
TEST  SUMATIV 

AMERICA – CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE 

I.  Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 

mai jos:                                                                                                                         4p × 5 = 20p 

  1. America de Nord se extinde spre sud până la: 

      a) capul Gallinas        b) istmul Tehuantepec           c) capul Sf. Charles       d) capul Horn        

  2. Munţii Anzi au luat naştere la contactul dintre placa tectonică Sud – Americană şi placa: 

      a) Cocos                    b) Nazca                                 c) Gorda                        d) Caraibiană 

  3. Cel mai mare fluviu nord – american este: 

      a) Colorado               b) Mississippi - Missouri       c) Yukon                       d) Sf. Laurenţiu 

  4. Zona biogeografică de savana din Câmpia Orinoco şi vestul Podişului Guyanelor se numeşte: 

      a) campos               b) caatinga                                c) llanos                        d) chaparral 

  5. Lupul cu coamă este un animal care se  întâlneşte în: 

      a) Podişul Preriilor   b) savana sud-americană         c) Munţii Stâncoşi        d) Alaska  

II. Analizaţi harta de mai jos ( fig. 1) şi precizaţi denumirile elementelor marcate prin cifre 

şi litere:                                                                                                                    1p × 35 = 35p                             

 

      Fig. 1. Harta fizico – geografică a Americii ( sursa –manual clasa. a VII - a, edit. ArtKlett ) 

1. Golful......................  2. Golful ...................... 3. Golful. ..................... 4. Marea .................... 

5. Peninsula. ………… 6. Peninsula.…………. 7. Peninsula................. 8. Peninsula ………… 

9. Insulele.....................10.Insulele ....................11. Insula ……………12. Insulele…………... 

13. Insula .................... 14.Str. ……………….. 15. Str. ……………… 16. Str. ........................ 

 A. M-ţii. ……………. B. M-ţii.………………. C. M-ţii.……………... D. M-ţii. …............... 

E. Podişul……………. .F. Podişul …………... G. Podişul…………… H. Podişul……………… 



I. Câmpia …………….. J. Câmpia ……………K. Câmpia …………..  L. Câmpia ……………... 

a. Fluviul ……………...b. Fluviul …………… c. Fluviul …………… d. Fluviul ………………. 

e. Lacul ……………… f. Lacul ……………… g. Lacul ……………..; 

III.   În cele trei coloanele sunt menţionate elemente care ţin de geografia fizică a Americii . 

Realizaţi corespondenţa dintre ele după modelul: F- 6 – f;                                     3p × 5 = 15p              

   I (unităţi de relief)                       II. (tipuri de climă)                     III. ( vegetaţie/ faună) 

   A. M-ţii. Anzi                               1) clima ecuatorială                           a) caribu 

   B. Pod. Preriilor                            2) climă subpolară                             b) lama 

   C. Câmpia Amazonului                3) clima temperat continentală          c) sequoia 

   D. M-ţii. Sierra Nevada                4)  climat montan etajat                    d) bizonul 

   E. Câmpia Golfului Hudson         5)  climă temperat – oceanică           e) jaguarul 

                                                                                                                                            

IV . Notaţi cu „A” afirmaţiile corecte şi cu „F” cele false                                     1p × 5 = 5p                      

     ……1.Cea mai mare altitudine din America se înregistrează în vf. McKinley din M-ţii Alaska 

     ……2. Podişurile Braziliei şi Labrador fac parte din străvechiul continent sudic Gondwana; 

     ……3. Lacul Crater este cel mai renumit lac glaciar de pe glob; 

     ……4. Asociaţia vegetală numită pampas este specifică zonei temperate din America de Sud; 

     ……5. Rio Grande este cel mai important fluviu care se varsă în Golful Mexic; 

 

V. Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corecte:                                           2p × 5 = 10p                           

1. Capul Branco reprezintă extremitatea ……. a Americii de Sud. 

2. Cei mai importanţi vulcani activi ai Americii de Sud sunt …………..... şi ……………… 

3. Cea mai înaltă cascadă din lume, aflată  pe continentul american se numeşte...................... 

4. Cel mai mare afluent pe partea stângă al Amazonului se numeşte………………………… 

 

VI. Răspundeţi pe scurt la următoarele două cerinţe:                                      2,5p × 2 = 5p 

 Explicaţi prezenţa unui număr atât de mare de vulcani, pe latura vestică a Americii; 

 Explicaţi de ce temperatura medie anuală de pe ţărmul Golfului Alaska este sensibil 

mai ridicată decât cea care se înregistrează în zona Golfului Sf. Laurenţiu. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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