TEST SUMATIV
EUROPA – CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:

4p × 5 = 20p

1. Extremitatea sudică a Europei, Capul Tainaron, se află pe teritoriul statului:
a) Portugalia

b) Italia

c) Grecia

d) Spania

2. Peninsula Bretagne este scăldată de apele:
a) Oceanului Arctic

b) Mării Baltice

c) Mării Mediterane d) Oceanului Atlantic

3. În categoria câmpiilor fluvio - lacustre din Europa se încadrează şi:
a) Câmpia Panonică

b) Câmpia Precaspică

c) Câmpia Rusă

d) Câmpia Finlandei

c) Ladoga

d) Porţile de Fier

4. Cel mai adânc lac din Europa este:
a) Balaton

b) Como

5. Solurile de tip podzol sunt caracteristice în:
a) stepă

b) zona mediteraneană c) taiga

d) tundră

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

1p × 20 = 20p

Fig. 1. Harta fizico – geografică a Europei ( sursa – www.hist-geo.com)
1. M-ţii. ....................... 2. M-ţii. ..................... 3. M-ţii. .........................4. M-ţii. ...........................
5. Câmpia …………… 6. Podişul ………….. A. Peninsula................... B. Peninsula …………...
C. Insula....................... D. Golful.................... E. Marea ……………… F. Ţărm cu …………….
G. Climat .................... H. Vegetaţie………… I. Tip de sol ………….. a. Fluviul........................
b. Fluviul …………… c. Fluviul……………d. Lacul…………… e. Tip gură de vărsare ….......

III. În coloanele marcate cu cifrele I, II şi III sunt menţionate elemente climatice şi biogeografice
care se regăsesc pe continentul nostru. Realizaţi corespondenţa între cele trei coloane după
modelul: F-6-f:

3p × 5 = 15p

I (zone de vegetaţie)

II. (tipuri de climă)

III. ( faună/ soluri)

A. stepa şi silvostepă

1) clima mediteraneană

a) ren

B. păduri de foioase

2) climă subpolară

b) cernoziom

C. vegetaţie mediteraneană

3) clima temperat continentală

c) fag şi pin

D. tundra

4) climă temperat – oceanică

d) stejar de plută

E. păduri mixte

5) climă continentală de tranziţie

e) sol brun de pădure

IV. Caracterizaţi pe scurt Peninsula Italică, precizând:

2p × 10 = 20p



două elemente/ modalităţi de localizarea;



două unităţi de relief,un tip de climă, două elemente de hidrografie( fluvii sau lacuri);



vegetaţie ( un exemplu de asociaţie vegetală), un element faunistic şi un tip de sol;

V . Notaţi cu „A” afirmaţiile corecte şi cu „F” cele false

1p × 5 = 5p

…… 1. Sicilia este cea mai mare insulă din Marea Mediterană
…… 2. 57% din suprafaţa Europei este ocupată de podişuri.
…… 3. La nivelul Europei, cel mai activ vulcan apărut într-o zonă de rift este Etna;
…… 4. Fluviul din Europa de Vest cu cel mai mare debit este Rinul;
…… 5. Pădurea de conifere( taigaua) ocupă cea mai mare parte a nordului Europei;
VI. Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corecte:

1p × 10 = 10p

1. In drumul său, Dunărea traversează un număr de ......... ţări şi .......... capitale
2. Cel mai înalt vârf al Europei se numeşte ................şi se află in M-ţii...................
3. Cel mai vestic punct al Europei este.........................................................
4. Câmpia Română face parte din categoria câmpiilor ……………………
5. Fluviul Loire se varsă în …………………….. prin ……………………
6. Legătura dintre Marea Neagră şi Marea Egee se face prin strâmtorile…………şi………..;
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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