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NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI.....................              CLASA A V-A....... 

DURATA: 50 MINUTE                                                                 DATA................                                                            

SUBIECTE: 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

I.Explicaţi termenii : (2puncte x3=6 puncte) 

a) subducție 

 b) roci sedimentare 

 c) munți caledonici 

 

II. Notați pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmațiile de mai jos: (2 x 2puncte=4 puncte) 

1.Placǎ tectonicǎ majorǎ este: 

 a) Filipinelor; b) Euroasiaticǎ; c) Arabǎ; d) Moesicǎ; 

2. Dealurile și podișurile sunt forme de relief cu altitudini medii: 

a) sub  300 m; b) 300-1000 m; c) 300 m;  d) peste 100 m. 

 

III. Se dau următoarele exemple de minerale şi roci: pietriş, granit, marmură, 

cuarţ,  topaz, diamant, bazalt, argilă, şisturi cristaline, calcar, petrol, acvamarin, 

gips, safir, aur, conglomerate, nisip, zirconiu, cărbune, gresie. Grupaţi aceste 

exemple pe următoarele categorii:  

(20x 0,5 puncte=10 puncte) 

a. minerale 

 

b. roci magmatice/vulcanice 

 

c. roci  sedimentare 

 

d. roci metamorfice         

                       

 



 

 

                                                                

IV. Denumiţi corect învelişurile interne ale Terrei cu cifre de la 1 la 3 și 1.1. și 

2.2. din schema de mai jos. (2 puncte x 5=10 puncte) 
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V. Identificaţi pe desenul de mai jos elementele notate cu cifre de la 1 la 4; 

precizați patru fenomene geografice care se formează în urma contacului de tip 

rift. (8x1,5puncte=12puncte)    
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VI.Identificaţi pe harta de mai jos,  utilizând legenda, denumirea unităților de 

relief notate cu cifre pare. (1 puncte x 19 = 19 puncte)                                               

                          , 

VII. a. Notați pe baza hărții de mai jos, denumirea continentelor și a oceanelor 

notate cu cifre pare. (5x2 puncte=10 puncte).  

      b. Notați denumirea următoarelor articulații ale țărmurilor, utilizând harta 

de mai jos: peninsule- P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10; 

insule/arhipelaguri- I1, I5, A8, I10, I11;golfuri- G1, G2; strâmtori- S1, S2. 



    (1 puncte x 19 = 19 puncte). 

 


