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GEOGRAFIE

113. În casetele corespunzătoare, scrie punctele cardinale folosind semnele internaționale N, S, W, E.

114. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 
Pe emisfera nordică, când e noapte senină, ne orientăm ajutându-ne de:
 meteoriţi;
 Steaua Polară;
 Mercur;
 sateliţii lui Jupiter.

115. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să marchezi funcțiile globului şi ale 
hărții geografice.

Glob Hartă geografică
Reprezintă modelul Pământului.  

Poate să prezinte lumea întreagă, dar şi doar o singură țară.  

Prezintă distanța micşorată din natură.  

Niciodată nu deformează suprafețele din natură.  

Se foloseşte la orientarea în natură.  

116. Ce este harta geografică?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Reprezentarea în plan mărită a Pământului sau a unei porţiuni din acesta
 Reprezentarea în plan micşorată a Pământului sau a unei porţiuni din acesta
 Reprezentarea Pământului în trei dimensiuni
 Reprezentarea micşorată a formei sferice a Pământului
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117. Colorează cerculețul de sub noţiunea  
corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie 
 adevărată.   

1. Statul marcat pe hartă cu culoare neagră este 
Serbia / Spania.
              

2. Statul marcat pe hartă cu culoare neagră  este 
maritim / continental.
                      

3. Peninsula pe care este situat statul marcat pe 
hartă cu culoare neagră este 
Peninsula Balcanică / Pirineică.
                                          

118. Pe liniile de sub semnele cartografice, scrie ceea ce înseamnă ele.

      

1. ___________                  2.___________                  3.___________

119. Colorează cerculețul din dreptul afirmației adevărate.

 Meridianele sunt semicercuri imaginare, care unesc polul Nord şi polul Sud.
 Meridianele sunt cercuri imaginare care înfăşoară Pământul, pe direcţia est-vest.
 Meridianele sunt semicercuri imaginare de diferite lungimi.
 Meridianele sunt cercuri imaginare care înfăşoară Pământul, pe direcţia vest-est.

120. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi elementele geografice ale 
hărții şi obiectivele geografice menționate.

Elementele fizico-geografice 
ale hărții

Elementele socio-geografice 
ale hărții

râu  

drum  

mină  

munte  

localitate  
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125. Câte zile are anul bisect?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 365 zile
 366 zile
 364 zile
 367 zile

126. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă este 
falsă, colorează cerculețul din coloana FALS.

ADEVĂRAT FALS

1. Există cinci zone de căldură.  

2. Pe planetă, cea mai lungă noapte este în prima zi de iarnă.  

3. Revoluţia Pământului durează 24 de ore.  

4. În timpul zilei, Soarele se mişcă aparent de la est spre vest.  

127. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 
Pământul are forma de elipsoid neregulat sau geoid pentru că este:
 turtit la Ecuator; 
 bombat la poli;
 turtit la poli; 
 în formă de sferă.

128. Colorează cerculețul de sub noțiunea corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie adevărată.

1. În imagine este reprezentată cutarea / falierea scoarței Pământului.
                                                                        
2. Prin aceste mişcări a luat naştere muntele Jastrebac / Stara planina.
                                                                                                     

129. Care este gazul predominant în atmosfera Pământului?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 hidrogenul
 oxigenul
 azotul
 dioxidul de carbon
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130. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 

Învelişul de apă al Pământului se numeşte:
 atmosfera;
 biosfera;
 hidrosfera;
 litosfera. 

131. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi noţiunile cu explicațiile lor.

reflux gheizer flux

izvor mic de apă rece   

ridicarea nivelului mării   

coborârea nivelului mării   

izvor de apă caldă, care izbucneşte în formă de jet   

132. Cum se numeşte ştiința care studiază populația?

Răspuns: _________________________________

133. Completează propoziţiile.

1. Numărul mediu al locuitorilor pe 1 km2 reprezintă _______________________________.
2. Numărul de nou – născuţi de pe un teritoriu, într – o perioadă stabilită, se numeşte 
______________________.

134. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 

Sârbii aparţin:
 grupului popoarelor romanice;
 grupului popoarelor ugro-finice;
 grupului popoarelor slave;
 grupului popoarelor germanice.

135. Colorează cerculețul de sub noțiunea corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie adevărată.

1. În America de Sud, religia predominantă este islamul / creștinismul.
                                   

2. Locuitorii Peninsulei Apenine aparțin, în majoritate, grupului de popoare  
romanice /germanice.

                          

3. Migrațiile reprezintă deplasarea / îmbătrânirea populației.
                                   

4. Piramida vârstelor, care are forma regulată şi baza largă, arată imaginea demografică a unei 
țări care are un spor natural ridicat / scăzut.
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145. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă este 
falsă, colorează cerculețul din coloana FALS.

ADEVĂRAT FALS

1. Lacul Porțile de Fier este lac natural.  

2. Muntele Rudnik este situat în Šumadija.  

3. Sava curge prin Šabac.  

4. Cel mai mare zăcământ de petrol se găseşte în vestul Serbiei.  

146. Căror bazine maritime le aparţin râurile din Serbia?
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

147. Completează propoziţia cu numele râului.

Novi Sad, Belgrad şi Smederevo sunt legate de râul _________________________.

148. Colorează cerculețul de sub noțiunea corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie adevărată. 
Eşti la graniţa cu Ungaria.

1. Eşti în punctul de trecere a graniţei Horgoš / Batrovci.
                         

2. Eşti în Câmpia Română / Câmpia Panonică.
                                   

3. Eşti în apropiere de Subotica / Pančevo.
                        

149. Despre care munţi este vorba? 

Este parc naţional, mare centru turistic de iarnă, iar vârful său cel mai înalt este vârful Pančić.

Răspuns: _______________________

150. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă este 
falsă, colorează cerculețul din coloana FALS.

ADEVĂRAT FALS

1. Toată suprafaţa Europei se găseşte pe 
emisfera nordică a Pământului.  

2. Toată suprafaţa Europei se găseşte pe 
emisfera estică a Pământului.  

3. La vest, Europa este scăldată de Oceanul Atlantic.  

4. Partea sudică a Europei are ieşire la Marea Mediterană.  

5.

6.

7.

8.
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151. Care ţară este situată pe Peninsula Pirineică (Iberică)?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 
 Italia;
 Portugalia;
 Slovenia;
 Franţa.

152. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
În partea vestică a Europei Mediterane, se găseşte:

 Peninsula Scandinavică;
 Peninsula Balcanică;
 Peninsula Pirineică.

153. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi obiectivele geografice cu 
continentele pe care se găsesc acestea.

Atlas Pirinei Anzi Cordilieri

America de Nord    

America de Sud    

Africa    

Europa    

Asia    

154. Care continent este slab populat din cauza climei de deşert?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Australia
 Europa
 Antarctida
 America de Nord

155. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Pe litoralul părţii apusene a Europei este prezentă:
 clima continentală;
 clima mediteraneană;
 clima atlantică (oceanică);
 clima subpolară.

G
EO

G
R
A
FI
E

41

156. Care mări reprezintă graniţa naturală dintre Europa şi Asia?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Marea Nordului, Marea Levantului şi Marea Albă;
 Marea Neagră, Marea Marmara şi Marea Egee;
 Marea Roşie, Marea Ohotsk şi Marea Mediterană;
 Marea Tireniană, Marea Ionică şi Marea Azov.

157. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă este 
falsă, colorează cerculețul din coloana FALS.

ADEVĂRAT FALS

1. Amazonia se găseşte în America de Sud.  

2. Australia este cel mai rece continent.  

3. Podişul Tibet se găseşte în Asia.  

4. Deşertul Kalahari se găseşte în Africa.  

158. Colorează cerculețul de sub noţiunea  
corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie  
adevărată. 

1. În raport cu Nova Varoš, Kosjerić este situat în 
nord / sud.
         

