
CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018          Clasa a VII -a          Varianta 2

Subiectul I.     60 p (10 x 4)
1. La ora de desen, un elev a realizat ceea ce se vede în imagine și anume: 
a. O furtună
b. Cer înorat
c. Mare agitată
d. Conturul unui continent
   

2. Pe Glob se observă paralele și meridiane importante ce străbat Africa.
Linia roșie groasă corespunde:
a. Tropicului Racului
b. Tropicului Capricornului
c. Paralelei de zero grade
d. Meridianului de zero grade 

3. Pe Harta Fizică a lumii, analizând Asia și Africa se observă că:
a. Sunt în emisfera nordică
b. Au relief predominant de câmpie
c. Au țărmuri crestate
d. Au relief predominant de podiș

4. Pe Globul geografic Africa este în zona:
a. C
b. B
c. D
d. A

5. Lacul din imagine se numește Baikal. Este un lac tectonic datorită:
a. Volumului mare de apă
b. Orientării pe direcția nord-sud
c. Formei alungite și adâncimii mari
d. Apei dulci și reliefului montan din jur



6. Cu 1 și 2 sunt peninsulele Kamceatka și Coreea. Acestea au în comun: 
a. Vânturile alizee
b. Prezența vulcanilor activi
c. Pădurile de tip taiga
d. Localizarea pe țărmul estic

7. Animale ce se disting în imagine caracterizează:
a. Zona mediteraneană
b .Savana 
c. Pădurea ecuatorială
d. Deșertul tropical

8. Cu săgeți sunt vânturi din Asia. Identificați corect denumirea și caracteristica.
a. Vânturi polare, reci. 
b. Vânturi alizee, calde sau reci 
c. Vânturi de tip taifun, direcție întâmplătoare
d. Vânturi musonice, își schimbă direcția

9. Lângă Asia sunt insulele: Taiwan, Sri-Lanka, Sahlin, Borneo. Corespondentul corect nume-
număr  este:
a. 4-3-2-1
b. 2-4-3-1
c. 1-3-4-2
d. 3-2-1-4

10. Cascada Victoria este pe fluviul marcat cu litera:
a. D
b. B
c. A
d. D

Subiectul II.       20 p (4 x 5)

La limita dintre Africa și Asia este o peninsulă mică și un canal maritim, orientat nord-sud.
1. Scrieți numele peninsulei.
2. Scrieți numele canalului maritim.
3. Scrieți numele mării aflată la sud de canal.
4. Ce rol are canalul?

Din oficiu 20p 



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a IV-a, 17 martie 2018
                                                                          Clasa a VII-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 d d b c d b d d d

     
Sub. II  20 p(4 x 5)

1. Sinai
2. Suez
3. Roșie
4. scurtează distanța pe apă / evită ocolirea Africii

din oficiu 20 p



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a V-a, 9 martie 2019          Clasa a VII -a          Varianta 1

Subiectul I.     70 p (10 x 7)
1. Din graficul alăturat reiese că suprafața Asiei este de: 
a. 3 mil.kmp
b. 4,2 mil kmp
c. 4,4 mil kmp
d. 5 mil kmp
   

2. Imaginea arată că Asia este :
a. traversată de Ecuator
b. mai mare deât America de Sud
c. unită de Europa
d. în Emisfera sudică

3. Peninsula vizibilă în imagine,este localizată:
a. pe țărmul vestic al Asiei
b. pe țărmul sudic al Asiei
c. pe țărmul estic al Asiei
d. pe țărmul nordic al Asiei

4. Polul ploii(Cherrapunji) corespunde punctului:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

5. Vulcanul Krakatau, din imagine, este localizat în:
a. Peninsula Kamceatka
b. Peninsula Coreea
c. Arhipelagul Japonez
d. Arhipelagul Indonezian

6. În condițiile unui climat rece s-au format:
a. pădurile umede
b. savanele
c. pădurile de foioase
d. pădurile de conifere



7. Densitățile mari din zonele A și B au legătură cu:
a. clima secetoasă
b. relieful montan
c. solurile fertile
d. lipsa fluviilor

8. Călătorul Marco Polo a parcurs între punctele A și B, în linie dreaptă, aproximativ :
a. 1500 km. 
b. 7500 km
c. 9000 km
d. 6000 km

9. În fotografia alăturată apar indicii pentru recunoașterea țării numită :
a. Turcia
b. China
c. India
d. Japonia

