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ȘTIINȚELE,
cheia
înțelegerii
lumii
În conformitate cu Legea nr. 1/2011 a Educației
Naționale, în curând elevii vor susține, la sfârșitul
clasei a VIII-a, o evaluare complexă, cu mai multe
probe. Una dintre acestea va fi o probă scrisă
transdisciplinară la matematică şi ştiinţe.
Prin urmare, științele – între care GEOGRAFIA
– vor ocupa un loc tot mai important în viața
școlară, reflectând rolul pe care îl joacă știința în
viața noastră, în general.
Concursurile geografice reprezintă o modalitate
excelentă de a spori cunoștințele de geografie ale
elevilor și de a-i obișnui cu atmosfera competițiilor,
căci competiția face parte din viață și trebuie nu
numai să o acceptăm, ci chiar să o apreciem.
„Știința este o îndeletnicire care trebuie prețuită în cel
mai înalt grad, ca activitate a minții umane libere. Ea
transformă ceea ce suntem, modul în care trăim și ne
ajută să ne înțelegem locul în Univers.”
Neil deGrasse Tyson,
astrofizician și scriitor american (n. 1958)
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* Parte din proiectul
CLUBUL DE ȘTIINȚE „TERRA”
Parteneri: • Societatea de
Geografie din România
• Asociația „Școli pentru
un viitor verde”
• Terra Magazin
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Concurs școlar interjudeţean

PROBLEME ACTUALE ALE OMENIRII
– ediția a VII-a –

Data: 8 noiembrie 2018
Organizator: Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Arad
Persoană de contact: prof. Marius Țiu,
email: tiu_marius@yahoo.co.uk
Concursul este înscris în C.A.E.R. al M.E.N., în corelație cu
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale O.N.U. pt. 2030

Extras din regulamentul concursului:
Participanţi: echipe formate din câte doi elevi de liceu,
coordonaţi de un cadru didactic (indiferent de specialitatea
acestuia). Liceele pot participa cu maximum două echipe (dacă
au înmatriculați sub 300 de elevi de liceu), trei echipe (dacă au
între 300 și 500 de elevi) respectiv patru echipe (dacă au peste
500 de elevi).
Condiţii:
• vor exista două grupe de prezentare: Licee Tehnologice și
Licee Teoretice;
• fiecare grupă va avea câte două secțiuni tematice (dacă
numărul lucrărilor înscrise și subiectele abordate în acestea
permit acest lucru):
I. Probleme tehnologice și de mediu pe Glob
II. Probleme sociale și politice pe Glob
• echipele vor realiza câte o prezentare electronică (PowePoint,
Prezi etc.), cu minim opt slide-uri, fără mape cu text, însoţită
opțional de orice materiale adiacente sugestive;
• o echipă de doi elevi poate avea o singură lucrare înscrisă
în concurs, iar un elev poate face parte doar dintr-o echipă
participantă. Fiecare dintre cei doi elevi trebuie să aibă o parte
din prezentarea verbală;
• vor beneficia de puncte suplimentare prezentările ce oferă
minimum două soluții problemelor expuse;
• timp de prezentare: 8-10 minute. Depășirea timpului atrage
după sine depunctarea;
• se acceptă doar lucrările prezentate direct, la data stabilită (în
cazul participanților din județul Arad), respectiv sub forma
unui film de către echipele din alte județe;
• filmul de prezentare pentru participanții din restul țării va fi
înregistrat cu un telefon/aparat foto simplu/cameră video/
webcam etc. Elevii vor face prezentarea propriu-zisă în sala
lor de clasă, în fața aparatului de filmare, sugerând că s-ar afla
în fața unei comisii. Ulterior, acest film va fi trimis prin email/
WeTransfer pe adresa concursului. Atenție: prezentările video
care sunt montate, întrerupte etc. vor fi descalificate.
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Jurizare:
• pentru lucrările din județul Arad (cu prezentare directă), la
fiecare secțiune din cele șase menționate comisia oficială va fi
formată din câte 5-8 membri;
• pentru lucrările din alte județe, filmate și trimise prin internet,
reprezentanți din cele patru comisii vor analiza individual fiecare echipaj/film, suma notelor acordate de aceștia stabilind
premiile.

