
CONCURSUL ȘCOLAR JUDEȚEAN "TERRA ÎN MILENIUL III" 

Ediția a V-a, 2 aprilie 2022  

 CLASA A VI-A 

Varianta 1 

 

SUBIECTUL I                                                                                                               70 puncte (10x7p) 

Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Continentul cu ponderea cea mai mare a populației tinere este: 

a. Europa      

b. Asia          

c. Africa       

d. America 

 

 

2. Țărmurile de tip dalmatic se întâlnesc în partea de vest a peninsulei: 

a.Balcanice 

b.Scandinave           

c.Iberice       

d.Italice 

 

 

 

3. Fluviul Rin este notat pe hartă cu cifra: 

a.1 

b.2 

c.3  

d.4 

                                      
 

 

4. Pentru scara grafică alăturată, scara numerică corespunzătoare este: 

a. 1:20.000.000 

b. 1:80.000.000         

c. 1:2.000.000      

d. 1:8.000.000                

 

 

 

5. Azotul reprezintă o resursă utilizată în: 

a. industria chimică          

b. industria energetică 

c. industria siderurgică         

d. industria metalurgiei neferoase

 

 

6. Climatul specific regiunii notate cu litera B 

este: 

a. subpolar 

b. subtropical         

c. temperat continental     

d. temperat oceanic 

                                                       



7. Vegetația pădurilor de conifere este marcată pe 

harta alăturată cu litera: 

a. a 

b. b 

c. c 

d. d     

          
 

8. Din generația orașelor medievale fac parte: 

 a. Viena și Koln 

b. Varșovia și Praga       

c. Liverpool și Barcelona     

d. Madrid și Roma 

 

9. Din rândul popoarelor romanice (latine) fac parte:

a. polonezii 

b. letonii 

c. ungurii 

d. portughezii           

 

10. Câmpia Panonică este marcată pe hartă cu 

litera: 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

                                                                      
 

 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                                  20 puncte  

Pe baza harții fizice a Europei din imaginea 

alăturată răspunde la următoarele cerințe:   

1. Numele peninsulei notate cu litera D. 

2. Litera cu care este notată insula Sicilia. 

3. Cifra cu care este notat un lanț montan 

format în orogeneza caledonică. 

4.  Litera cu care este notată Marea Baltică. 

 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. O singură variantă de răspuns este corectă. 

Timpul de lucru este de 60 minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 



Barem de evaluare și notare 

Clasa a VI-a 

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                    70 puncte 

Se acordă 70 de puncte, câte 7 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c a b a a d b b d b 

 

Total= 10x7= 70 puncte 

SUBIECTUL II                                                                                                                                  20 puncte 

Se acordă 20 de puncte, câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. Peninsula Balcanică. 

2. i.      

3. 5. 

4. b.                                                                                         

 

Total= 4x5p= 20 puncte 

 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