2. În raport cu Čajetina, Arilje este situat în 
est / vest.
     

159. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Dacă navighezi în aval (în josul fluviului), pe fluviul Nil, atunci călătoreşti în direcția:

 vest;
 est;
 nord;
 sud.

Bajina Bašta

Kosjerić

lat. N  

lat. N  

lo
ng

. E

lo
ng

. E

Užice – oraş

Čajetina

Priboj

Prijepolje

Sjenica

Požega

Arilje

Nova Varoš
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162. Priveşte desenul şi răspunde la întrebări. 

a) La care altitudine se găseşte Marea Adriatică? 
Răspuns:_________________________

b) Cât este altitudinea relativă între cota 1 şi cota 2? 
Răspuns:_________________________

163. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi schema izohipselor cu 
profilul corespunzător al terenului.

  

  

164. În tabel, sunt enumerate date despre numărul locuitorilor unei localităţi, din perioada anilor 
1961-2011. Prezentaţi datele enumerate cu un grafic liniar.

Anul 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Nr.locuitorilor 125 000 150 000 200 000 240 000 250 000 250 000

0
1961.

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

1971. 1981. 1991. 2001. 2011.

1
970 m

Marea Adriatică

790 m
2
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165. Pe această prezentare a Europei, înseamnă cu numărul 1 Islanda, cu numărul 2 Peninsula 
Apenină şi cu numărul 3 Sicilia. 

166. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Sateliţii naturali înconjoară planeta şi o urmează în drumul lor în jurul Soarelui datorită:
 energiei Soarelui;
 forţei de atracţie a planetei;
 rotaţiei planetei;
 gravitaţiei asteroizilor.

167. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi corpurile cereşti cu 
descrierea lor.

stele planete comete sateliţi
corpuri cereşti întunecoase, alcătuite din „cap” şi 
„coadă”    

corpuri cereşti reci, care urmăresc planetele    

corpuri cereşti întunecoase, primesc lumina şi 
căldura de la Soare    

corpuri cereşti mari, fierbinţi şi gazoase    

corpuri cereşti mici, întunecoase, de formă 
neregulată    

168. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Învelişul de ozon este situat în:
 Troposferă
 Stratosferă
 Mezosferă
 Termosferă
 Exosferă
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179. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi țara cu marea la care are 
ieşire.

Slovenia Polonia România Olanda

Marea Neagră    

Marea Nordului    

Marea Adriatică    

Marea Egee    

 Marea Baltică    

180. Care munţi separă Italia de centrul Europei şi o protejează de influenţa climatică din nord?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Dinaricii
 Pirineii
 Alpii
 Apeninii

181. 1. Care continent este întretăiat de amândouă Tropice?
Răspuns:_________________________

2. Care continente nu sunt întretăiate de niciun Tropic?
Răspuns:_________________________

182. De ce densitatea reţelei hidrografice în estul Europei este mai mică decât în vestul Europei? 
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 În estul Europei, clima subpolară este mai bine reprezentată.
 În Europa de Vest, cantitatea de precipitaţii este mai mare.
 În Europa de Est, râurile sunt mai scurte.
 În Europa de Vest, altitudinea este mai mică.

183. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Diametrul ecuatorial al Pământului este:
 de aceeaşi lungime cu diametrul polar;
 mai lung decât diametrul polar;
 mai scurt decât diametrul polar;
 de aceeaşi lungime cu ecuatorul.

12.

11.

10.

9.
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169. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Arhipelagul Malaezo-Filipinez este regiunea unde au loc cutremure şi erupţii vulcanice dese. 
Aceste fenomene sunt consecinţa:
 fenomenului de eroziune a solului;
 deplasării plăcilor litosferice;
 fenomenului de ţunami;
 puţurilor petroliere adânci.

170. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi noţiunile menţionate cu 
formele de relief.