01-Oct-18 16:22:38
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Înscriere: se va putea face printr-un formular ce va fi publicat
pe site-ul ghibabirta.ro, în secțiunea ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE.
Formularul completat (fără lucrările propriu-zise!) va fi comunicat doar prin e-mail, pe adresa tiu_marius@yahoo.co.uk , până
vineri, 26 octombrie 2018.
Lucrările din țară (filmare + prezentare PowerPoint) vor fi trimise prin atașare la emailul menționat (sau prin WeTransfer,
Dropbox etc.), pe 4 noiembrie.

Vor fi acordate diplome tuturor participanţilor şi premii
primelor trei lucrări de la fiecare secțiune.
Nu se percepe taxă de participare, dar școlile din afara județului
Arad vor achita curierului contravaloarea expedierii plicului/
coletului cu diplome și premii.

TEME PROPUSE
1. SOCIAL:
r
• manipularea maselo
• terorismul • sărăcia
și
culturale • abuzarea
• pierderea identităţii
igirel
ul
r • fundamentalism
exploatarea oamenilo
ficul de
upă orice criteriu) • tra
os • discriminarea (d
a
uri • infracţionalitate
persoane, arme, drog
• migramajul • urbanizarea
• analfabetismul • șo
upările
zia demografică • gr
ţia clandestină • explo
a organizată)
mafiote (criminalitate
c.
• violenţa în sport et

4. MEDIU:
• încălzirea global
ă • defrişările
• periclitarea spec
iilor faunistice
• suprapăşunatul
• terenurile agricol
e
(calitatea solului)
• poluarea
(diverse tipuri) etc.

5. ALIMENTAŢI
E:
• malnutriţia• ch
imicalizarea al
imentelor
• apa potabilă
(calitate, risipă/
lipsă)
• mâncarea tip
„fast-food” • ris
ipa de
hrană etc.

2. POLITIC:
• războaiele • războaiele civile • revo
ltele/
revoluțiile • regimurile politice tota
litare
• corupţia etc.

3. ECONOMIC:
• accidentele
• accidentele industriale
aeriene, feroviare, nava
în transporturi (rutiere,
r
elo
uzivă a resurs
le etc.) • exploatarea ab
ismul • tehnologia
• globalizarea și corporat
• criza economică etc.
modernă – pro și contra

Lista rămâne deschisă oricăror alte teme dorite de participanți,
adecvate conceptului acestui simpozion-concurs. Se pot aborda

6. MEDICINĂ:
• bolile incurabile • stresul • mortalitatea
infantilă • obezitatea • experimentele
știinţifice controversate • absența vaccinurilor și tratamentelor de bază etc.

teme generale (principii, impact, răspândire, consecinţe etc.) sau
cazuri particulare (evenimente, procese, situaţii punctuale).

Din edițiile anterioare
La ediția a VI-a a concursului (9 noiembrie 2017) au participat 172 de elevi și
60 de profesori, din 33 de licee. În total, au fost prezentate 86 de lucrări.
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Concursul școlar interjudeţean de geografie

TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE
– ediția a VII-a –

Data: ianuarie 2019 – etapa pe şcoală, februarie –
etapa locală, martie – etapa județeană, aprilie-mai –
etapa interjudețeană (date provizorii)
Organizator: I.S.J Dolj.
Concursul este deschis tuturor elevilor din clasele a V-a, a VI-a,
a VII-a, pentru etapa pe şcoală, urmând să se califice în etapele
superioare cei care obțin minimum 80 puncte. În etapa interjudețeană, participă 10 județe (Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi,
Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Prahova, Teleorman), fiecare

județ participând cu câte șase elevi. Etapa județeană se va
desfăşura la Craiova, județul Dolj.
Câştigătorii vor fi recompensați cu diplome.
Persoană de contact: prof. Maria Ciobanu, inspector de
specialitate, I.S.J Dolj, email: ciobanu_maria2005@yahoo.com
Pentru ediția 2018, concursul a fost inclus în Anexa nr. 7 la
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3076/17.01.2018,
poziția 79.

