emisferei nordice.                            Adevãrat / Fals 

5.Pe hartã munții sunt reprezentați cu culoarea maro.    Adevãrat / Fals 

6.Placa Pacifică este alcătuită din scoarță continentală.     Adevãrat / Fals 

7.Relieful continentelor se separă de relieful bazinelor oceanice prin linia numită țărm. Adevãrat / 

Fals 

II.  Încercuiţi pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:  

1. Partea cea mai înaltă a unui munte se numeşte:  

a)vârf   b)culme  c)versant  d)poale 

2. Forma de relief cu aspect ondulat, alcătuită din coline şi care are altitudini cuprinse între 300-

1000 m este: 

a)munte   b)deal  c)podiș  d)câmpie 

3.Bucăţi mari din scoarţa terestră, care plutesc pe magmă  poartă denumirea de: 

a)plăci tectonice  b)bazine oceanice  c)continente   

4.  O suprafață/întindere de uscat înconjurată de apă din toate părțile se numeşte: 

a)insulă   b)peninsulă   c)golf   d)strâmtoare 

5.O ruptură/crăpătură în scoarţa terestră prin care magma iese la suprafaţă se numeşte 

a)groapă abisală   b)rift   c)subducție   d)magnitudine 

6.Mișcarea de revoluție reprezintă mișcarea Pământului în jurul:  

a)Lunii   b)Soarelui  c)axei proprii  d)Terrei 

       7. Prelungirea continentului sub apa oceanului, cu aspectul unei câmpii ce coboară lin până la 200 m 

adâncime este: 

a)groapă abisală  b)abrupt  c)platformă continentală  d)dorsală   

(7 puncte) 



III. a) Menționați 2 dovezi care arată forma reală, corectă a Pământului.                           6 puncte 

………………………………………………………………………………………………………… 

b)Precizează 2 urmări ale mișcării de rotație a Pământului în jurul axei proprii.   6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c)Precizează 1 regulă de comportare și 1 măsură de protecție în caz de cutremur. 4 puncte 

……………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Calculeazã:         (2+3=5 puncte) 

a) Ce orã este în capitala Suediei, Stockholm, știind cã aceasta se aflã în primul fus orar, la vest de fusul 

orar al României? La București este ora 17.00.   ................................................ 

b) Care este distanța din teren, exprimatã în metri, pentru 3 cm de pe hartã între localități, dacã scara 

acesteia este 1: 25 000? 

V. Priviți cu atenție desenul de mai jos și rezolvați următoarele cerințe. 

 

a. Notați în jurul hărții/pe hartă punctele cardinale N, S, E, V.    14 puncte 

b. Notați coordonatele geografice cu ajutorul cărora putem stabili poziția unui punct pe Glob……….. 

și …….. 

c. Ecuatorul și Primul meridian (meridianul 00), îngroșați-le cu creionul. 

d. Paralela de 60 grade latitudine nordică (  îngroșați-o cu roșu sau verde) 

e. Definiți ce este longitudinea? 



f. Menționați alte 2 paralele importante ale Terrei.       ……………………………………………… 

g. Marcați pe hartă cu X și Y punctele geografice care au coordonatele geografice X = 300 lat S,  900  

long E și Y= 450 lat N,  1200 long V                                      

VI.Desenează un vulcan și precizează elementele sale componente (crater, vatră, con, coș și materialele 

expulzate de acesta):          (9 puncte) 

Notă:  

Se acordă 20 de puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute. Citește cu atenție cerințele, gândește-te și 

apoi notează pe foaie. Spor la lucru! Succes! ☺ 

Teotoc Elena-Loredana 

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Pucioasa  

 