10. Arhipelagurile marcate cu A și B au ca element comun faptul că :
a. sunt traversate de Ecuator
b. au populație din rasa asiatică(galbenă)
c. sunt în zona de acțiune a vânturilor musonice
d. prezintă vulcani activi

   Subiectul II.       20 p (4 x 5)

     Cea mai mare peninsulă a continentului Asia este intersectată de o linie geografică importantă,
are în vecinătate  două strâmtori  importante  și  aparține în cea mai mare parte  unei țări  care-i
poartă numele.
1. Scrieți numele peninsulei.
2. Scrieți numele liniei geografice ce intersectează peninsula.
3. Scrieți numele strâmtorilor.
4. Scrieți numele țării.

Din oficiu 10p 



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a V-a, 9 martie 2019
                                                                          Clasa a VII-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 c c b a d d c b d d

     
Sub. II  20 p(4 x 5)

1. Arabică/Arabia
2. Tropicul Racului
3. Bab el Mandeb, Ormuz
4. Arabia Saudită

din oficiu 10 p



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

1. Numerotarea continentelor arată faptul că Asia este:
a. unul dintre cele șapte continente
b. primul în ordine alfabetică
c. primul ca suprafață
d. primul din dreapta planiglobului

2. Imaginea arată:
a. cele mai vizitate locuri din Asia
b. punctele extreme ca așezare
c. punctele extreme ca altitudine
d. cele mai interesante denumiri din Asia

3. Insula marcată cu săgeată se numește:
a. Hainan
b. Taiwan
c. Sahalin
d. Hokkaido

4. Imaginea sugerează o resursă din zona peninsulei:
a. Coreea
b. Indochina
c. India
d. Arabia

5. Diagrama arată că din suprafața uscatului, Asia ocupă:
a. un sfert
b. o jumătate
c. două treimi
d. o treime



6. Podișul Tibet este marcat cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

7. Pe hartă este marcat polul ploii Cherrapunji. 
Recordul de precipitații se datorează:
a. vânturilor alizee
b. vecinătății cu oceanul
c. barierei Munților Himalaia
d. depărtării de ocean

8. Țara marcată pe hartă se numește:
a. Malaysia
b. Indonezia
c. Brunei
d. Tailanda

9. Cea mai mare hidrocentrală din lume(”Cele trei defileuri”)
a fost construită pe fluviul marcat cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

10. Densitatea mică a populației din zona
marcată cu litera A se explică prin:
a. bogăția resurselor de subsol
b. solurile fertile
c. vegetația forestieră
d. clima rece



11. Pe hartă se observă că Asia de Sud-Vest
este o regiune favorabilă pentru energia:
a. eoliană
b. apelor curgătoare
c. geotermală
d. solară

12. Cele trei tipuri de vegetație apar pe teritoriul:
a. Chinei
b. Turciei
c. Indiei
d.Thailandei

13. Această navă petrolieră din China, pentru a ajunge
în Golful Persic trebuie să treacă prin strâmtoarea:
a. Bosfor
b. Bering
c. Bab el Mandeb
d. Ormuz

14. Orașul Capitală marcat cu săgeată se numește:
a. Jakarta
b. Singapore
c. Manila
d. Kuala Lumpur

15. Climatul musonic este specific Asiei:
a. de sud și de nord
b. de sud și de vest
c. de sud și de sud-vest
d. de sud și de sud-est



RĂSPUNSURI

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



CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Ediția a VI-a, 20 februarie 2020        Clasa a VII -a 

1. Pe globul alăturat  se observă faptul că Asia este:
a. în totalitate în emisfera nordică
b. parțial în emisfera vestică
c. în totalitate în emisfera estică
d. egal în emisfera estică și cea vestică

2. Harta arată călătoriile exploratorului arab
Ibn Battuta. Se observă că acesta a înconjurat insula:
a. Taiwan
b. Hainan
c. Sumatra
d. Sri Lanka

3. Distanța între extremitățile sudice ale peninsulelor 
Arabia și India este de aproximativ:
a. 2100 km
b. 2800 km
c. 3500 km
d. 4200 km

4. Deșertul marcat pe hartă prin cerculeț este:
a. Gobi
b. Takla Makan
c. Karakum
d. Kizîlkum



5. Asocierea corectă dintre regiunile marcate 
cu litere și tipule de vegetație corespunzătoare,
marcate cu numere, este:
a. A8, B3
b. A5, B6
c. A4, B5
d. A7, B1