ETAPA JUDEŢEANĂ
clasa a V-a

Model d

e subiec

t

Notă: Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (24 puncte)
Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos:

1

2

3

Precizaţi:
1. forma de relief reprezentată în fiecare imagine, precum şi
modul de formare;
2. câte trei exemple de unităţi de relief pentru fiecare imagine.
SUBIECTUL II (14 puncte)
Analizaţi cu atenţie harta de mai jos:
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Precizaţi:
1. tipul climatic specific regiunilor marcate, pe hartă, cu literele
A şi C;
2. zona de vegetaţie caracteristică regiunilor marcate, pe hartă,
cu literele D, E şi H;
3. numele a două fluvii din unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera F;
4. numele a două unităţi de relief din regiunea marcată, pe hartă, cu litera G;
5. numele munţilor cu cea mai mare altitudine din regiunea
marcată, pe hartă, cu B.
SUBIECTUL III (20 puncte)
Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Corpurile cereşti care au lumină şi căldură proprie se numesc:
a. comete b. meteoriţi c. planete d. stele 4 puncte
2. Planeta Sistemului Solar aflată la cea mai mică distanţă faţă
de Soare se numeşte:
a. Marte b. Mercur c. Pământ d. Venus 4 puncte
3. Raportul numeric ce arată de câte ori a fost micşorată
o suprafaţă de teren reprezentată pe o o hartă, față de
mărimea ei din realitate, se numeşte:
a. legendă b. scară de proporţie c. semn convenţional d. titlu
4 puncte
4. Bradul este un arbore specific zonei de vegetaţie numită:
a. savană b. stepă c. taiga d. tundra 4 puncte
5. În climatul subecuatorial bat vânturile numite:
a. alizee b. brize c. vânturile de vest d. vânturile polare
4 puncte
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SUBIECTUL V (14 puncte)
Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos.

SUBIECTUL IV (18 puncte)
Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos.

a

Precizaţi:
1. denumirea mărilor marcate, în imagini, cu numerele 1, 2 şi 3;
2. tipul de mare, după poziţia geografică, pentru fiecare dintre
cele trei mări;
3. numele a două peninsule din marea marcată, în imagine, cu
numărul 3;
4. numele unui fluviu care se varsă în marea marcată, pe hartă,
cu numărul 2.

b

c

Precizaţi:
1. zona biogeografică în care este specific fiecare animal
reprezentat în imaginile a, b şi c;
2. tipul climatic specific regiunii în care se întâlneşte fiecare
animal reprezentat în imaginile a, b şi c;
3. un factor care determină lipsa pădurilor în zona biogeografică reprezentată în imaginea c.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Notă:
• Se acordă 10 puncte din oficiu • Se acceptă orice formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate • Pentru răspunsuri parţial
corecte se acordă jumătate din punctaj • Se acceptă orice alt răspuns corect.
SUBIECTUL I (24 puncte)
Se acordă 24 puncte astfel:
1. Fig.1 – munte vulcanic (1p), format prin erupţii vulcanice
(1p); Fig. 2 – câmpie (1p), formată prin sedimentare (1p);
Fig. 3 – munţi (1p), formaţi prin încreţire (1p);
2. câte 2p pentru fiecare exemplu corect precizat:
– vulcani: Etna, Vezuviu, Fuji etc. (6p);
– câmpii: Amazonului, Mississippi, Siberiei etc. (6p);
– munţi de încreţire: Alpi, Carpaţi, Himalaya etc. (6p).
SUBIECTUL II (14 puncte)
Se acordă 14 puncte astfel:
1. climat tropical-uscat (deşertic) – 2p;
2. zona ecuatorială (păduri ecuatoriale) – 2p;
3. câte 2p pentru fiecare fluviu corect precizat (ex. Sena, Tamisa
etc.) – 4p;
4. câte 2p pentru fiecare unitate de relief corect precizată (ex.
Munţii Ural, Podişul Siberiei Centrale,
Câmpia Siberiei de Vest etc.) – 4p;
5. Himalaya – 2p.

