MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI – GEOGRAFIE

Data_______________
Numele si prenumele___________________

clasa ____

TEST INIȚIAL (varianta 1)
Clasa a VIII-a
An școlar 2020-2021
Subiectul I
15 puncte
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Continentul cu cea mai mare întindere și cu cel mai mare număr de locuitori este:
a. Africa
b. America
c. Asia
d. Australia
2. Pe măsură ce altitudinea crește:
a. cantitatea de precipitații scade
b. cantitatea de precipitații crește
c. temperatura aerului crește
d. temperatura aerului rămâne constantă
3. Fertilitatea solului este asigurată de:
a. aer
b. apă
c. humus
d. roci
4. După forma vetrei, majoritatea satelor de munte sunt:
a. adunate
b. liniare
c. răsfirate
d. risipite
5. Pe o hartă cu scara de 1:10.000.000, 1 cm de pe hartă corespunde în teren cu:
a. 10 km
b. 100 km
c. 1000 km
d. 10.000 km
Subiectul II
18 puncte
Completează afirmațiile de mai jos cu informația corectă:
1. Unitățile majore de relief sunt: ............…………………………………………………........
2. Scrieți o caracteristică a reliefului: .…………………………………….……………….........
3. Procesul de formare a munților prin încrețirea scoarței terestre poartă numele de ..…………
4. Gura de vărsare a Fluviului Dunărea, în Marea Neagră, este de tip …………………………
5. Formațiunea vegetală ierboasă caracteristică regiunilor temperate continentale se numește...
6. Raportul dintre numărul de locuitori și suprafața unei țări poartă denumirea de ……………..
Subiectul III
20 puncte
1. Numiți două mijloace de orientare naturale și două mijloace de orientare artificiale.
2. Precizați:
- o cauză care conduce la declanșarea cutremurelor de pământ,
- o consecință a producerii acestora,
- o regiune/țară puternic afectată de acest fenomen.
3. Precizați:
- două moduri de utilizare a petrolului,
- un stat / o regiune de pe glob din care se exploatează această resursă.
Subiectul IV
37 puncte
Având în vedere Harta Europei de la pagina următoare, răspundeți următoarelor cerințe:
A. Pentru punctul notat cu litera A, precizați:
1. coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea);
2. zona de căldură sau tipul de climă în care este situat;
3. emisfera în care este situat, raportat la meridianul de zero grade longitudine.
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B. Pentru lanțurile montane notate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5 răspundeți următoarelor cerințe:
1. precizați denumirea acestora;
2. scrieți-le, în ordine, de la est la vest (denumire sau cifre);
3. prezentați două deosebiri între munții notați cu 4 și munții notați cu 5 (deosebirile se
pot referi la vechime, mod de formare, altitudine, grad de fragmentare, orientare etc.)
4. precizați poziția geografică a Mării Negre față de lanțul montan notat cu 3.
Harta fizică a Europei

Timp de lucru 45 de minute. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Autor: prof. Nina Sava, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț
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