
CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018

Clasa a VI-a                     Varianta 2
Subiectul I.   60 p (10 x 6)
1. Pe globul geografic, continentul Europa este în zona:
a. A
b. C
c. D
d. B

2. Pe hartă apar peninsulele:
a. Balcanică și Iberică
c. Scandinavă și Crimeea
c. Iutlanda, Scandinavă și Kola
d. Bretagne, Iutlanda și Scandinavă

3. Vulcani activi sunt în insulele:
a. 1 și 2 
b. 2 și 4
c. 3 și 2
d. 1 și 4

4. Fluviul marcat cu numărul 1:
a. Se varsă prin estuar
b. Curge spre vest
c. Străbate 10 capitale
d. Se varsă prin deltă

5. În zona marcată cu albastru de pe hartă verile:
a. Sunt scurte 
b. Sunt secetoase
c. Sunt răcoroase
d. Lipsesc

6. Imaginea sugerează zona:
a. De tundră
b. Mediteraneană
c. De taiga
d. De stepă



7. Harta fizică a Poloniei arată că :
a. Relieful cel mai înalt este în nord
b. Domină podișul
c. Domină câmpia
d. Relieful este așezat concentric

8. Strâmtorile 1 și 2, de pe harta alăturată:
a. Sunt la limita cu Africa
b. Permit legătura cu Mediterana
c. Mărginesc Peninsula Iberică
d. Sunt largi 

9. Datorită ghețarilor din trecut(în imagine cu alb) s-au format :
a. Unele fluvii
b. Unele lacuri
c. Munți vulcanici
d. Multe specii de plante

10. Un element comun României și altor țări din Europa Centrală, de pe hartă, este:
a. Forma teritoriului 
b. Ieșirea la mare
c. Aceiași vecini
d. Prezența Carpaților

Subiectul II.   20 p (4 x 5)

La limita Europei cu Asia sunt două șiruri de munți. Aceștia au înălțimi diferite(1894 m și 5642 
m) și  orientarea diferită(est-vest și nord-sud ). 
1. Scrieți numele munților orientați pe direcția est-vest.
2. Scrieți numele munților orientați pe direcția nord-sud
3. Scrieți numele muților mai înalți.
4. Cărui fapt se datorează înălțimile diferite?

Din oficiu se acordă 20 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018

Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   60 p (10 x 6)

Nr. întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raspuns corect d c d d c c c b b d

Sub. II  20 p (4 x 5)
1. Caucaz
2. Ural
3. Caucaz
4. vîrsta diferită/orogeneza diferită/ hercinici-alpini

din oficiu 20 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a V-a, 9 martie 2019

Clasa a VI-a                     Varianta 1

Subiectul I.   70 p (10 x 7)
1. Călătoria lui Magellan, al cărei traseu apare pe hartă, a arătat:
a. forma continentelor
b. forma Pământului
c. că sunt patru oceane
d. că cel mai mare continent este Asia

2. Numărul populației Europei este de:
a. 100 milioane
c. 10 milioane
c. 800 milioane
d. 1 miliard

3. Pe harta alăturată sunt marcate resurse enrgetice din Europa. 
O constatare ar fi că acestea:
a. sunt răspândite uniform
b. sunt concentrate în zona de țărm
c. lipsesc în centrul continentului
d. sunt răspândite diferit

4. Imaginea are legătură cu mărimea scării de proporție.
La scară mare este: 
a. Harta Lumii
b. Harta României
c. Harta Orașului
d. Harta Cartierului

5. Așezarea din fotografie este un:
a. sat stup(sau cuib)
b. sat adunat
c. oraș
d. sat de tip kraal

6. Resursa sugerată de fotografie se află:
a. în aer
b. în apă
c. la suprafață 
d. în subsol



7. Punctul extrem denumit Capul Roca este marcat cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

8. Peninsulei din imaginea alăturată îi este specific țărmul:
a. de tip dalmatic
b. cu fiorduri
c. cu deltă
d. cu poldere

9. Pe Globul geografic se observă faptul că în vecinătatea Europei
sunt continentele :
a. Asia și Australia
b. Africa și America de Sud
c. Antarctida și America de Nord
d. Asia și Africa

10. Harta fizică arată faptul că relieful Europei este:
a. echilibrat ca pondere
b. predominant muntos
c. diversificat
d. așezat simetric față de meridianul de 00

Subiectul II.   20 p (4 x 5)

       Pe baza textului răspundeți la cerințe.
       În sudul Europei sunt vulcani activi. Unul dintre aceștia este situat în Peninsula Italică iar
altul pe o insulă mare din vecinătate. În jurul acestor vulcani activi trăiesc mulți oameni.
1. Scrieți numele celor doi vulcani.
2. Scrieți numele vulcanului care se află în Peninsula Italică
3. Scrieți numele insulei mari pe care se află celălalt vulcan.
4. Cărui fapt se datorează populația numeroasă din vecinătatea lor?