SUBIECTUL III (20 puncte)
Se acordă 20 puncte, câte 4p pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2. b; 3. b; 4. c; 5. a.
SUBIECTUL IV (18 puncte)
Se acordă 18 puncte astfel:
1. 1 – Marea Nordului (2p); 2 – Marea Neagră (2p) ; 3 – Marea
Mediterană (2p);
2. 1 – mare mărginaşă (2p); 2 – mare continentală/intracontinentală (2p); 3 – mare intercontinentală/mediterană (2p);
3. câte 2p pentru fiecare peninsulă corect precizată (ex. Peninsula Italică, Peninsula Balcanică, Peninsula Iberică) – 4p;
4. 2p pentru precizarea corectă a unui fluviu care se varsă în
Marea Neagră (ex. Dunărea, Don).
SUBIECTUL V (14 puncte)
Se acordă 14 puncte astfel:
1. a – savana (2p); b – pădurea de conifere/taiga (2p); c – tundra
(2p);
2. a – climat subecuatorial (2p); b – climat temperat-continental
(2p); c – climat subpolar (2p);
3. ex. temperaturile foarte scăzute (2p)

Din edițiile anterioare
Ediția precedentă (a VI-a), s-a desfășurat la Alexandria, jud. Teleorman, la data de 26 mai 2018. Au participat 62 de elevi și
19 profesori, în organizarea concursului fiind implicați 45 de profesori. Organizatorii au asigurat desfășurarea unei aplicații
practice pe traseul Alexandria-Zimnicea-Alexandria pentru elevi, profesori însoțitori și părinți.
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Concurs regional ştiinţific de geografie

EUROPA, CASA MEA
– ediția a XII-a –

Data: mai 2019
Organizatori: Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” şi I.Ş.J. Brăila
Persoană de contact: prof. Mirela Carmen Rusen (tel.
0744571128, email: rusenmc@gmail.com sau
mcrusen@yahoo.com).
Concursul este inclus în C.A.E.R. al M.E.N. 2018, poziţia 1788.
Extras din regulamentul concursului:
Concursul va avea loc în luna mai, în săptămâna următoare
fazei naţionale a Concursului Naţional Terra (Mica Olimpiadă
de Geografie), vineri, de la ora 13.00 şi va dura 90 de minute.
La concurs pot participa elevii de clasa a VI-a pasionaţi de
geografie. Concursul cuprinde două secţiuni:

1. Proba de cultură generală – candidaţii vor forma echipe de trei
elevi coordonaţi de un cadru didactic. Proba va cuprinde tipuri
de itemi care solicită cunoştinţe teoretice şi abilitatea elevilor de
a lucra pe un suport cartografic.
2. „Sunt european” – secţiunea de prezentare PowerPoint (oraşe,
munți, ape, țări etc.); tema va fi lansată la începutul lunii aprilie 2019, în urma hotărârii consiliului consultativ pe disciplină.
Lucrările realizate trebuie să fie originale, cu precizarea sursei
imaginilor. Lucrările copiate vor fi descalificate. Prezentarea
va conţine maxim 20 de slide-uri, titlul prezentării, conţinutul
ştiinţific, bibliografie selectivă.

