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Model de subiect pentru concurs de geografie 

 Clasa a VI-a 

 

Prof. Acatrinei Irinel Mioara 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei 

 

Subiectul I. (15p) 

Completaţi următoarele enunţuri lacunare cu termenii geografici corecţi:   

1. Cel mai înalt vârf din Munții Alpi se numește................................... , fiind situat la granița 

dintre statele ............................... și ................................ 

2. Cel mai mare port fluvial european se numeşte..............................., fiind situat în statul 

numit...................... 

3. Zona turistică Coasta de Azur se află pe ţărmul Mării........................., pe teritoriul statului 

....................... 

4. Legătura dintre Marea Neagră şi Marea Nordului se realizează prin 

Canalul...................................., situat pe teritoriul statului................................. 

5. Terenurile scoase din mare şi devenite uscaturi prin îndiguiri şi desecare, specifice ţărmului 

Mării Nordului se numesc.........................şi sunt cultivate în special cu .................., în statul 

numit Olanda. 

Subiectul II. (30p) 

Analizați harta de mai jos și rezolvați următoarele cerințe: 
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1. Identificați fluviile notate cu numere 2, 3, 5, 13, 16, 17. 

2. Pentru fluviul notat cu 12, precizați denumirea și tipul de gură de vărsare. 

3. Enumerați două capitale străbătute de fluviul cu numărul 10, precizând și țările 

corespunzătoare capitalelor menționate. 

4. Precizați denumirea peninsulelor situate între mările notate cu literele B și C. 

5. Enumerați două exemple de vulcani din bazinul Mării notate cu F, precizând și țara în 

care sunt localizați. 

6. Ce construcție legată de sistemul de transport se află sub strâmtoarea notată cu D și ce 

țări leagă? 

 

Subiectul III. (12p) 

Citiţi cu atenţie următorul enunţ: 

,,Acest tip de climat  se caracterizează prin secete vara și ploi iarna, făcând posibile două culturi pe 

an pentru măslini, smochini, flori. Se mai cultivă grâu şi orz fără irigaţii, precum şi orez, porumb, 

leguminoase şi bumbac, în regim de irigare.” 

Răspundeţi la următoarele cerinţe, ce fac referire la enunţului de mai sus: 

a) Ce tip de climat corespunde caracterizării din text? 

b) Precizaţi un tip de plantă specifică, cultivată în acest tip de climat, cu excepţia celor 

enumerate în text. 

c) Daţi exemple de două state ce se găsesc în acest tip de climat, precizând şi numele 

oraşului- capitală. 

Subiectul IV. (15p) 

Realizaţi corespondenţa între cele trei coloane (de tipul 1.-a.-A.)   

 Exemple de forme de  relief și țărmuri  Denumire  Localizare  

1. Munți formați în orogeneza hercinică a. Estuarul Senei A. Germania  

2. Țărmuri joase b. Europei de Est B. Franța 

3. Țărmuri înalte c. Carpați C. Norvegia 

4. Munți formați în orogeneza alpină d. Pădurea Neagră D. Rusia 

5. Câmpii  e. Țărmuri cu 

fiorduri 

E. Ucraina 
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Subiectul V.    (18p) 

Analizaţi imaginile de mai jos, marcate cu literele A, B, C, D. 

 

A.                B. 

 

C.                        D. 

 

Scrieţi pe foaia de concurs: 

 

1.Ţara în care ai putea vedea fenomenul din imaginea A. 

2.Tipul de vegetaţie din imaginea B şi un exemplu de arbore ce poate fi întâlnit în acest tip de 

peisaj. 

3.Tipul genetic de lac din imaginea C şi un factor ce a contribuit la formarea acestuia. 

4.Numele oraşului din imaginea D şi forma de guvernare a statului ce are acest oraş- capitală a 

ţării.  

 

10 p din oficiu 
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Barem 

Subiectul I.             15 p  

Se va acorda 1,5p pentru fiecare termen corect, ce completează enunţurile lacunare: 

1. Mont Blanc, Franța și Italia   1,5pX2= 3p 

2. Duisburg, Germania                             1,5pX2= 3p 

3. Marea Mediterană, Franța   1,5pX2= 3p    

4. Canalul Dunăre- Main- Rin, Germania 1,5pX2= 3p 

5. Poldere, lalele/flori    1,5pX2= 3p. 

 

Subiectul II.      30p  

1. 2-Loara, 3-Elba, 5-Ebru, 13-Rin, 16-Vistula, 17-Pad/Po- 9p 

2. 12-Volga, deltă- 3p 

3. Oricare două capitale, cu țara corespunzătoare, dintre: Viena-Austria, Bratislava-Slovacia, 

Budapesta-Ungaria, Belgrad-Serbia- 6p 

4. Peninsulele Scandinavă și Yutlanda-3p 

5. Oricare două exemple dintre: Etna, Vezuviu, Stromboli-3p, localizarea în  Italia-1,5p 

6. Eurotunelul- 3p, leagă Marea Britanie de Franța- 1,5p 

 

Subiectul III.  12p  

a) Climat mediteraneean                2p 

b) Viţă de vie sau citrice     2p 

c) Oricare două exemple dintre statele Europei de Sud, cu capitala corespunzătoare. 
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2pX4= 8p 

 

Subiectul IV.             15p  

1-d-A    3p   2-a-B    3p 

3-e-C    3p   4-c-E  3p 5-b-D 3p 

 

Subiectul V.            18p 

1. Oricare exemplu de ţară dintre următoarele: Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia   3p 

2. Tipul de vegetaţie: Pădure de conifere/ taiga  3p 

    Orice exemplu  de conifer: molid, brad, pin, larice etc. 2p 

3. Lac glaciar         3p 

    Precizarea unui factor ce a dus la formarea acestui tip genetic de lac 2p 

4. Londra     3p 

    Monarhie/ monarhie constituţională 2p 

 

10p din oficiu 

 

 


