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Concursul Școlar Național de Geografie
pentru clasele V-VII

,,TERRA - MICA OLIMPIADĂ DE
GEOGRAFIE”
în lista competițiilor şcolare finanţate MEN

,,TERRA – Mica olimpiadă de
geografie” este un concurs național care
se desfășoară în România din anul școlar
2012-2013, în colaborare cu Societatea
de Geografie din România și Editura
CDPRESS, fiind cuprins, până în acest
an școlar, în Calendarul Concursurilor
Naționale fără finanțare a Ministerului
Educației Naționale. Începând cu anul
școlar 2018-2019, concursul este cuprins
în lista competițiilor școlare finanțate de
Ministerul Educației Naționale (poziția 32,
Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019).
Este singurul concurs național de
geografie care se adresează elevilor
din clasele V-VII din instituțiile de
învățământ de stat și particulare din
România și se desfășoară în conformitate
cu prevederile Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare aprobate
prin OMECTS
nr. 3035/2012, cu modificările și
completările ulterioare, având la bază
un Regulament specific de organizare
și desfășurare și o Programă avizate de
M.E.N. Concursul respectă toate etapele
de desfășurare: etapă pe școală/etapă
locală, etapă județeană și etapă națională,
fiind, prin specificul său, deosebit de
atractiv pentru elevi. Subiectele au un
nivel ridicat de dificultate și evaluează
competențele definite în programele
școlare în vigoare. Astfel, pentru clasele
a V-a și a VI-a, competențele generale
evaluate, conform programei școlare
aprobate prin OMEN nr. 3393/28.02.2017,
sunt:
• Prezentarea realităţii geografice,
utilizând mijloace şi limbaje
specifice.
• Raportarea realităţii geografice
spaţiale şi temporale la reprezentări
cartografice.
• Studierea
spaţiului
geografic,
realizând conexiuni cu informaţii
dobândite la alte discipline şcolare.
II

• Elaborarea unui demers investigativ
din
perspectiva
educaţiei
permanente şi pentru viaţa
cotidiană.
Pentru clasa a VII-a, competențele
generale evaluate sunt cele din programa
școlară pentru clasa a VII-a, aprobată prin
OMECI nr. 5097/09.09.2009:
• Utilizarea limbajului specific în
prezentarea şi explicarea realităţii
geografice.
• Utilizarea corectă a numelor proprii
şi a termenilor în limbi străine.
• Transferarea unor elemente din
matematică, ştiinţe şi tehnologie în
studierea mediului terestru.
• Raportarea realităţii geografice la un
suport cartografic şi grafic.
• Accesarea şi utilizarea conţinuturilor
cu caracter geografic prin tehnologia
informaţiei şi comunicării.
• Identificarea
şi
explicarea
dimensiunii sociale, civice şi
culturale a caracteristicilor spaţiului
geografic.
• Dobândirea unor deprinderi şi
tehnici de lucru pentru pregătirea
permanentă.
• Elaborarea unor modele şi soluţii de
organizare a spaţiului geografic din
perspectiva dezvoltării durabile.
Subiectele elaborate evaluează îndeosebi
latura aplicativă a deprinderilor și a
cunoștințelor însușite, testează elevii din
punct de vedere practic, cu accent pe
aspectul formativ al instruirii și contribuie
la dezvoltarea gândirii creative a acestora,
punându-i în situații reale de a identifica
soluții la diverse probleme din viața
cotidiană. Abordarea interdisciplinară a
conceptelor şi a fenomenelor geografice
oferă o perspectivă complexă asupra
realităţii și implică elevul în propria
educație și formare.
În ceea ce privește participarea, datele
statistice confirmă interesul elevilor