SUBIECTE PROPUSE LA PROBA DE CULTURĂ GENERALĂ
Notă: Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute. Se acordă 10
puncte din oficiu.
I. Completaţi propoziţiile următoare cu cuvintele potrivite:
1. Insulele Madeira și Azore aparţin statului numit
__________________________________________________.
2. Cel mai lung lanț muntos din Europa este reprezentat de
Munții ____________________________________________.
3. Câmpia străbătută de fluviul Ebro se numește
__________________________________________________.
4. Insulele Corsica și Sardinia sunt despărțite de Strâmtoarea
__________________________________________________.
5. Insula Groenlanda aparține statului numit
__________________________________________________.
6. Țărmul de tip dalmatic se dezvoltă pe țărmul Mării
__________________________________________________.
7. Cel mai mare lac tectonic din Europa Centrală se numește
__________________________________________________.
8. Altitudinea maximă a Munților Carpați este de _________ m.
9. În Munții Alpi, Pirinei și Caucaz, se dezvoltă ghețari montani
la altitudini de peste _________ m.
10. Bazinul carbonifer Ruhr se situează pe teritoriul statului
numit ___________________________________________.
20 puncte
II. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect din
următoarele afirmaţii:
1. Primele orașe europene au apărut în Insula:
a) Sicilia; b) Cipru; c) Creta; d) Eubeea (Evia).
2. Bazinul carbonifer al Sileziei Superioare se situează pe
teritoriul statului:
a) Slovacia; b) Germania; c) Polonia; d) Cehia
3. Cea mai mare densitate a populației Europei se înregistrează în:
a) Olanda; b) Monaco; c) Germania; d) Federația Rusă
4. Cea mai mare producție de grâu din Europa se obține în
statul:
a) Franța; b) Olanda; c) România; d) Germania
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5. Dropia și prepelița sunt specii de păsări caracteristice pentru
vegetația de:
a) conifere; b) stepă; c) foioase; d) tundră
6. Este un stat european multilingvistic:
a) Olanda; b) Austria; c) Elveția; d) Danemarca
7. Energia mareelor este valorificată în:
a) Olanda; b) Franța; c) Belgia; d) Germania
8. Își asigură energia electrică aproape 100% din resurse hidroenergetice:
a) Spania; b) România; c) Germania; d) Norvegia
9. Se practică sporturile de iarnă în stațiunile montane Davos și
Saint Moritz în statul:
a) Elveția; b) Austria; c) Norvegia; d) Germania
10. Satele „cuib-de vultur” se întâlnesc în Munții:
a) Scandinaviei; b) Alpi; c) Apenini; d) Rodopi
20 puncte
III. Având în vedere suportul cartografic de pe pagina
alăturată, rezolvaţi următoarele cerinţe:
1. S crieți litera corespunzătoare statului care include cel mai
nordic punct al Europei;
2. Numiți capitala statului notat cu litera C;
3. S crieți litera corespunzătoare statului a cărui capitală se
situează într-un fiord;
4. Numiți râul care străbate capitala statului notat cu litera B;
5. Scrieți cifra corespunzătoare celui mai mare oraș european;
6. N
 umiți strâmtoarea care separă statul marcat cu litera D de
continent;
7. S crieți numele principalului port de la Oceanul Pacific din
statul a cărui capitală este marcată cu cifra 4;

Îndemnul concursului: „Gândeşte
şi comportă-te în spirit european!”
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8. Scrieți litera corespunzătoare statului în care se găsesc
gheizere;
9. Precizați familia lingvistică în care se încadrează limba vorbită
în statul marcat cu litera G;
10. Scrieți cifra corespunzătoare capitalei statului în care se
găsește cel mai sudic ghețar din Europa;
11. Scrieți numele capitalei notate cu numărul 15;
12. Scrieți cifra corespunzătoare capitalei reclădite complet
după cel de-al Doilea Război Mondial.
13. Scrieți litera corespunzătoare statului care a făcut parte
din Iugoslavia și numele capitalei acestuia.

IV. Completați rebusul de mai jos și veți identifica pe verticala A-B numele celei mai mari insule vulcanice de pe Glob,
care aparține Europei.
1. Insulă din vestul

continentului; 2. Cel
mai mare golf al Europei; 3. Mare din nordul
Europei; 4. Peninsulă
situată în sudul
Europei; 5. Peninsulă
situată în nordul Europei; 6. Insulă din Marea
Mediterană; 7. Altă
peninsulă din sudul
Europei

A
1
2
3
4
5
6
7
B

V. Analizați tabelul de mai jos:

28 puncte

Statul

Suprafața (km²)

Populația (loc.)

