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TEST SUMATIV  

GEOGRAFIE  CLASA  a VII - a 

SEMESTRUL  I 

Subiectul I  _______________________________________________________Total 10 p  

I. A                                                                                                                        5 puncte  

Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă: 

1. În capătul sudic al peninsulei Malacca se află oraşul .......................................................... 

2. Peninsula Arabică este despărţită de Africa de strâmtoarea ………………….................... 

3. Cea mai mare deltă din lume se formează la vărsarea fluviilor ............................................ 

4. La nord de savana africană se află o zonă de vegetaţie numită …………… ce face trecerea spre 

Deşertul Sahara. 

5. Cascada Victoria este localizată pe fluviul .......................................................................... 

I. B            5 puncte  

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Munţii localizaţi pe ţărmul estic al Golfului Persic se numesc: 

a. Taurus                b. Zagros                      c. Elburs          d. Hijaz 

2. Boşimanii sunt o populaţie băştinaşă întâlnită  în: 

a. Depresiunea Tarim  b. Depresiunea Kalahari    c. Insula Borneo    d. Depresiunea Niger 

3. După modul de formare lacurile Volta, Kariba şi Cahora Bassa, sunt lacuri: 

a. tectonice             b. glaciare                     c. de acumulare     d. lagune 

4. Insulele Andaman şi Nicobar aparţin din punct de vedere politic : 

a. Indoneziei              b. Malaeziei                 c. Indiei               d. Tailandei 

5. Stat situat în sudul Munţilor Himalaya, la graniţa dintre India şi China: 

a. Tadjikistan            b. Myanmar                    c. Buthan                d.Laos 

Subiectul II          20 puncte  

Citiţi cu atenţie textele de mai jos: 

1. Stat insular, situat în SE Asiei, la contactul dintre Oceanul Indian şi Oceanul Pacific, ce cuprinde 

cel mai mare arhipelag din lume,  numit metaforic şi „ Salba de smaralde a Ecuatorului”.  

2. Fostă colonie olandeză, „ţară a burilor” cucerită la începutul secolului XX de Imperiul Britanic, 

stat cunoscut în trecut şi datorită politicii de apartheid, astăzi cel mai dezvoltat stat african. 

3. " Ţara celor două moschei sfinte”, cea mai întinsă ţară din cea mai mare peninsulă a Globului, 

astăzi principala furnizoare a „ aurului negru” pe piaţa mondială şi important loc de pelerinaj 

pentru credincioşii musulmani. 

4.  Răspundeţi la următoarele cerinţe: 



 

 

a. Pentru textul de la cerinţa nr.1 identificaţi:  capitala statului la care face referire textul, un vulcan 

foarte cunoscut, religia predominantă şi specia faunistică naţională. 

b. Pentru textul de la cerinţa nr.2 identificaţi: denumirea statului la care face referire textul, cel mai 

mare oraş şi resursa naturală la care respectivul stat ocupă primul loc pe glob. 

c. Pentru textul de la cerinţa nr.3 identificaţi: denumirea statului la care face referire textul, oraşul-

capitală şi denumirea unuia dintre cele două oraşe sfinte vizitate anual de milioane de pelerini 

Subiectul III           10 puncte  

Explicaţi:  

a. Cantitatea mare de precipitaţii care cade în partea de N a Indiei ;  

b. Formarea barajelor de gheaţă primăvara pe fluviile siberiene şi o consecinţă a acestui fenomen. 

Subiectul  IV           10 puncte  

În coloana A sunt numerotate oraşe iar în coloana B sunt menţionate statele corespunzătoare. 

Realizaţi corespondenţa dintre cele două coloane după modelul : 6 - g 

                        A           B 

1.   Casablanca                                        a. Pakistan  

2.   Karachi                                              b. Africa de Sud  

3.   Istambul                                             c. Irak 

4.   Durban                                              d. Maroc     

5.   Calcutta                                             e. Turcia   

                                                                f. India                                                                                                                                                                                                                   

Subiectul V          40 puncte  

Pe harta suport de mai jos ( Fig. 1), între punctele extreme notate cu literele A şi B  este 

marcat, cu linie punctată, un traseu geografic  de-a lungul căruia sunt consemnate o serie de 

elemente geografice notate cu cifre şi litere. Identificaţi: 

A.  pentru continentul Africa : munţii notaţi cu litera a, tipul de gură de vărsare a fluviului pe     care 

traseul îl traversează în punctul de intersecţie 1, golful notat cu litera b, lacurile din punctele de intersecţie 

