
Test de evaluare la geografie 

- clasa a V-a - 

 

Prof. Macoviciuc Nicoleta, Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra Neamț 

                                       

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Planeta Pământ ( Terra )  are formă: 

a.  pătrată                            b. cilindrică       c. sferică                         d. alungită 

2. Calea Lactee reprezintă: 

a. o planetă                    b. o galaxie            c. un sistem solar                d. o constelație 

3. Soarele este : 

a. o planetă                    b. o cometă                   c. un satelit               d. o stea 

4. Planeta Pământ ( Terra ) în funcţie de depărtarea faţă de Soare este: 

a. a treia planetă            b. a cincea planetă       c. a opta planetă       d. a patra planetă 

5. Ecuatorul este cercul imaginar care împarte Pământul în: 

a. cinci emisfere            b. o emisferă               c. două emisfere       d. trei emisfere  

  

                                                                                                                            5X 3p. = 15 puncte 

II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă: 

 

1. Punctul cardinal din partea de sus a unei hărţi se numeşte………………... 

2. Soarele, cele nouă planete, sateliţii acestora, asteroizii, cometele şi meteoriţii formează 

……………............... 

3. Mișcarea Pământului în jurul axei sale, în timp de 24 de ore, se numește …………….......... 

4. Sateliții sunt corpuri cereşti fără lumină proprie, care se rotesc  în jurul  ……………........ 

5. Singurul satelit natural al Pământului se numeşte……………………… 

6. Pe glob se află un număr de.................meridiane. 

      7. Așază în ordine crescătoare scările de proporție: 1:300 000;     1:1 500 000;      1:25 000.                      

............................................................................................................................................. 

 8. Mișcarea Pământului în jurul Soarelui are loc în timp de ............................................                                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                             8X3p. = 24 puncte 



  III. Precizaţi pe următorul desen planetele în ordinea lor faţă de Soare.                                                           

 
                                                                                                                                   9X2p. = 18 puncte 

 

IV.  Precizaţi pe următorul desen paralelele importante și cu câte grade se notează ele . 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                                    5X3p.=15 puncte 

 

 

V. Definiţi următoarele noţiuni: latitudinea, harta geografică.  

                                                                                                                   2X5p.=10 puncte 

 

 

VI.    Dacă România este străbătută de paralela de 450lat. N, la câte grade de latitudine este 

situată față de  Polul Nord?  Dar față de Polul Sud?   

                                                                                                                                       2X4p.=8 puncte 

 

 

                                                                                                                          Total: 9p.+1p.of.=10p. 

 

 