Elveția

41.285

7.952.600

Polonia

312.679

38.544.513

Suedia

449.964

9.573.466

1. Calculați densitatea medie a populației pentru cele trei state.
2. Precizați numele statului cu cea mai mare densitate medie a
populației și numele statului cu cea mai mică densitate medie
a populației.
8 puncte

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
I. Se acordă 20 puncte (câte 2p
pentru fiecare răspuns corect):
1. Portugalia
2. Ural
3. Câmpia Aragonului
4. Bonifacio
5. Danemarca
6. Adriatice
7. Balaton
8. 2 655 m
9. 3 000 m
10. Germania
II. Se acordă 20 puncte (câte 2p
pentru fiecare răspuns corect):
1. c
2. c
3. b
4. a
5. b
6. c
7. b
8. d
9. a
10. b

III. Se acordă 28 puncte (câte 2p
pentru fiecare răspuns corect):
1. E
2. Vilnius
3. E
4. Tejo (Tajo)
5. 4
6. Dover
7. Vladivostok
8. J
9. fino-ugrică (ugrofinică)
10. 3
11. Stockholm
12. 2
13. I; Sarajevo
IV. Se acordă 14 puncte (câte 2p
pentru fiecare definiție corectă):
1. IRLANDA
2. BISCAYA
3. BALTICA
4. BALCANICA
5. SCANDINAVA
6. SARDINIA
7. ITALICA

Notă: Dacă dezlegarea s-a făcut corect, pe
verticala A - B se obține cuvântul ISLANDA
(acesta nu se punctează; nu se folosesc
semne diacritice).
V. Se acordă în total 8 puncte, după
cum urmează:
1. Se acordă 6 puncte (câte 2p pentru
fiecare valoare a densității medii a
populației calculate corect:
• ELVEȚIA – 192,62 loc./km² (se acceptă
192 loc./km²)
• POLONIA – 123,27 loc./km² (se acceptă
127 loc./km²)
• SUEDIA – 21,27 loc./km² (se acceptă
21 loc./km²)
2. Se acordă 2 puncte (câte 1p pentru
fiecare răspuns corect):
• ELVEȚIA – cea mai mare densitate
medie a populației
• SUEDIA – cea mai mică densitate medie a populației
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu

Din edițiile anterioare
În mai 2018, tema propusă pentru secțiunea de prezentări PowerPoint a fost prezentarea unei capitale culturale europene, la
alegere. Concursul Europa, casa mea a antrenat 326 de elevi, din judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea, Buzău, Ialomiţa, Constanţa.
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InfoGEOgrafica
COORDONATE GEOGRAFICE

În integrama de mai jos puteți identifica numele a 30 de metropole de pe Terra (toate cu peste 3 mil. loc.) definite prin latitudinea și longitudinea lor. Recomandată pentru lecția despre coordonatele geografice (a se folosi atlasul!). DICȚIONAR: OCHOA, NEIAM, DALDA, XAU.
Autor: prof. dr. MARIUS ŢIU
4°42' lat. N
74°4' long. V
10,7 mil.

6°12' lat. S
106°49' long. E
28,1 mil.

34°3' lat. N
118°15'
long. V
13,1 mil.

Sportul
minții

Capele!

International
Geo Sample
Number

ELectric
ENGineering
abr.

Spirit
Detainee
Suport and
Help Unit

22°3' lat. N
114°2' long. E
7,2 mil.

European
Skull
Base Society

Periferia
metropolei
Sydney!

Meuse în
Olanda
35°11' lat. N
136°54' long. E
10,4 mil.
Karina Nohl

34°41' lat. N
135°30' long. E
17,8 mil.
Perioade
geologice
Guitar
Amplifier
Keyboard
26°12' lat. S
28°2' long. E
13,4 mil.

