
 

TEST DE EVALUARE 

 

                                           Nume cadru didactic: CIOCOIU ELENA-CRISTINA 

               Școala de proveniență: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEZUL”, 

CRAIOVA 

 

CLASA a VI-a 

Unitatea III: Europa – identitate geografică 

Test de evaluare – evaluare sumativă (final de capitol) 

 

Subiectul I (20 puncte) 

Scrie, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect:  

1. Podișul Bavariei  se găsește în: 

      a) Irlanda;     b) Italia;     c) Germania;     d) Grecia. 

2. Vânturile de Vest se resimt  în: 

     a) Franța;   b) Grecia;   c) Ucraina;    d) Federația Rusă.  

3. Lacurile Onega și Ladoga sunt de origine: 

     a) glaciară;  b) vulcanică;  c) tectonică;  d) artificială.  

4. Portul european Duisburg se află pe râului: 

    a) Rin;  b) Sena;  c) Dunărea;  d) Elba. 

5. Renul este anaimalul specific zonei biogeografice: 

   a) stepă;     b) tundră;    c) taiga;     d) pădurea de foioase. 

 

 



Subiectul II ( 30 puncte) 

Analizaţi cu atenţie harta de mai jos. Scrieți pe foaia de test: 

1. numele statelor marcate pe hartă cu literele A, B, C, D, E; 

2.  numele statelor marcate pe hartă cu literele 1, 2, 3, 4, 5; 

3. numele peninsulei în care se află statul marcat pe hartă cu litera I; 

4. numele unei insule care aparține statului marcat pe hartă cu litera D; 

5. numele unui vulcan din statul marcat pe hartă cu litera F; 

6. numele a două unități de relief din statul marcat pe hartă cu litera C; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul III ( 40 puncte) 

Analizați imaginile de mai jos. Precizați: 

• Țara în care se află obiectivul turistic prezentat în imaginea A. 

• Numele obiectivului turistic prezentat în imaginea B. 

• Orașul-capitală în care se află obiectivul turistic prezentat în imaginea C. 

• Râul care traversează orașul-capitală în care se află obiectivul turistic prezentat în 

imaginea D. 

• Tipul de climă predominant în statul în care se află obiectivul turistic prezentat în 

imaginea A. 

• Religia predominantă în statul în care se află obiectivul turistic prezentat în imaginea B. 

• Numele obiectivului turistic prezentat în imaginea C. 

• Familia lingvistică din care face parte limba vorbită în statul în care se află obiectivul 

turistic prezentat în imaginea D 

  A                                                                                   B 

C                                                                                     D 



 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 50 min. 

Mult succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

Subiectul I …………..…….………………………………...........................…… 20  puncte 

Se acordă 10 de puncte astfel: 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

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

Total  5 x 4 puncte = 20 puncte 

 

 

Subiectul II ………....…………………………………………..…..…………..…30  puncte 

Se acordă câte 2 punct pentru fiecare răspuns corect: 

• A – Polonia; B – Irlanda; C- Franța; D – Grecia; E – Ungaria; 

• 1 – Bratislava; 2 – Madrid; 3 – Helsinki; 4 – Kiev; 5 – Viena; 

• Pen. Scandinavă; 

• ex: Insula Creta, Corfu, Rodos etc 

• vulcanul Etna, Vezuviu, Stramboli; 

• ex:  Munții Alpi, Munții Pirinei, Masivul Central Francez etc. 

Total    15 x 2 punct = 30 puncte 

 

Subiectul III …………..…….…………………………...…………..…..……….. 40 puncte 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. Marea Britanie;  2. Colosseum;  3. Berlin;    4. Sena;  5. climatul temperat-oceanic;    

6. catolicismul; 7. Poarta Brandenburg; 8. limbi romanice sau latine; 

Total   8 x 5 puncte = 40 puncte 

 

                                                                                                          Total 90 puncte  

10 puncte din oficiu 

 

 

 

 