Formă de relief eoliană Formă de relief glaciară Formă de relief carstică
Circ   

Dolină   

Dună   

Peşteră   

Morenă   

171. Unde se găsesc cele mai mari şi mai adânci lacuri de pe Pământ? 
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 în circurile glaciare ale munţilor înalţi
 în depresiunile tectonice
 în meandrele părăsite ale râurilor de câmpie
 în dolinele, uvalele şi poliile carstice

172. Cum se numeşte cel mai cunoscut curent marin cald din Oceanul Atlantic?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

 Curentul Benguelei

 Curentul Perului (Humboldt)

 Curentul Golfului

 Curentul Labradorului

173. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Dacă într-o regiune, sporul natural este 5‰, aceasta înseamnă:

 că numărul locuitorilor în acea regiune se micşorează;
 că la fiecare 100 locuitori, numărul locuitorilor se măreşte cu 5 locuitori;
 că „ameninţă”explozia demografică;
 că la fiecare 1000 locuitori, numărul locuitorilor creşte cu 5 locuitori. 
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179. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi țara cu marea la care are 
ieşire.

Slovenia Polonia România Olanda

Marea Neagră    

Marea Nordului    

Marea Adriatică    

Marea Egee    

 Marea Baltică    

180. Care munţi separă Italia de centrul Europei şi o protejează de influenţa climatică din nord?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Dinaricii
 Pirineii
 Alpii
 Apeninii

181. 1. Care continent este întretăiat de amândouă Tropice?
Răspuns:_________________________

2. Care continente nu sunt întretăiate de niciun Tropic?
Răspuns:_________________________

182. De ce densitatea reţelei hidrografice în estul Europei este mai mică decât în vestul Europei? 
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 În estul Europei, clima subpolară este mai bine reprezentată.
 În Europa de Vest, cantitatea de precipitaţii este mai mare.
 În Europa de Est, râurile sunt mai scurte.
 În Europa de Vest, altitudinea este mai mică.

183. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Diametrul ecuatorial al Pământului este:
 de aceeaşi lungime cu diametrul polar;
 mai lung decât diametrul polar;
 mai scurt decât diametrul polar;
 de aceeaşi lungime cu ecuatorul.

13.

14.

15.

16.
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189. Colorează cerculețul în spaţiul corespunzător, astfel că vei lega noţiunile cu semnificaţia lor. 

strâmtoare golf peninsulă insulă
Tasmania    

Bab el Mandeb    

California    

Carpentaria    

190. Având în vedere condiţiile favorabile de dezvoltare a agriculturii, una din insulele enumerate 
se evidenţiază prin densitatea mare a populaţiei. Care este această insulă?  
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 

 Islanda
 Tasmania
 Jawa
 Țara de Foc

191. Colorează cerculețul în spaţiul corespunzător, astfel că vei lega noţiunile cu patrimoniul 
natural sau cultural.

Patrimoniul 
natural

Patrimoniul 
cultural

Mănăstirea Đurđevi stupovi  

Parcul Național Porțile de Fier  

Parcul Natural Stara planina  

Situl arheologic Lepenski Vir  

Rezervația naturală specială Deliblatska peščara /Dunele de 
Nisip de la Deliblata/  

192. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi factorii naturali şi sociali cu 
modul în care aceştia influențează asupra producției de cereale.

influență pozitivă influență negativă
sol bogat în humus  

parcele agricole mărunțite  

producție specializată  

aplicarea măsurilor agrotehnice  

o parte mare a populației bătrâne  

193. Care stat este întretăiat de Meridianul Zero sau Meridianul Greenwich?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Italia
 Spania
 Germania
 România

G
EO

G
R
A
FI
E

49

189. Colorează cerculețul în spaţiul corespunzător, astfel că vei lega noţiunile cu semnificaţia lor. 

strâmtoare golf peninsulă insulă
Tasmania    

Bab el Mandeb    

California    

Carpentaria    

190. Având în vedere condiţiile favorabile de dezvoltare a agriculturii, una din insulele enumerate 
se evidenţiază prin densitatea mare a populaţiei. Care este această insulă?  
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect. 