41°8' lat. N
123°4' long. E
7,6 mil.
23°33' lat. S
46°38' long. V
21,8 mil.

Staul
gol!
Aplicație
audio pentru
smartphone

45°30' lat. N
73°34' long. V
7,5 mil.

Grigore
Cartianu
... Francisco
7,6 mil.

Nota 2
la muzică

33°27' lat. S
70°40' long. V
7,1 mil.

21°15' lat. N
79°9' long. E
3,1 mil.

Între
gură și
ochi
31°12' lat. N
29°55' long. E
5,2 mil.

La margini
de
Monterrey!
În centru
la
Manchester!

Electrocardiogramă
Curse!
Portarul
naționalei
Mexicului
Afară
din joc

Centrul
metropolei
Pune!
Alberta
Assoc.
of Academic
Libraries

35°10' lat. N
129°4' long. E
4,3 mil.

Ieșirea din
metropola
Xiamen!

6°4' lat. N
3°4' long. E
17,1 mil.

Tip de ulei
vegetal
hidrogenat

23°3' lat. N
72°58' long. E
7,5 mil.

Urban
Growth
Area
41°1' lat. N
28°57' long.E
14,2 mil.

3°35' lat. N
98°40' long. E
3,4 mil.
Standard ISO
pentru o uncie
de aur
... es
Salaam
5,3 mil.

Lichidul
vieții
Association
of Global
Universities

50°7' lat. N
8°41' long. E
7,5 mil.

Teodor
Foltea
Apelativ
german
pentru „domn”

Lângă ițe!

Îndrumător

32°46' lat. N
96°47' long. V
6,5 mil.
8°50' lat. S
13°14' long. E
6,8 mil.

General
Motors

Dumneaei

Ieșirea
din
Madrid!

31 din
Koln!

Ground
Under
Repair

Cotă
medie!

35°41' lat. N
51°23' long. E
13,7 mil.

28°24' lat. N
81°17' long. V
3,1 mil.
Răsărit
La test!

Oiță
Brânză
de oaie

Intrarea
în Manila!

Precum

International
Business
Machines

39°8' lat. N
117°11'
long. E
11,4 mil.
31°56' lat. N
35°55' long. E
3,4 mil.

36°4' lat. N
120°23'
long.E
5,7 mil.
National
Kidney
Services

John
Henry
Newman
(1801-1890)

Calciu

23°42' lat. N
90°22' long. E
17,6 mil.

... Dhabi
1,3 mil.

Barostatic
Time Release
Unit

Adrian
Enache

Nichel

Adună
voturi

37°34' lat. N
126°58'
long. E
24,4 mil.
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... de
Janeiro
12,7 mil.

Ieșire!

Lipsit
de
rațiune
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Mica
Olimpiadă
Națională
de Geografie
„Terra”

Detalii și regulament:
www.concursterra.ro
/ Terra Magazin
/ Societatea de Geografie
din România
Parteneri:
Publicația Terra Magazin
Societatea de Geografie din România

EDIŢIA a VII-a

2018-2019

Mica Olimpiadă Națională de Geografie – „Terra”
Concurs organizat de MEN în parteneriat cu Societatea
de Geografie din Romania și publicația „Terra Magazin”
Ministerul Educației Naționale

„Considerăm că acest concurs este una dintre cele mai bune modalităţi pentru susţinerea geografiei ca disciplină școlară extrem de
importantă pentru formarea culturii generale și pentru formarea și
dezvoltarea unor competenţe cheie. De asemenea, se demonstrează, o dată în plus, caracterul interdisciplinar al geografiei (legătura
pe care o realizează între ariile curriculare).”
Prof. dr. Steluţa Dan, inspector general,
Ministerul Educației Naționale

Concursul național interdisciplinar
pe teme de geografie, istorie și biologie

LUMEA
PE CARE
O DESCOPERI
2018-2019
Fii cel mai bun!

Regulamentul va fi disponibil pe www.terramagazin.ro
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