6. Strâmtoarea marcată cu săgeată roșie se numește:
a. Bab el Mandeb
b. Bosfor
c. Ormuz
d. Malacca

7. Imaginile explică specificul vânturilor musonice. Acestea:
a. sunt vânturi reci
b. își schimbă direcția
c. bat în zona ecuatorului
d. sunt în Peninsula Arabia

8. Analiza comparativă a utilizării terenurilor în anul 2013 față
de anul 1860 arată:
a. creșterea suprafețelor de pădure
b. scăderea suprafeței terenurilor agricole
c. scăderea suprafețelor de pădure
d. aceiași suprafață cu terenuri agricole

9. Dintre afirmațiile legate de fluviile marcate cu numere
este corectă:
a. fluviul cu numărul 1 este Lena și se varsă prin estuar
b. fluviul cu numărul 3 este Gange și se varsă prin deltă
c. fluviul marcat cu numărul 4 este Enisei și se varsă prin deltă
d. fluviul marcat cu 2 este Mekong și se varsă prin deltă



10. Densitatea mică a populației din peninsula
marcată cu litera A se explică prin:
a. numeroasele exploatări de petrol și gaze
b. relieful predominant montan
c. vegetația forestieră
d. clima tropical uscată

11. Pe harta alăturată se observă că două zone cu
resurse de petrol și gaze naturale sunt:
a. Arhipelagul Indonezian și Arhipelagul Filipine 
b. Marea Caspică și Golful Persic
c. Siberia și Peninsula India
d. Siberia și Peninsula Coreea

12. În imagine este un vulcan activ localizat în peninsula:
a. India
b. Coreea
c. Kamceatka
d. Indochina

13. Pe terasele din imagine este cultivată planta numită:
a. grâu
b. orez
c. arbust de ceai
d. arbore de cafea

14. În fotografie este unul din marile orașe ale Asiei. 
Este oraș capitală situat foarte aproape de Ecuator. 
Se numește:
a. Jakarta
b. Colombo
c. Bangkok
d. Singapore



15. În imagine este un yak. Acesta trăiește în:
a. Podișul Anatoliei
b. Câmpia Gangelui
c. Insula Komodo
d. Podișul Tibet

RĂSPUNSURI

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



CONCURSUL DE GEOGRAFIE „IONEL ŢUŢĂ”
Clasa a VII –a  Varianta 2

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  harta nr. 1 se poate observa relieful Asiei.  
    a. Scrieţi o caracteristică a acestuia.
    b. Scrieţi numărul poziţiei corecte a Vârfului Everest.                                              10 p

2. Pe harta nr.2 sunt elemente de hidrografie.
    a. Scrieţi fluviile ce se varsă în Oceanul Îngheţat
    b. Scrieţi de ce lipsesc fluviile din Peninsula Arabia.                                                10 p

3. Harta nr. 3 arată densitatea medie a populaţiei. 
    a. Scrieţi cum se calculează densitatea medie;
    b. Scrieţi un motiv pentru care este densitate mică în nordul continentului.             10 p 

4. Pe harta nr. 4, cu numere de la 1 la 5 sunt state.
    a.  Scrieţi numele fiecărui stat.
    b. Scrieţi numărul statului insular.
    c. Scrieţi numărul celui de al doilea stat ca mărime dintre cele cinci.                       10 p



Subiectul II.       50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Pe marginea continentul Asia este şi Strâmtoarea Bosfor, peste aceasta existând un pod.
    a. Scrieţi numele continentului ce se află dincolo de strâmtoare.
    b. Scrieţi care este cea mai apropiată strâmtoare.
    c. Scrieţi de ce a fost posibilă construcţia podului.                           15 p

2. Cea mai mare câmpie din Asia este Câmpia Siberiei de Vest.
    a. Scrieţi un motiv pentru care aici trăiesc puţini oameni.
    b. Scrieţi numele altei câmpii din Asia unde trăiesc mulţi oameni.  10 p

3. Marea Caspică este de fapt un lac.
    a. Scrieţi de ce este considerat lac.
    b. Scrieţi alt exemplu de mare considerată lac.
    c. Scrieţi o resursă naturală foarte importantă existentă în zonă.        15 p
    
4.  În Peninsula India este climă cu două anotimpuri.
     a. Scrieţi ce anotimpuri sunt.
     b. Scrieţi motivul(cauza) existenţei celor două anotimpuri                10 p    