pentru acest concurs, la etapele județene
fiind înscriși cca 8 000 elevi anual.
Bibliografia de concurs cuprinde toate
manualele avizate de M.E.N. pentru
fiecare nivel de studiu, precum și mijloace
didactice (atlase, hărți), de asemenea
avizate de M.E.N.
Pentru etapele județeană și națională,
subiectele de concurs sunt unice şi
sunt elaborate de Comisia Centrală a
Concursului. Etapa națională se desfășoară
în mediul online, pe o platformă
electronică care funcționează special
pentru acest concurs și se organizează
în fiecare județ, în condiții de maximă
securitate, în săli dotate cu supraveghere
audio-video.
Seriozitatea acestui concurs organizat
de Ministerul Educației Naționale și de
inspectorii școlari din toată țara, rigorile
de selecție și de desfășurare, numărul
foarte mare de participanți, gradul
ridicat de dificultate al subiectelor,
modul lor de structurare, bibliografia
vastă, interesul elevilor, al părinților și
al profesorilor de geografie din toată
țara pentru obținerea performanței
sunt argumente care fac din Concursul
Școlar Național de Geografie pentru
clasele V-VII ,,TERRA - Mica olimpiadă
de geografie” unul dintre cele mai
îndrăgite concursuri școlare pe discipline.
Mulți dintre elevii calificați la etapa
națională se regăsesc ulterior printre
participanții la Olimpiada Națională
de Geografie pentru elevii din clasele
VIII-XII, cu șanse reale de participare, în
viitor, la Olimpiada Internațională.
Mai multe detalii despre acest concurs,
de la prima ediție și până în prezent
se regăsesc pe site-ul concursului:
www.concursterra.ro.

InfoGEOgrafica

CONCURS
CO-ORGANIZAT DE

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL
DE GEOGRAFIE ,,TERRA”
ETAPA LOCALĂ - Ediția a VII-a
CLASA a VI-a

CONFORM
NOII
PROGRAME
ȘCOLARE
pentru
gimnaziu

Notă: Timpul de lucru este de 90 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total – 100 de puncte.
Rezolvarea subiectelor se poate face în ordine sau la alegere.

SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Analizează harta de mai sus și completează cu informația corectă următoarele afirmații:
1. Primul explorator care a ajuns în punctul 2 a fost
2. Punctul în care s-au intersectat traseele a două expediții este marcat, pe hartă, cu cifra
3. Exploratorul care a atins trei din punctele marcate pe hartă a fost
4. Punctul 4 a fost atins, în premieră, de marele explorator
5. Toți marii exploratori au străbătut Oceanul
10 puncte
SUBIECTUL II ( 28 puncte)
Harta de mai jos se referă la Subiectele II, subpunctele 1, 2, 3, 4 și 5. Pe hartă sunt marcate state
de pe Glob cu cifre de la 1 la 10.
1. Selectează litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Teritoriul marcat cu cifra 1 aparține statului:
a. a. Canada;
b. S.U.A;
c. Marea Britanie;
d. Rusia.
1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera 9 este:
a. a. Ankara;
b. Istanbul;
c. Izmir;
d. Bagdad
2. Fac parte din grupul lingvistic latin (romanic) statele marcate pe hartă cu cifrele:
a. a. 5 și 2;
b. 5 și 9;
c. 5 și 8;
d. 5 și 10
3. Religia budistă își are originea în statul marcat pe hartă cu cifra:
a. a. 8;
b. 7;
c. 6;
d.10
III
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5. Dintre statele de mai jos marcate pe hartă, are o populație mai mare de 100 milioane de locuitori cel
notat cu cifra:
a. a. 3;
b. 9;
c.10;
d. 5;

10 puncte

2. Analizează harta de mai sus și scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează
afirmațiile de mai jos:
a. Populația din statul marcat pe hartă cu cifra 3 aparține rasei
b. Civilizația maya s-a dezvoltat pe teritoriul statului marcat pe hartă cu cifra
c. Limba mandarin este specifică pentru statul marcat pe hartă cu cifra
d. Capitala situată la cea mai mare altitudine este a statului marcat pe hartă cu cifra
e. Statul insular marcat pe hartă cu cifra 7 este
5 puncte

