
Test de evaluare  

Anul școlar 2019-2020 

Disciplina Geografie  

Clasa a VII-a                                   

Vieriu Mihaela-Cătălina 

Școala Gimnazială „Gh. Ciobanu”-Andrieșeni, județul Iași 

Numele și prenumele elevului__________________________________________________ 

Data susținerii testului________________________________________________________ 

 

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din partea I și Partea a II-a  se  

acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

•  Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

Partea I                                                                                                                      45 de puncte  

_____________________________________________________________________________ 

A. Încercuiţi răspunsul corect: 

1. Europa este situată în emisfera: 

a) estică                    b) vestică                               c) nordică 

2. Cel mai vestic punct al continentului este: 

a) capul Tarifa           b) capul Roca                         c) M-ţii Ural 

3. Munţii din pen. Italică se numesc: 

a) Carpaţi                   b) Apenini                              c) Pirinei 

4.Cel mai mare fluviu din Europa este: 

a) Dunărea                  b) Nipru                                 c) Volga 

5.Cel mai înalt vârf din Europa este situat în munţii: 

a) Pirinei                     b) Carpaţi                               c) Alpi 

 

                                                                                                                                        (25 puncte) 

B. Menţionaţi capitala în coloana A, muntele în coloana B şi râul în coloana C ( cel mai 

important ) a următoarelor state : 

 

                                           A                                       B                                        C 

 

1. Marea Britanie  ....................................     ...................................       ................................. 

2. Italia                  ....................................     ...................................        ................................. 

3. Madrid              ....................................     ...................................        ................................. 

4. Franţa                ....................................     ...................................        ................................. 

5. Germania           ....................................     ...................................        ................................. 

                                                                                                                                          (20 

puncte) 



  

Partea a II-a                                                                                                                45 de puncte  

_____________________________________________________________________________ 

A.Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect : (20 puncte)  

1. Capitala României este ………………………………………. 

2. Capitala Spaniei este …………………………………………. 

3. Capitala Norvegiei este……………………………………….. 

4. Capitala Andorrei este………………………………………... 

5. Capitala Croaţiei este…………………………………………. 

6. Principalul bazin de huilă din Europa se găseşte în Ucraina şi se 

numeşte……………………………………………………………… 

7. Limita estică a Europei este dată de către munţii……………………. 

8. Resurse de aur şi argint se găsesc în munţii…………………………. 

9. Densitatea populaţiei din Europa este de ………………………….... 

10.  Principala regiune turistică a Europei este reprezentată de  marea……………… şi 

munţii……………………………………….. 

B. Caracterizaţi pe scurt :                                                                                                    (10 

puncte) 

a) climatul si vegetatia 

mediteraneana............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................   

b) Dunărea......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................   

C. Identificaţi pe harta de mai jos următoarele articulaţii ale ţărmurilor Europei:         (15 puncte)  

- insulele notate pe hartă cu cifrele 1, 2, 3; 

- peninsulele notate pe hartă cu literele A, B, C, D; 

- mările exterioare notate cu cifrele romane I, II şi III.                                              

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test de evaluare  

Anul școlar 2019-2020 

Disciplina Geografie  

Clasa a VII-a 

Barem de corectare și notare  

 

• Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total 

acordat la 10.  

Partea I                                                                                                                             45 puncte 

 

A. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  

1-c; 2-b; 3-b; 4-c; 5-c.  (5X5p=25 puncte)  

B. Se acordă 4puncte pentru fiecare stat caracterizat corespunzător: 

Astfel: 1-A- se acordă 1p(Londra); B- 2p- se acceptă orice munte din acest stat (de exemplu: 

M.Penini, M. Scoției, etc.); C-1p (se acceptă orice râu- de exemplu: Tamisa, Tweed, etc)  

2-A se acordă 1p (Roma); B-2p pentru orice munte (de exemplu Alpi, Apenini); C- se acordă 1p 

pentru menționarea unui râu corect (Ex. Pad, Tibru, etc.)  

3- A- se acordă un punct pentru menționarea capitalei, respectiv Madrid; B- se acordă 2p pentru 

enumerarea oricărui munte din Spania (de exemplu M.Iberici, M. Pirinei, Cordiliera Betică, etc.); 

C- se acordă un punct pentru menționarea oricărui râu: Tajo, Duero, Guadiana, Guadalquivir, etc. 

4- A- se acordă un punct pentru menționarea capitalei (Paris); B-se acordă 2p pentru numirea 

unui munte (Alpi, Masivul Central, etc); C- seacordă 1p pentru un râu- Loire, Sena, Rhone, etc,  

5- A- se acordă un punct pentru menționarea capitalei (Berlin); B-se acordă 2p pentru numirea 

unui munte (Ex: Alpi, M. Pădurea Neagră, M. Hartz, s.a.); C- se acordă 1 punct pentru un râu: 

Rin, Dunăre, etc.  

(5X4 puncte=20 puncte)  

 

  

Partea a II-a                                                                                                                     45 puncte 

 

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

1- București 

2- Madrid 

3- Oslo 

4- Andorra la Vela  

5- Zagreb  

6- Donbass 



7- Ural  

8- Ural  

9- 67 loc/kmp 

10- M. Mediterană, M. Alpi  

(10X2p=20puncte)  

 

B. a) Se acordă 2,5 puncte caracterizarea fiecărui element:  

(2X2,5p=5 puncte)  

- se poate acorda și punctaj intermediar – 1,25p/element  

C. Se acordă 1,5 puncte pentru fiecare element identificat corect, astfel:  

1- I.Islanda, 2-I.Sardinia, 3-I. Sicilia, A-Pen.Scandinavică, B-Pen. Iberică, C-P. Italică, D- 

Pen. Kola, I-M.Nordului, II-M.Neagră, III-M. Mediterană.  

(10X1,5p= 15 puncte)  

 