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

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. a. diversificat, predomină podişul          5 p
    b. 3                                                         5 p
 
2. a. Obi, Enisei, Lena                                6 p 
    b. clima tropical uscată                          4 p

3. a. D = P / S   (loc / kmp)  5 p
    b. clima rece subpolară                          5 p
      
4.  a. 1 Japonia, 2 India, 3 Turcia, 4 China, 5 Afganistan    5 p
     b.1 (Japonia)                                                                 2,5 p
     c. 2 (India)   2,5 p

Sub. II  50 p

1.  a. Europa            5 p ;  
     b. Dardanele         5 p
     c. este foarte îngustă (se acceptă şi alte răspunsuri plauzibile)    5p

2. a. clima rece subpolară (sau aspecte legate de soluri sau de vegetaţie) 5 p
    b.  oricare exemplu corect                                                                      5 p

3. a.  nu comunică direct cu oceanul                       5 p
    b.  Marea Moartă          5 p
    c.  petrol, gaze naturale                                       5p

4. a.  ploios şi secetos            5 p
    b. vânturile musonice        5 p
 
din oficiu 10 p



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

Subiectul I.     40 p
Fig. nr.1 Fig. nr. 2 Fig. nr. 3

Fig. nr. 4

A                         B                            C

1. În figura nr.1 apar două continente. Scrieţi:  
    a. denumirile continentelor;
    b. o constatare ce reiese din figură;

2. În figura nr. 2 sunt elemente de faună şi vegetaţie. Scrieţi:
    a. cărui tip de vegetaţie corespund;
    b. numele continentului unde se regăsesc aceste elemente.

3. În figura nr. 3 cu A şi B sunt variante de localizare a istmului Panama. Scrieţi:
    a. litera corespunzătoare  variantei corecte de localizare;
    b. ce a construit omul în acest loc.

4. În figura nr. 4 sunt peninsule importante. Scrieţi:
    a.  denumirile acestora;
    b. denumirile continentelor de care aparţin.



Subiectul II.       50 p
Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Fluviul Amazon deţine multe superlative. Scrieţi două dintre acestea.
2. Lacurile Baikal şi Tanganyka sunt situate pe continente diferite dar s-au format în acelaşi mod.
    Scrieţi :
    a. pe ce continent se află fiecare ;
    b.care este modul de formare(tipul de lac) ;
    c. un indiciu de recunoaştere a acestui tip de lac.
3. În partea de est a Asiei sunt mulţi vulcani activi. Scrieţi :
    a. ce vecin are în partea de est continentul Asia;
    b. un motiv pentru a explica de ce sunt foarte multi vulcani activi;
    c. scrieţi numele unui vulcan activ din acestă zonă.
4. Comparaţi America de Nord şi America de Sud în privinţa ţărmurilor şi scrieţi :
   a. o diferenţă între acestea ; 
   b. un argument din care să reiasă diferenţa menţionată.



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

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I   40 p

1. a. Africa şi America de Sud    6 p
    b. diferenţa de suprafaţă- Africa este mai mare/  ţărmuri puţin crestate  4 p
 
2. 8p ; 
    a.  savană  4 p
    b. Africa 4p / girafa trăieşte numai aici

3. 10 p;
    a. B   5 p
    b. canalul Panama  5 p
      
4.  12 p
    a. pentru fiecare peninsulă scrisă corect 2 p
      A –Indochina; B –Florida; C-Somalia; 
    b. pentru fiecare continent  scris corect 2 p
       A- Asia;  B- America de N; C- Africa   

Sub. II  50 p

1.  10 p
    a. pentru oricare caracteristică corectă   5 p ;  ex. cea mai multă apă, cei mai mulţi afluenţi, 
        cel mai mare bazin hidrografic

2. 15 p
    a. Baikal – Asia; Tanganyka –Africa  6p
    b. lacuri tectonice  5 p
    b. forma alungită / adâncimile mari  4 p

3.  15 p
    a. Oceanul Pacific  5 p
    b. ciocnirea plăcilor tectonice/ Cercul de Foc al Pacificului   5p
    c. pentru oricare denumire corectă    5 p

4. 10 p 
    a. America de N –ţărmuri crestate, America de S – ţărmuri drepte   5 p
    b. America de N are multe insule, peninsule, golfuri   5 p
 
din oficiu 10 p


