
CONCURSUL ȘCOLAR JUDEȚEAN "TERRA ȘI MILENIUL III" 

Ediția a V-a, 2 aprilie 2022  

 CLASA A VII-A 

Varianta 1 

 

SUBIECTUL I                                                                                                               70 puncte (10x7p) 

Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

 

1. Fluviul marcat pe hartă cu cifra 2 este: 

a. Indus 

b. Gange 

c. Brahmaputra 

d. Mekong 

 

 

                                                          

                                       

                                                                                

2. Vânturile caracteristice climatului din regiunea 

notată pe hartă cu litera A sunt: 

a. calmele ecuatoriale                 

b. alizeele 

c. musonii        

d. vânturile de vest 

                                                                            

3. Munții Ural sunt notați pe harta alăturată cu 

litera: 

a. A 

b. C          

c. D      

d. E 

                                                                                                   
4.  Boșimanii sunt populații care trăiesc în: 

a. Africa insulară                       

b. Africa Centrală         

c. Africa de Nord         

d. Africa de Sud

 

 

5. Podișul Etiopiei este marcat pe hartă cu litera: 

a. D 

b. A 

c. C 

d. B 

                                                                              
 

6. Climatul tropical uscat este marcat pe hartă cu 

litera: 

a. D 

b. B       

c. A     

d. C       

                                                                         



7. Lacul Victoria reprezintă ca mod de formare un 

lac: 

a. relict 

b. tectonic          

c. vulcanic      

d. glaciar 
                                                                                        

 

8. Vegetația pădurilor de foioase este notată pe 

harta alăturată cu litera: 

a. B 

b. A        

c. D      

d. F 
                            
 

 

9. Statul Iran este marcat pe hartă cu litera: 

a. B 

b. C 

c. D 

d. H    
                                                                                                                             

 

10. Cele mai mari zăcăminte de petrol sunt 

localizate în statul  marcat pe hartă cu numărul: 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. 4 

                  
SUBIECTUL II                                                                                                                                  20 puncte  

Folosind imaginea alăturată răspundeți la 

următoarele cerințe:  

1. Numele insulei notate cu cifra 1. 

2. Numele strâmtorii marcate cu litera a. 

3. Numele golfului notat cu litera A. 

4. Numele peninsulei numerotate cu cifra 2. 

                   

                                                                                     

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 VII-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 

b c a d b b b c c b 

 

Total= 10x7= 70 puncte 

SUBIECTUL II                                                                                                          20 puncte 

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

1. Madagascar. 

2. Mozambic.      

3. Golful Guinea. 

4. Peninsula Somalia.                                                                                         

 

Total= 4x5p= 20 puncte 

 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