 Islanda
 Tasmania
 Jawa
 Țara de Foc

191. Colorează cerculețul în spaţiul corespunzător, astfel că vei lega noţiunile cu patrimoniul 
natural sau cultural.

Patrimoniul 
natural

Patrimoniul 
cultural

Mănăstirea Đurđevi stupovi  

Parcul Național Porțile de Fier  

Parcul Natural Stara planina  

Situl arheologic Lepenski Vir  

Rezervația naturală specială Deliblatska peščara /Dunele de 
Nisip de la Deliblata/  

192. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi factorii naturali şi sociali cu 
modul în care aceştia influențează asupra producției de cereale.

influență pozitivă influență negativă
sol bogat în humus  

parcele agricole mărunțite  

producție specializată  

aplicarea măsurilor agrotehnice  

o parte mare a populației bătrâne  

193. Care stat este întretăiat de Meridianul Zero sau Meridianul Greenwich?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Italia
 Spania
 Germania
 România

G
EO

G
R
A
FI
E

50

194. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi lacurile cu modul de formare 
a bazinului lor.

Lacul 
Rusanda

Lacul 
Đeravica Lacul Zavoj Lacul 

Vlasina
Lacul 
Ludoš

lac de baraj natural     

lac eolian     

lac artificial     

lac fluvial     

lac glaciar     

195. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel că vei lega munții cu regiunile sau 
provinciile în care sunt situați aceşti munți.

PA Kosovo 
și Metohija Šumadija Serbia de 

Est
Serbia de 

Vest
PA  

Voivodina
Stara planina     

Fruška gora     

Rudnik     

Šar planina     

Tara     

196. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
În jurul cursului inferior al râurilor Tisa, Velika Morava şi Sava s-au format câmpii 
aluvionare, pentru că râurile au:

 o cădere mare a albiei râului, cantitate mică de apă şi de sedimente din râuri;
 văi compozite ale râurilor, cantitate mică de apă şi guri de vărsare sub formă de deltă;
 o cădere mică a albiei râului, cantitate mare de apă şi de sedimente din râuri;
 afluenţii au o cădere mare a albiei râului şi cantitate mare de sedimente.

197. Colorează cerculețul în spaţiul corespunzător, astfel că vei lega lanțurile muntoase cu 
continentele pe care sunt situate.

Europa Asia Africa America de 
Sud

America de 
Nord

Himalaya     

Anzi     

Alpi     

Apalaşi     

Atlas     
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198. Care factori au cea mai mare influenţă asupra climei Europei de Răsărit?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

 Carpaţii şi vânturile Passat;
 depărtarea de mare, deschiderea față de Arctica şi vânturile estice;
 Antarctica şi curenţii maritimi reci;
 Vânturile vestice şi curenţii maritimi calzi.

199. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi portul european cu râul la a 
cărui gură de vărsare se găseşte acesta.

Ron Dunărea Rin Tamisa
Rotterdam    

Londra    

Marsilia    

200. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi curentul maritim menționat 
cu țărmul pe lângă care el curge.

curentul 
Labradorului

curentul 
Californiei

curentul 
Golfului

țărmul sud – vestic al Americii de Nord   

țărmul nord – estic al Americii de Nord   

țărmul sud – estic al Americii de Nord   

țărmul estic al Americii de Sud   

201. Ce au în comun ţările – Mexic şi Argentina?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
 Se găsesc în America de Sud.
 Ţărmurile estice ale celor două ţări se găsesc în Cercul de Foc al Pacificului.
 Limba oficială le este limba spaniolă.
 Întreaga lor suprafaţă se găseşte în zona caldă.

202. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.  
Sinuozitatea mare a țărmurilor nordice ale Americii de Nord şi a țărmurilor sudice ale 
Americii de Sud a luat naştere ca urmare a:

 activităților vulcanice;
 eroziunii fluviale;
 eroziunii glaciare;
 cutremurelor frecvente.

17.

18.

19.

20.


