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TEST DE EVALUARE 

SOLCAN MIHAELA, 

 Șc. Gimnz. ”T. V. Ștefanelli”, Câmp. Mold. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I ………………………………………………….(12 puncte) 

 Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false. Scrie 

pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

1.Comunicarea între Golful Aden și Marea Roșie se face prin Strâmtoarea Ormuz. 

 a. Adevărat    b. Fals 

2.Munții Verhoiansk se întind la vest de fluviul Lena. 

 a. Adevărat    b. Fals 

3.Podișul Anatoliei ocupă o parte din Peninsula Asia Mică. 

 a. Adevărat    b. Fals 

4.Podișul Siberiei Centrale este situat între fluviile Enisei și Lena. 

 a. Adevărat    b. Fals 

5.Lacul Aral se află în arealul Câmpiei Turanului. 

 a. Adevărat    b. Fals 

6.Câmpia Mekongului este situată în Peninsula Indochina. 

 a. Adevărat    b. Fals 

7.La nord de Marea Caspică se află Munții Elburs. 

 a. Adevărat    b. Fals 

8.Câmpia Mesopotamiei este situată în peninsula Indochina. 

 a. Adevărat    b. Fals 

9.Între Munții Kunlun și Himalaya se află Podișul Tibet. 

 a. Adevărat    b. Fals 

10.Podișul Deccan ocupă partea centrală a Peninsulei Malacca. 

 a. Adevărat    b. Fals 

11.Munții Kolîma sunt situați în vestul Asiei. 

 a. Adevărat    b. Fals 

12.Deșertul Nefud se află pe teritoriul statului Israel. 

 a. Adevărat    b. Fals 

 

 

SUBIECTUL II ………………………………………………….(26 puncte) 

A.Citește cu atenție : 

”Prima rundă dinspre mare 

  El inundă. 

  Dar la runda următoare 

  Este briză uscătoare” 

Pornind de la textul dat, analizează imaginile de mai jos și scrie pe foaia de concurs : 
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   a.                               b. 

1.denumirea fenomenului la care se face referire în textul de mai sus. 

2.prezentați unde și de ce se formează acest fenomen. 

3.știind că în imaginile a și b cu simbolul ”+” este redată presiunea ridicată și cu simbolul ”-” este 

redată presiunea scăzută a aerului, explică mecanismul de formare a acestui fenomen în cele două 

sezoane. 

                                

 B.Analizează tabelul de mai jos și scrie pe foaia de concurs : 

 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T(°C) 27 28,3 29,5 30,5 29,9 29,5 29 28,8 28,3 28,1 27,8 26,5 

P(mm) 13 20 42 91 247 157 175 219 334 292 49 6 

 

1.intervalul cu temperaturi medii lunare mai mari de 28,5°C 

2.intervalul cu precipitații medii lunare mai mare de 100 mm 

3.tipul de climat redat de datele din tabel 

4.două zone din Asia în care se întâlnește acest tip de climat. 

 

 

SUBIECTUL III………………………………………………….(10 puncte) 

 Scrieți pe foaia de concurs informația corectă care completează spațiile de mai jos : 

 

1.Capitala statului Nepal este orașul numit ……………………….. 

2.Statul Azerbaidjan are un teritoriu de bază și exclava care se numește …………………… 

3.Cel mai mare oraș al lumii, după numărul de locuitori, este orașul ……………………….. 

4.Deșertul Thar se află în partea de NV a Peninsulei ………………………………………… 

5.Locuința demontabilă specifică Asiei Centrale se numește ………………………. . 

6.”Cei patru tigri asiatici” sunt reprezentați de ………., …………., ……………, …………..  

7.Georgia a aparținut, până în 1991 fostului stat numit ……………………… . 

 

SUBIECTUL IV………………………………………………….(22 puncte) 

 A.În imaginile de mai jos sunt prezentate câteva specii din fauna Asiei, iar pe hartă, 

sunt prezentate cu litere, arealele carateristice. Asociați elementele  din imagini cu zonele 

unde acestea se întâlnesc. 
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1.           2.           3.  

 

4.           5.           6.  

7.  

                             

                                         
 

 B.Realizează corespondența între vulcani și arhipelagurile ori peninsulele în care se 

găsesc. 

 

 

 

NR. Vulcani Arhipelag/Peninsulă 

1 Fuji Arhipelagul Filipine 

2 Kliucev Arhipelagul Indonezian 

3 Krakatoa Arhielagul Japonez 

4 Pinatubo Peninsula Kamceatka 
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SUBIECTUL V………………………………………………….(20 puncte) 

 Analizează harta de mai jos și scrie pe foaia de concurs: 

 
1.numele peninsulei pe care se află statele notate pe hartă cu c și d; 

2.numele mărilor notate pe hartă cu numerele 2 și 3; 

3.numele golfului notat pe hartă cu numărul 4; 

4.două resurse de subsol pentru țara notată pe hartă cu a; 

5.numele insulei notate cu e; 

6.două insule mari care aparțin statului notat pe hartă cu litera a. 

7.numele strâmtorii notată pe hartă cu numărul 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