Din oficiu se acordă 10 p

CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”



Ediția a V-a, 9 martie 2019
Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   70 p (10 x 7)

Nr. îtrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raspuns corect b c d d c d c b d c

Sub. II  20 p (4 x 5)
1. Vezuviu și Etna
2. Vezuviu
3. Sicilia
4. solurilor fertile

din oficiu 10 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a VI-a, 20 februarie 2021

Clasa a VI-a                     

1. În imagine sunt mijloace de orientare. Dintre acestea folosește
câmpul magnetic:
a. 4
b. 1
c. 3
d. 2

2. Statele lumii apar pe harta cu numărul:
a. 1
b. 3
c. 4
d. 2

3. Distanța între punctele A și B este de :
a. 4 km
b. 3 km
c. 1 km
d ,5 km

4. Imaginea sugerează:
a. poluare
b. încălzire climatică
c. creșterea numerică a polpulației
d. epuizarea resurselor



5. Populația Terrei a înregistrat în perioada 1900-2020
următoarea evoluție:
a. scădere de la 7,7 miliarde la 1,7 miliarde
b. creștere de la 1,7 miliarde la 7,7 miliarde
c. creștere de la 1,7 miliarde la 6 miliarde
d. scădere de la 6 miliarde la 1,7 miliarde

6. Imaginea sugerează:
a. populație din toate grupele de vârstă
b. numai populație adultă
c. numai populație tânără
d. numai populație vârstnică

7. Comparând cele două hărți descoperiți cum este densitatea medie
în intervalul 0 -50 și alegeți corect cauza:
a. temperaturile ridicate
b. mortalitatea ridicată
c. migrațiile
d. temperaturile scăzute

8. Satul din imagine este de tip:
a. adunat
b. risipit
c. răsfirat
d. liniar

9. In imagine este surprinsă poluarea:
a. aerului 
b. solului
c. fonică
d. apei



10. Resursa din fotografie este:
a. de subsol din câmpie
b. forestieră din dealuri
c. de suprafață din munți
d. de subsol din munți

11. Priviți atent imaginea și alegeți răspunsul corect privind 
scopul pasajului peste autostrada:
a. decor
b. traversare viețuitoare sălbatice
c. traversare pietoni
d. reducerea zgomotului

12. Informațiile corecte pentru continentul Africa sunt:
a. suprafața 44 mil km2, populație 700 mil. loc
b. suprafața 900 mil. loc, populație 30 mil. km2

c. suprafața 42 mil km2, populație 4,8 md. loc.
d. suprafața 30 mil km2, populație 900 mil. loc.

13. Resursa sugerată de imagine este:
a. sarea 
b. apa
c. petrolul
d. energia vântului

14. Centrul Piteștiului arată preocuparea pentru:
a. smart city
b. conservarea clădirilor vechi
c. recreere și aspect peisagistic
d. descongestionarea traficului



15. Imagine sugerează sectorul de activitate:
a. primar
b. secundar
c. terțiar
d. cuaternar

RĂSPUNSURI

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Răspuns d b b b b c d d d d b d c c d
Timp (sec.) 30 30 30 30 30 30 45 30 30 30 30 45 30 30 30



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a VII-a, 19 februarie 2022

Clasa a VI-a                     

1. Pe Globul alăturat se observă: 
a. munți
b. câmpii
c. fluvii
d. țări

2. Fotografia are legătură cu: 
a. Strabon
b. Iuri Gagarin
c. Fernando Magellan
d. Neil Armstrong

3. Continentul de pe hartă are lungimea de:
a. 5000 km
b. 18000 km
c. 9000 km
d. 7000 km

4. Termenul emigrare, de pe săgeata 1 din imagine, sugerează:
a. totalitatea persoanelor
b. persoanele care vin
c. persoanele decedate
d. persoanele care pleacă

5. În imagine se observă că Australia este față de Ecuator
spre punctul cardinal:
a. nord
b. est
c. sud
d. vest