3. Pe hartă, punctele a și b sunt orașe capitală iar distanță măsurată pe hartă dintre ele este de
3,5 cm. Completează spațiile libere cu răspunsul corect:

a. Orașul capitală marcat, pe hartă, cu litera a este
b. Orașul capitală marcat, pe hartă, cu litera b este
c. Distanța reală în km dintre cele două orașe este
4 puncte
4.Tabelul de mai jos prezintă mai multe date demografice pentru statele notate pe harta de mai sus cu cifrele 1
și 14. Completați spațiile libere cu răspunsul corect.
Statul
2
4
IV

Populația
(loc.)
114 976 406

Suprafața
(în (km2)
1 964 375

Natalitatea
(‰)
18,87

Mortalitatea
Populația
(‰)
urbană
4,9
89 681 596
(Sursa: Index mundi, valori pentru anul 2012)
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a. Densitatea populației din acest stat este:
b. Valoarea bilanțului natural pentru acest stat este
c. Valoarea corespunzătoare populației rurale din acest stat este
6 puncte
5. În imaginile de mai jos notate cu A, B și C sunt prezentați copii îmbrăcați tradițional din trei state dintre cele
marcate pe hartă, Figura I.
Corelați fiecare dintre imaginile A, B și C cu câte un stat dintre cele numerotate, pe hartă, de la 1 la 10, completând
spațiile libere din tabelul de mai jos de.

A
B
C
SUBIECTUL III (8 puncte).
În imaginile de mai jos sunt prezentate mai multe modalități de obținere a energiei electrice
Pentru fiecare din imaginile notate cu a, b, c și d precizați materia primă utilizată în fiecare tip de centrală, completând
spațiile libere din tabelul de mai jos.

a
b
c
d

8 puncte
V
5
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SUBIECTUL IV ( 24 puncte).
1. Analizați imaginile de mai jos și selectați litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. În regiunea marcată, pe hartă, cu cifra 3, există locuințe corespunzătoare imaginii notate cu litera
a) A
b) B
c) C
d) E
2. Satul de tip kraal este ilustrat în imaginea notată cu litera:
a) B
b) A
c) C
d) E
3. Satul din imaginea notată cu litera A este corespunzător regiunii marcată, pe hartă, cu cifra:
a) 5
b) 2
c) 1
d) 4
4. Satele alcătuite din locuințe precum cea ilustrata in imaginea notata cu litera E sunt corespunzătoare regiunii marcate, pe harta, cu cifra:
a) 4
b) 5
c) 2
d) 3
5. Casa corespunzătoare imaginii notate cu litera D este specifică mai ales satelor din regiunea marcată pe hartă cu
litera:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
10 puncte
2. Scrieți pe foaia de concurs valoarea de adevăr (A) sau fals (F) a afirmațiilor de mai jos, selectând căsuța corespunzătoare.
1. Satele risipite sunt specifice regiunilor de deal și de podiș; A | F
2. Orașul este o formă de locuire urbană, cu activități economice predominant agricole; A | F
3. Megalopolisul este o formă de aglomerare urbană cu mai multe orașe mari; A | F
4. Smartcity este orașul care colectează informații despre oameni și infrastructură; A | F
5. Conurbația include mai multe orașe apropiate spațial; A | F
6. Satele adunate sunt dispuse în lungul căilor de comunicație; A | F
7. Infrastructura edilitară din orașe este superioară celei de la sate. A | F

VI

14 puncte
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SUBIECTUL V ( 20 puncte)
Vă propunem un traseu geografic prin Europa, urmând să treceți prin 10 puncte, plecând din punctul 1 și ajungând în punctul 10. Urmărind traseul, vă concentrați și răspundeți următoarelor cerințe. (20 puncte)

