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TEST 

CLASA A VI-A 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

SUBIECTUL I                                  __     10 puncte 

I. Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Insulele  Lippari aparțin statului numit: 

a. Italia                      b. Spania                    c. Franta                          d. Malta                     

2. Lacul Boden este un lac de origine: 

a. antropică                  b. glaciară                       c. tectonică               d. vulcanică   

3. După forma de guvernământ, este o monarhie statul: 

a. Luxemburg                    b. Germania                    c. Islanda                  d. Ungaria 

4. Dintre munții de mai jos, aparțin orogenezei caledoniene: 

a. Ural                           b. Carpați                   c. Scandinaviei             d. Apenini  

5. In peninsula Bretagne sunt specifice țarmuri cu: 

a. riass                        b. fiorduri                       c. lagune si delte                    d. dalmatin 

 

SUBIECTUL II               __ 10 puncte 

 

1. Imaginile de mai jos surprind obiective turistice sugestive din orașe europene.Realizați 

corespondența intre orașele din coloana A  si imaginile din coloana B. 

 

          A.        B 

 

 

                                                                                                     

 

1. Paris                                                      

 



2. Sankt-Petersburg                      

 

3. Londra                                                    

 

4. Barcelona                                                         a.                                         b. 

 

    

 

 

                                

             

 

 

 

 

       c.    d. 

  

 

 

     

SUBIECTUL III                                                      25 puncte 

 

 Pe baza hărţii de mai jos,precizaţi pe foaia de concurs: 

 

  1. numele lacurilor marcate cu cifrele 1, 2 şi 3; 

  2.numele insulelor si peninsulelor marcate cu literele a, b si c; 

  3. numele   mării marcate cu litera d; 

  4.numele golfurilor marcate cu cifrele 4 și 5; 

  5.numele unităților de relief marcate pe hartă cu A, B, C, D și E; 

  6.un etaj de vegetație din unitatea marcată cu D; 

  7.comparați ,sub aspectul reliefului, unitățile marcate cu A și E,identificând două deosebiri intre 

acestea.Deosebirile se pot referi la următoarele aspect: modul de formare, altitudini, tipurilr de roci, 

tipuri de relief, alte aspecte specifice. 

  8.numele unui lac vulcanic din unitatea cu B; 

  9.tipul genetic de lac marcat cu 1. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL IV                                                   ___ 20 puncte 

Pe  harta de mai jos  apar state marcate cu litere de la A la J şi  oraşe capitală marcate cu numere de 

la 1 la 15. Precizați: 

 



 

 

1. Numele țărilor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C , D , E, F, G și H; 

2. Numele capitalelor marcate, pe hartă, cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7; 

3. Numele fluviului care trece prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B; 

4. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera F; 

5. Numele orașelor capitală pentru statele marcate, pe hartă, cu literele A, C și D. 

 

SUBIECTUL V                                                                        10 puncte 

Pentru Spania, pecizați: 

1. numele a două state cu care se învecinează; 

2. numele a două insule/grupuri de insule ce aparțin Spaniei; 

3. două tipuri de climă; 

4. două fluvii ce străbat Spania; 

5. două orașe port la marea Mediterană. 

 

SUBIECTUL VI                                                                      15 puncte 

 

Explicati, pe scurt: 

a. Ponderea mare a hidroenergiei în Norvegia; 

b. Prezența vulcanismului în bazinul Mării Mediterane; 

c. Prezența a numeroase lacuri glaciare în peninsula Scandinaviei. 

 



DIN OFICIU: 10 PUNCTE 

TOTAL: 100 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