6. În fotografie se observă populație:
a. din toate grupele de vârstă
b. adultă
c. tânără
d. vârstnică

7. Diagrama alăturată arată populația pe continente.
Al treilea cel mai populat continent este:
a. Africa
b. Europa
c. America de Nord
d. America de Sud

8. Satul din imagine, de tip stup, este specific Europei:
a. Centrale
b. Nordice
c. Estice
d. Sudice

9. In imagine apare o soluție privind protecția mediului.
Componenta protejată este:
a. solul
b. fauna
c. apa
d. aerul

10. Pe Harta Politică, Brazilia este marcată
 cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4



11. Comparând cele două hărți, se constată că 
suprafața forestieră
a. a rămas aceiași
b. s-a mărit 
c. s-a micșorat mult
d. s-a micșorat puțin

12. Imaginea sugerează activități din sectorul:
a. secundar
b. primar
c. terțiar.
d. cuaternar

13. Resursa sugerată de imagine este:
a. vântul
b. apa
c. petrolul
d. soarele

14. În fotografie se observă:
a. un megalopolis
b. un oraș propriu-zis
c. o metropolă
d. mai multe orașe

15. Activitatea din imagine este de:
a. reciclare
b. exploatare de resurse
c. plantare
d. turism 



RĂSPUNSURI

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Răspuns d c c d c d b d d b c b d c c
Timp (sec.) 30 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VI-a Varianta  2

Subiectul I.                40 p 
Cu numere de la 1 la 4 sunt hărţi geografice.                        
 
   1           2

    3                                                                                                                                           4

1. Pe harta numărul 1  cu numere de la 1 la 5 sunt marcate unităţi de relief.  
    a. Scrieţi numele unităţilor 2, 4 şi 5.
    b. Scrieţi numărul unităţii de relief aflată în Peninsula Scandinavă                                      10 p

2. Pe baza hărţii numărul 2 comparaţi relieful Europei cu relieful Africii şi scrieţi:
    a. o deosebire;
    b. o asemănare.           10 p

3. Urmăriţi harta numărul 3 şi scrieţi:
    a.  ce parte a continentului traversează Dunărea;
    b. capitalele traversate de Dunăre în sensul de curgere.         10 p

4. Pe harta numărul 4 apre vegetaţia. Cu numerele 1 şi 2 sunt marcate zone cu vegetaţie de 
    ierburi joase. Scrieţi:
    a. o cauză a diversităţii vegetaţiei europene;
    b. câte o cauză specifică fiecăreia din zonele 1 şi 2 care să explice de ce sunt ierburi joase. 10 p



Subiectul II.   50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. În sudul unei peninsule importante este strâmtoarea Gibraltar. 
     a. Scrieţi numele peninsulei;
     b. Scrieţi ce continent este dincolo de strâmtoare
     c. Scrieţi numele altei strâmtori de pe marginea continentului.                                      15 p

2.  Două mari oraşe europene au fost întemeiate de romani, pe fluvii importante. În prezent 
     legătura directă dintre ele a fost favorizată prin construirea unui tunel pe sub Marea Mânecii.
      a. Scrieţi numele celor două oraşe.
      b. Scrieţi pe ce fluviu este situat fiecare.                                                                         10 p

3. În cele mai multe ţări europene diferenţa dintre natalitate şi mortalitate are valori negative.    
    Scrieţi :
    a. cum se numeşte indicatorul demografic rezultat din această diferenţă ;
    b. o consecinţă a valorii negative;                                                                                      10 p
    
4. După origine şi limbile vorbite, în Europa se disting tri mari grupe de popoare. 
    Scrieţi : 
    a. numele celor trei grupe ;
    b. numele câte unui popor din fiecare grupă;
    c. numele unui popor care nu se include în nici una dintre cele trei grupe.                       15 p

Din oficiu se acordă 10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. a.  2 Munţii Carpaţi   4 Munţii Alpi   5 Câmpia Germano-Poloneză   3 x 2,5 = 7,5 p
    b.  1      2,5 p
 
2.  a.  ex. în Europa predomină câmpia, în Africa predomină podişul      5 p
     b.  ex. relief diversificat                                                                        5 p

3. a. partea centrală                 2 p
    b. Viena, Bratislava; Budapesta, Belgrad     4 x 2 = 8 p

4.  a.  ex. clima diferită, relieful diferit    4 p
     b.  ex. 1 clima cu puţine precipitaţii, vânturi frecvente etc.

