
TEST SUMATIV  GEOGRAFIE, SEMESTRUL I 

CLASA a VI-a 

 

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

• Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 

 

Subiectul I  (24 puncte)  

Se dau următoarele imagini în care sunt reprezentate resurse naturale:  

        
   1.                                           2.                                             3.  

 

            
                4.                                         5.                                             6.  

 

1. Asociază resursele din imaginile de mai sus cu una din ramurile industriale: 

     a. industria energiei electrice 

     b. industria petrochimică 

     c. industria siderurgică 

     d. industria textilă 

     e. industria de prelucrare a lemnului 

     f. industria alimentară 

2. Precizează câte un produs industrial final obținut din fiecare resursă prezentată mai sus. 

3. Precizează câte o țară care realizează producții mari pentru fiecare dintre aceste resurse. 

4. Explicați termenii de: resurse epuizabile și inepuizabile și dați câte 2 exemple pentru 

fiecare. 

Subiectul II (16 puncte) 

 ,,Țărmurile specifice litoralului nordic sunt țărmuri înalte și puternic crestate." 

 

 



1. Cum se numesc aceste țărmuri? 

2. Care este agentul extern care a dus la formarea lor?  

3. În ce zonă climatică se află nordul regiunii prezentate? 

3. Numiți 2 țări în care apar aceste țărmuri. 

4. Zona de vegetație predominant în nordul regiunii. 

5. Numiți 2 grupe de popoare care locuiesc în această parte a Europei. 

 

Subiectul III (20 puncte) 

    Se dau următoarele imagini:  

     
A.                                          B.                                               C. 

a.  1.Precizați care este rasa cea mai răspândită de pe glob și  un continent în care 

predomină după Europa. 

      2. Care este rasa cu cea mai mare natalitate dar și mortalitate și continentul în care 

predomină; numiți un continent în care mai este întâlnită această rasă si precizați modul 

prin care a  ajuns acolo. 

 

b. 1. Numiți 3 țări în care este prezentă rasa galbenă și dați câte un exemplu de 

metropolă din fiecare țară exemplificată. 

2. Enumerați 2 religii ale rasei albe și două ale rasei galbene. 

3. Precizați câte un tip de așezare rurală prezentă la fiecare din aceste rase. 

                                                                                                                                                     

Subiectul V (30 puncte) 

Se dau următoarele imagini:        

1.                                                  2.                                                    3. 

 

 

                                           

 

 

       

                                                                                                                   

 

    

                     4.                                                                       5.                                             

  

 

 

1.(10p)Precizați orașele în care se întâlnesc obiectivele turistice prezentate în imaginile de 

mai sus.  



2. ( 10 p) Pentru orașul în care întâlnim imaginea nr. 4 prezentați: 

a. țara și unitatea de relief în care este situat; 

b. fluviul care traversează orașul; 

c. tipul de climă din vestul țării; 

d. vechimea orașului; 

e. cum a fost supranumit 

g. 2 obiective turistice care pot fi vizitate (altele decât cel din imagine); 

h. limba vorbită și religia predominantă 

3. (10 p)Precizați:  

     a. Peninsula în care este așezat orașul din imaginea 1 și tipul de vegetație predominant. 

     b. Insula în care este așezat orașul 2 și fluviul care îl traversează. 

     c. Limba vorbită în orașul marcat cu cifra 3. 

 

 

 

 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 BAREM DE EVALUARE ŞI DE 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 .............................................................................................................. 24 puncte  

1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:  

     .    Total 1 = 6 puncte 

2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:  

              Total 2 = 6 puncte 

3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare corelație corectă:  

              Total 3 = 6 puncte 

4. Se acordă câte 1 p pentru fiecare explicaţie corectă și câte 1 punct pentru fiecare exemplu 

corect.        

         Total 4 = 6 puncte 

TOTAL  SUBIECT  I  (1+2+3+4) = 24 puncte 

 

Subiectul II .............................................................................................................. 16 puncte 

1. Se acordă 2 p pentru explicaţia corectă. 

2. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect. 

3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare țară precizată corect.  

  Exemplu de răspuns: Norvegia, Islanda 

4. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect. 

5. Se acordă câte 1 p pentru fiecare popor menționat corect . 

Exemplu de răspuns: Slav, germanic. 

     TOTAL SUBIECT  II  (1+2+3+4+5) = 16 puncte 

 

 

Subiectul III ........................................................................................................... 20 puncte 

a. + b.  Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:  

 

TOTAL SUBIECT  IV  (a+b) = 20 puncte 

 

Subiectul IV ............................................................................................................ 30 puncte 

1.  Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect.( 2x5=10p) 

 

2.  Se acordă  câte 1 p pentru fiecare răspuns corect.(1x10=10p) 

 

3.  Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect.(2x5=10p) 

                                      

TOTAL SUBIECT  V  (1+2+3) = 30 puncte 

 

 

 

TOTAL TEST: 90 PUNCTE  

DIN OFICIU: 10 PUNCTE 


