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Relieful și hidrografia Europei 

Rădulescu Viorica Norica 
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I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:                                                                     

6x3 p=18 puncte 

  

1. Vârful Mont Blanc care are altitudinea de 4807 m, este situat în munții: 

     a. Carpați             b. Alpi                       c.Pirinei 

2. Munții Alpii Scandinaviei s-au format în timpul orogenezei: 

     a. alpine                b. caledoniene             c.hercinică 

3. După modul de formare Lacul Sfânta Ana este de origine: 

     a. vulcanică           b. glaciară                    c. tectonică 

4. Fluviul Volga se varsă în marea: 

     a. Marea Caspică              b. Marea Neagră                     c.Marea  Baltică 

5. Limita dintre Europa și Asia este dată de munții: 

     a. Apenini              b. Ural                          c. Carpați 

6.Este un lac de origine tectonică: 

     a. Lacul Onega       b. Lacul Balaton           c. Lacul Ladoga 

 

 

II.Asociați termenii  corespunzător între râurile din coloana A și mările în care se varsă din coloana B:                                                                           

3x4p=12 puncte 

             A                                                              B 

      a.  Nipru                                                     1. Marea Nordului  

      b.  Pad                                                        2. Marea  Neagră  

      c.   Rin                                                        3. Marea Adriatică 

                                                                                                  

III.Citiți textul de mai jos și răspundeți la cerințe:                 16x3p =32 puncte 

Dunărea 

 Este al doilea fluviu ca lungime din Europa, după Volga. De la izvor, din Munții Pădurea Neagră 

(Germania) și până la vărsarea în Marea Neagră, marele fluviu străbate zece țări și patru capitale: Germania, 

Austria (trece prin capitala Viena), Slovacia (trece prin capitala Bratislava), Ungaria (trece prin capitala 

Budapesta), Croația, Serbia (trece prin capitala Belgrad), România , Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.  

 De la intrarea în țară și până la hidrocentrala Porțile de Fier, Dunărea curge printr-o vale îngustă, 

mărginită de munți. Înainte de vărsarea în mare, Dunărea se desface în trei brațe: brațul Chilia, brațul Sulina 



și brațul Sfântu Gheorghe, formând  astfel o deltă de o rară frumusețe. 

 Apele Dunării și ale râurilor sunt importante pentru: alimentarea localităților, irigarea terenurilor 

agricole, producerea curentului electric în hidrocentrale, transportul călătorilor și al mărfurilor, pescuit, 

turism etc. Activitățile omenești afectează calitatea apelor care trebuie protejate împotriva poluării de orice 

fel. 

 

Pentru fluviul Dunărea nota-ți :  

a. locul de unde izvorăşte fluviul: ………………....................………………………………...........................;  

b. marea în care se varsă: 

………………………...................……………………………………......................;  

c. statele pe care le străbate: 

……………...............................................................................................................……………………………

………......................................................................................……………………..  

d. capitalele prin care curge: …………………...............……................……………………………………… 

 

          IV. Pe baza hărții de mai jos precizați: 

                                                                   

a.Insulele şi peninsulele Europei notate 

 pe hartă cu litere de la A la E; 

 b.Unităţile de relief  marcate, pe hartă, 

 cu numere de la 1 la 10 ; 

 c.Fluviile marcate pe hartă, cu numerele  

13-15 ; 

 d.Unitatea de relief străbătută de râurile 

 marcate pe hartă cu numerele 13 și 15; 

 e. Numele a cinci mări și un golf; 

 f.cifra cu care este notat țărmul caracterizat  

prin fiorduri; 

g. Orogeneza în care s-au format munții notați 

cu 2,3,5, 9. 

 

 

 

28 PUNCTE 

 

 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasa a VI a  
 

Barem de corectare și notare 

TEST DE EVALUARE 

-Relieful și hidrografia Europei- 

 

    I.Se acordă 5p pentru fiecare ăaspuns corect.                               Total   6x5p=30 puncte  

 

  1- b. Alpi ;    2-  b. caledoniene;     3- a. vulcanică;  4-a. Marea Caspică ; 5- b. Ural;  6-b. Lacul 

Balaton  

 

II.Se acordă 4p pentru fiecare asociere corectă.                          Total 3x4p =12 puncte 

 
      a.  Nipru -    2. Marea  Neagră                                                  

      b.  Pad   -    1. Marea Adriatică                                                  

      c.   Rin    -    3.  Marea Nordului                                                 

 

 IV.Se acorda 3p pentru fiecare raspuns corect.                                 Total 16x3p =48 puncte 

     

 a. Munții Pădurea Neagră (3p) 

b. Marea Neagră (3p) 

c.  Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina  

(10x3p=30p) 

 d. Viena,  Bratislava,  Budapesta,  Belgrad (4x3p=12) 

 

Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

Total      30+12+48=90 + 10 oficiu=100 puncte 

 
 