1. Punctul notat pe hartă cu cifra 1 este Capul
2. Tipul de climă din grupările de insule dintre punctele 2 și 3 ale traseului este
3. Tipul de vegetație din unitatea de relief unde este localizat punctul 4 al traseului este
4. Munții intersectați de traseu între punctele 4 și 5 s-au format în orogeneza
5. Denumirea golfului în care se varsă ultimul fluviu intersectat de traseul dintre punctele 5 și 6 este
6. După modul de formare, lacul din punctul 6 al traseului este de tip
7. Denumirea unității de podiș dintre punctele 6 și 7 ale traseului este
8. Principala activitate a locuitorilor din insula în care este plasat punctul 8 al traseului este
9. Denumirea insulei intersectate de traseu între punctele 8 și 9, teritoriu dependent al Marii Britanii, este
10. Denumirea unității de relief corespunzătoare punctului 10 al traseului este

BAREM DE EVALUARE
SUBIECTUL I
(10 puncte) Se
acordă 10 puncte, câte 2 p pentru fiecare
răspuns corect:
1. – Cristofor Columb; 2 – 3; 3. – Fernando
Magellan ; 4. – Vasco da Gama; 5. – Atlantic

4. Se acordă 6 puncte câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns corect:
a. 58,5 loc/km2; b. 13,97‰; c. 25 294 810 ;
5. Se acordă 3 puncte câte 1 punct pentru
fiecare răspuns corect: A – 6; B – 8; C – 3;

SUBIECTUL II
(28 puncte)
Se acordă 28 puncte astfel:
1. Se acordă 10 puncte câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns corect: 1.b; 2.a; 3.a; 4.c; 5.a;
2. Se acordă 5 puncte, câte 1 punct pentru
fiecare răspuns corect:
a. neagră; b. 2; c. 6; d. 4; e. Noua Zeelandă
3. Se acordă 4 puncte, astfel:
a. Washington DC – 1punct; b. Lisabona –
1 punct; c. 6 300 km – 2 puncte;

SUBIECTUL III
(8 puncte)
Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns corect:
a) energie solară; b) combustibili; c) energie
eoliană (vântului); d) hidroenergie (energia
apei);
SUBIECTUL IV
(24 puncte)
1. Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns corect:
1. b
2. c
3. c
4. b
5. c

20 puncte
2. Se acordă 14 puncte, câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns correct:
1. F 2. F 3. A 4. A 5. A 6. F 7. A
SUBIECTUL V
( 20 puncte)
Se acordă 20 puncte câte 2 puncte pentru
fiecare răspuns corect:
1. Matapan (Tainaron); 2. Subtropical
(mediteraneean);3.Semideșertică;4.Hercinică;
5. Riga; 6. Glaciar; 7. Norland; 8. Pescuitul;
9. Man; 10. Masivul Central Francez;
TOTAL: 90 PUNCTE OFICIU: 10 PUNCTE
TOTAL GENERAL: 100 PUNCTE
Materiale realizate cu sprijinul:
prof. dr. Steluța Dan, prof. Marcel Porof,
prof. Daniel Anghel
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CLUBUL DE ȘTIINȚE

TERRA

Un proiect
susținut de

ital!

rmat dig
GRATUIT, în fo

✓ Resurse didactice video și printabile
✓ Proiecte de programe școlare pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Planificări calendaristice pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Suport de curs pentru proiectul IDEI VERZI PENTRU

PLANETA ALBASTRĂ

✓ Calendarul concursurilor geografice
✓ M odele de subiecte pentru concursurile de geografie

ÎNSCRIE-TE pe
www.scolipentruunviitorverde.ro
pentru a accesa GRATUIT
materialele acestui proiect!

0724 270 908

5
3016/09.01.2019

Rezultatele ediției
ianuarie 2019

VIII

Peste

500

echipe

37

județe

Peste

4 200

elevi participanți

130.

Felicitări tuturor
și mult succes la

ediția martie 2019!