2şi 3, deşertul notat  cu litera c, curentul cald ce traversează strâmtoarea notată cu litera d, canalul notat 

cu litera e, strâmtoare notată cu litera f;     

B.  pentru continentul Asia : golful notat cu litera g, câmpia notată cu litera h, deşertul notat cu litera i, 

podişul notat cu litera j, podişul notat cu litera k, insula notată cu litera l, arhipelagul notat cu litera m, 

insula notată cu litera n,  peninsula notată cu litera p, fluviile pe care traseul le traversează în punctele de 

intersecţie notate cu cifrele 4,5,6,7 ;  

C. denumirea strâmtorilor notate cu A şi a B; 

D. calculaţi pe câte grade de longitudine se desfăşoară continentul  Asia ştiind  că punctele extreme au 

următoarele coordonate: Capul Baba: 260 long. E şi Capul Dejnev 1700 long.V.  

E. Precizaţi: 1. două  state situate în insula notată cu litera I şi capitala statului marcat cu litera m 

                     2. cel mai populat stat traversat de traseu şi animalul caracteristic pod. notat cu J 



 

 

 

       Fig. 1  Harta fizico – geografică  a continentelor Asia, Africa, Europa şi Australia 

(Sursa – concursterra.ro) 

 

 

BAREM DE EVALUARE  

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

Subiectul I                       Total 10 p 

I A  – Total 5 p. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect :  

1. Singapore;  2. Bab el Mandeb;  3. Gange şi Brahmaputra  4. sahel; 5. Zambezi.  

I B  - Total 5 p., câte 1 p. pentru fiecare răspuns corect  

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

Subiectul II –câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect.                                                Total 20 p 

1. Total 8 p.: Jakarta (2p), Krakatau (2p), islamică (2 p) , dragonul de Komodo ( 2 p) 

2. Total 6 p.: Rep. Africa de Sud (2p), Johannesburg (2p), aur (2p) 

3. Total 6 p.: Arabia Saudită (2p),  Riad (2p), Mecca / Medina (2p) 

Subiectul III                                                                                                             Total 10 p. 

a. Total 5 p.: Musonul de vară care aduce mari cantităţi de precipitaţii dinspre Oceanul Indian (2p) 

Prezenţa munţilor Himalaya care prin înălţimea lor determină formarea unor bogate precipitaţii cu 

caracter orografic (3p)/ 



 

 

b. Total 5 p.: Cele mai importante fluvii siberiene, Obi, Enisei, Lena au direcţia de curgere de la S 

spre N ( 2 p.) . Primăvara vine mai repede în cursul superior al fluviilor determinând formarea de 

sloiuri ce se acumulează formând uriaşe baraje de gheaţă ( zăpoare) ( 2 p.). În spatele acestor 

baraje naturale se acumulează mari cantităţi de apă care la un moment dat ies din matcă 

provocând inundaţii şi apariţia de întinse zone mlăştinoase, mai ales în Câmpia Siberiei de Vest. ( 

1 p.) 

Subiectul IV - câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:                                    Total 10 p 

 1-d; 2-a; 3-e; 4-b; 5-f. 

Subiectul V                                                                                                              Total 40 p 

A. Total 9 p.,  câte 1p. pentru fiecare răspuns corect: 

a - Munţii Atlas, 1 – deltă,  b – Golful Guineii   2 – Lacul Victoria, 3 – Lacul Tanganika, c – 

Deşertul Namib, d – curentul Mozambicului, e – Canalul Suez, f – Str. Bab- el - Mandeb; 

B.   Total 13 p., câte 1p. pentru fiecare răspuns corect: 

g – Golful Oman, h – Câmpia Turanului, 4 – Sârdaria, 5 – Enisei, i – Deşertul Taklamakan, j 

– Podişul Tibet, 6 – Gange, k – Podişul Deccan, l – Insula Kalimantan, m – Arhipelagul 

Filipine, n – Insula Honshu, p – peninsula Coreea, 7 – Amur,  

C.   Total 4 p. : A - Str. Gibraltar (2p), B - Str. Tătară (2p)  

D.   Total 4p.: 1640 longitudine (4p). 

E.    Total 10p., câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect: 

        1. oricare două state dintre: Indonezia, Malaezia, Brunei (4p), Manila( 2p); 

        2. China( 2p); iacul ( 2p); 

Se acordă 10 puncte din oficiu                                                     90 + 10 = 100p 
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