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TEST DE EVALUARE  (ASIA) 

 

I. Scrie pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile 

de mai jos, după modelul:1-c. (Indicaţie: este corectă o singură variantă de răspuns). 

1.  Cei mai înalţi munţi din Asia sunt: 

a) Himalaya;  b) Kunlun;  c) Tian-Shan;  d) Altai 

2.  Este considerată ,,polul frigului˝ pentru regiunile permanent locuite, localitatea: 

a) Cherrapundji;   b) Oimiakon-Verhoiansck;  c) Vladivostock;    d) Sapporo   

3.  Este considerată ,,polul ploii˝ localitatea: 

a) Vladivostock;  b) Sapporo;  c) Cherrapundji;    d) Oimiakon-Verhoiansck; 

4.  Cea mai veche capitală ,,în funcţie˝ este oraşul: 

a) Amman;  b) Damasc;  c) Islamabad;     d) Beijing 

5.  Cea mai mare aglomerare urbană a Asiei este: 

a) New Delhi;    b) Shanghai;  c) Tokyo;  d) Seul 

6.  Religia predominantă din Asia este: 

a) budismul;  b) islamismul;    c) hinduismul;    d) creștinismul                     18 puncte 

                                                                                                                                     

II. Scrie, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

 1.  Peninsula cu cea mai mare suprafaţă din Asia şi de pe Terra se numeşte… 

 2.  Podişul situat la cea mai mare altitudine de pe Terra este… 

 3.  Cea mai întinsă deltă a Terrei este… 

 4.  Este considerată regiune endoreică Câmpia… 

 5.  Cea mai lungă cale ferată în funcţiune (măsoară peste 9000km) este… 

 6.  Lacul cu cea mai mare adâncime (1642m) este… 

 7.  Cel mai lung gheţar montan din lume (77 de kilometri lungime) este… 

 8.  Golful cu cele mai mari rezerve de petrol de pe Terra este… 

 9.  Statul asiatic cu cea mai mică densitate a populaţiei se numeşte…  

10. Cel mai mare lac, ca suprafaţă, se numeşte…                                                        30 de puncte 



 
 

 

 

III. Scrie pe foaia de test asocierile corecte dintre statele din coloana A şi capitalele lor situate în 

coloana b, după modelul 6-h 

                                   A                                                        B 

                           1. China                                               a. New Delhi 

                           2. India                                                b. Tokyo 

                           3. Japonia                                            c. Beijing 

                           4. Turcia                                              d. Ulan Bator 

                           5. Mongolia                                         e. Ankara 

            f. Teheran 

                                                                                                                                    15 puncte 

IV.Scrie pe foaia de test trei argumente care să susţină afirmaţia ,,Asia este un continent în care 

se regăsesc toate tipurile de climă˝                                                                             9 puncte 

 

V.  Desenul de mai jos este o reprezentare a Asiei pe care sunt notate cu A, B și C oceanele 

vecine, cu litere de la a la h articulații ale țărmurilor și cu numere de la 1 la 6 principalele râuri.: 

 

 

Prelucrare după http://www.profudegeogra.eu/category/harti/harti-oarbe 



 
 

 

 

Precizati: 

1. Numele  oceanelor notate cu A, B și C;                                                              

2. Numele articulațiilor țărmurilor notate cu literele a, c și d;                                  

3. Numele râurilor notate cu numerele 1, 3 și 4.                                                       

18 puncte 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                      BAREM  DE  EVALUARE  ŞI  NOTARE    

SUBIECTUL I ………………………………………………………………..………18 puncte 

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare  răspuns corect: 

1.a;   2.b;  3.a;  4.b;  5.c;  6.c 

                                                                 Total Subiectul I (1+2+3+4+5+6)=18 puncte 

 

SUBIECTUL II………………..………………………………………………………30 puncte 

Se  acordă  câte  3  puncte  pentru  fiecare  răspuns corect: 

1- Arabia;   2-Tibet;  3-Delta Gangelui cu Brahmaputra;  4-Turanului;  5- Transsiberianul;  6-

Lacul Baikal;  7-Fedcenko;  8-Persic;  9-Mongolia;  10- Marea Caspică    

                                              Total Subiectul  II (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)=30  puncte 

 

SUBIECTUL III……………………………………….………………………………15 puncte 

Se  acordă  câte  3  puncte  pentru  fiecare  asociere corectă , astfel: 

1-c;   2-a;  3-b;  4-e;  5-d; 

                                                                     Total Subiectul III (1+2+3+4+5)=15  puncte 

 

SUBIECTUL IV……………………………………………………………………..…9  puncte 

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare  argument corect  formulat (Ex.: Masivitatea, 

dispunerea şi altitudinea reliefului, circulaţia meselor de aer, influenţa oceanelor, acţiunea 

curenţilor oceanici calzi sau reci, altitudinea redusă a continentului în partea de nord care 

facilitează pătrunderea maselor reci de aer dinspre Oceanul Arctic etc). 

                                                                               Total Subiectul IV (1+2+3)= 9  puncte 

 

SUBIECTUL V ………………………………………………………………………18 puncte 

Se acordă 18 puncte astfel: 

1.Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

A – Oceanul Indian;  B – Oceanul Pacific;  C – Oceanul Arctic (Înghețat) 

                                                                                                                                Total 6 puncte 

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



 
 

 

a – Peninsula Arabia; c – Golful Bengal; d – Arhipelagul Japonez (Japonia) 

                                                                                                                                Total 6 puncte 

3.Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1-Obi;  3-Gange;  4-Yangtze (Chang Jiang) 

                                                                                                                               Total 6 puncte 

                                                                             Total subiectul V(1+2+3)=18 puncte     

 

TOTAL (S1+S2+S3+S4+S5)=90 puncte 

OFICIU=10 puncte 

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte 

 

 

 

 

 

 