2 clima rece, vânturi puternice etc.             2 x 3 = 6 p
Sub. II  50 p

1. a. Iberică  4 p
    b. Africa   3 p
    c. oricare exemplu corect  3 p 

2. a. Paris, Londra   2 x 2,5 = 5 p
    b. Paris – Sena,  Londra – Tamisa  2 x 2,5 = 5 p

3. a. spor natural (bilanţ natural)   5 p
    b. scădere numerică, îmbătrânire demografică, lipsa forţei de muncă   5 p

4. a. latine, germanice, slave    3 x 1,5 = 4,5 p 
    b. pentru oricare exemplu corect 1, 5 p      3 x 1,5 = 4,5 p 
    c.  ex. ungurii, grecii, albanezii, irlandezii etc. pentru oricare exemplu corect 1 p

din oficiu 10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VI-a

Subiectul I.                40 p
Cu numere de la 1 la 4 sunt hărţi geografice.                        
 Pe baza hărţilor răspundeţi la cerinţele formulate.
   1           2

                                                                            3                                                                       4

1. Pe baza hărţii nr. 1 scrieţi:  
    a. două caracteristici ale reliefului;
    b. două denumiri de munţi tineri;

2. Pe baza hărţii nr. 2 scrieţi:
    a. numele statelor colorate cu galben şi marcate cu numere;
    b. un element comun al celor cinci state.

3. Urmăriţi harta nr. 3 şi scrieţi:
    a.  de unde izvorăşte şi unde se varsă Dunărea;
    b. capitalele traversate de Dunăre în sensul de curgere.

4. Pe harta numărul 4, sunt marcate articulaţii ale ţărmului.
    a. scrieţi numele peninsulelor marcate cu numere de la 1 la 5;
    b. numele insulelor marcate cu literele A, B şi C.
    c. numele strâmtorilor marcate cu literele a şi b



Subiectul II.   50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. În Europa domină clima temperată. Scrieţi : 
     a. care este cauza acestui fapt ;
     b. ce alt tip de climă mai este pe continent.
2. a.  Scrieţi o consecinţă a faptului că Europa are ţărmuri crestate.
    b.  Argumentaţi faptul că ţărmurile sunt crestate
3. Finlanda mai este supranumită « Ţara celor 1000 de lacuri ». Scrieţi :
    a. în ce parte a continentului este situată ţara ;
    b. un motiv pentru a explica de ce sunt foarte multe lacuri ;
    c. numele capitalei;
    d. numele unei ţări vecine.
4. În Europa, vegtaţia naturală cuprinde şi următoarele specii: stejar verde, stejar de plută, laur.  
    Scrieţi : 
    a. din ce zonă de vegetaţie fac parte.
    b. în ce parte a continentului se întâlneşte

Din oficiu se acordă 10 p



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1.  10 p
    a. pentru oricare caracteristică corectă   5 p ;  ex. diversificat, predomină câmpia
    b. pentru oricare denumire corectă 5 p ex. Alpi, Carpaţi, Pirinei, Caucaz etc.
 
2. 10 p ; 
    a. pentru oricare stat scris corect 1 p
    1-Franţa; 2-România; 3-Italia; 4 –Spania; 5- Portugalia
    b. state latine/ popoare latine  5p
3. 10 p;
    a. Munţii Pădurea Neagră 3p; Marea Neagră 3p
    b. pentru fiecare capitală scrisă corect 1 p
      Viena, Bratislava; Budapesta, Belgrad

4.  10 p
    a. pentru fiecare peninsulă scrisă corect 1 p
      1 –Iberică; 2 – Scandinavă; 3- Balcanică; 4 – Iutlanda; 5- Italică
    b. pentru fiecare insulă scrisă corect 1 p
       A – Islanda; B – Marea Britanie/ Anglia ; C - Sardinia
    c. pentru fiecare strâmtoare scrisă corect 1 p
       a- Gibraltar; b- Bosfor

Sub. II  50 p

1. a. poziţia pe Glob  5 p 
    b. subpolară / rece   5p

2. a. pentru oricare răspuns corect 5 p   ex. turism, porturi, consecinţe climatice etc.
   b. multe insule, peninsule, golfuri  5 p

3. a. nord    5 p 
    b. gheţarii din trecut/ calota glaciară  5p
    c. Helsinki  5 p
    d. Suedia/ Norvegia/ Rusia  5 p

4. a. mediteraneeană 5 p 
    b. sud 5 p

din oficiu 10 p


