
Clasa  a VI -a   

                                     Test de evaluare inițială la geografie 

                                                                             Profesor:   Liviu Nica, Școala Gimnazială  

                                                                            ,,Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin 

Subiectul I  

Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă considreați că afirmația este adevărată scrieți în dreptul 

numărului corespunzător, litera A, iar dacă considerați că afirmația este falsă, scrieți litera F. 

1. Luna este singurul satelit natural al Terrei.  

2. Podișul este o formă de relief cu altitudini de peste 100 de m. 

3. În mediul de savană trăiesc : leul, leopardul și ursul brun. 

4. Atmosfera este învelișul de apă al Pământului. 

5. Lacurile formate prin topirea ghețarilor în circurile glaciare se numesc lacuri tectonice. 

6. Locul de unde pornește cutremurul se numește epicentru. 

                                                                                                             30 puncte (6x5p=30p) 

Subiectul II  

     Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect:                                 

1.Este formată  din miliarde de stele: 

 a. constelația   b. cometa             c.galaxia              d. orbita 

 2. Relieful oceanic  include : 

        a. abruptul continental                b. anticiclonul            c. depresiunea          d.podișul 

       3.O apă curgătoare care se varsă în râul principal este pentru acesta, un : 

        a. afluent                          b. bazin hidrografic  c. confluent   d. izvor 

       4. Cea mai mare parte a apei de la suprafața Terrei  este reprezentată de: 

        a. ape subterane                          b.fluvii și  lacuri          c. ghețari                    d. mări și oceane 

                                                                                                       20 puncte (4x5p=20p) 

Subiectul III 

Imaginea alăturată prezintă, în mod schematic,  

alcătuirea internă a Pământului.  

Precizaţi: 



1. numele învelișurilor interne ale Pământului marcate, în 

imagine, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5; 

2. învelişul cu temperatura cea mai mare; 

3. învelişul cu cea mai mică grosime; 

4. învelișul cu cea mai scăzută temperatură. 

                                                                                                 16 puncte (5x2p+1x2p+1x2p+1x2p) 

Subiectul IV 

Menționați 2 exemple de conifere și 2 exemple de foioase întâlnite  în emisfera  nordică a 

Pământului. 

                                                                                                       12 puncte (2x3p+2x3p) 

Subiectul V 

Imaginea de mai jos include elementele unui vulcan. Scrieți litera și în dreptul ei elementul                                

vulcanului care corespunde acestei litere.                                             12 puncte (4x3p) 

                                                                              

                             

          Timp  de lucru 45 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.    

 

 

 

 

 



                                   Barem de evaluare și notare                                      

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

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

Subiectul I: …………………………………………………..………..…………… 30 puncte 

 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.A; 2.F; 3.F; 4. F ; 5.F. 

Subiectul II: …………………………………………………..………..……………20 puncte 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.c;  2. a;  3. a; 4. d. 

Subiectul III: …………………………………………………..………..……… …16 puncte 

Se acordă următorul punctaj: 

1.1.nucleul intern-2p; 1.2. nucleul extern-2p; 1.3. mantaua inferioară-2p;                                        

1.4. mantaua superioară(astenosfera)-2p; 1.5.scoarța terestră(litosfera)-2p. 

2. nucleul intern-2p; 

3.scoarța terestră-2p; 

4. scoarța terestră-2p. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 12 puncte 

Se acordă câte 3puncte pentru fiecare exemplu de conifere și foioase, corect precizate. 

• conifere; brad, molid, pin, zadă, larice, etc. 

• foioase: stejar, fag, tei, frasin, ulm, carpen, etc. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 12 puncte 

Se acordă câte 3puncte pentru fiecare element al vulcanului corect identficat. 

A-conul volcanic;   B- vatra vulcanului(rezervorul magmatic)  C- coșul vulcanului; 

D- craterul vulcanului. 

 

 Oficiu: 10 puncte  

 Total : 100 puncte 


