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CLASA a VI-a  
PROBA SCRISĂ 

  
Timpul de lucru este de 90 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.  
Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 
SUBIECTUL I                                                                                                                 18 puncte   
 
Pe harta fizică a Europei, sunt marcate, cu litere de la A la F, insule și peninsule 
importante de pe țărmurile Europei.  
 
Scrieți, pe foaia de concurs:  

1. denumirea insulei marcată, pe 
hartă, cu litera F și a peninsulei 
marcată, pe hartă, cu litera B; 

2. numele unui lac vulcanic, din 
peninsula marcată, pe hartă, cu 
litera A; 

3. denumirile a două unități de relief 
din peninsula marcată, pe hartă, cu 
litera C; 

4. un tip de vegetație dezvoltată în 
insula marcată, pe hartă, cu litera 
D; 

5. un tip de țărm specific peninsulei 
marcată, pe hartă, cu litera B; 

6. o deosebire între clima insulei 
marcată, pe hartă, cu litera D și 
clima insulei marcată, pe hartă, cu 
litera E.                                                        
                                          sursa hărţii: www.europa.eu/teachers-corner/toporopa 

    
 
   SUBIECTUL II                                                                                                             21 puncte  
  

1. Explicaţi, prezentând două argumente, faptul că Europa prezintă o mare varietate a 
reliefului. 

2. Enumerați două resurse naturale din Europa și corelați-le cu sectoarele economice 
care le valorifică. 

3. Enumerați trei state carpatice, membre ale Uniunii Europene, apoi precizați 
altitudinea maximă a Munților Carpați, numele vârfului ce deține această înălțime 
și al masivului în care este localizat acest vârf montan. 

      



SUBIECTUL III                                                                                                               16 puncte   
 
Analizați cu atenție harta politică a Europei, pe care sunt marcate cu litere de la a - f, state 
europene. 
 
Scrieți, pe foaia de concurs:  

1. numele statelor marcate, pe 
hartă, cu literele a, c și e;  

2. numele orașelor-capitală ale 
statelor marcate, pe hartă, cu 
literele b, d și f; 

3. numele familiei lingvistice, 
care se întâlnește în statul 
marcat, pe hartă, cu litera b; 

4. litera cu care este reprezen-
tat, pe hartă, statul a cărui 
capitală este denumită ”Perla 
Dunării ”. 

  
 
 
                                                                                             sursa hărţii: www.d-maps.com 
 
 
SUBIECTUL IV                                                                                                              15 puncte  
 
Realizați corespondența corectă între statele din coloana A și ocupațiile tradiționale din 
coloana  B, după modelul: Grecia - ulei de măsline 
 

 
A                                                       B 

 
                                  Bulgaria                                   mori de vânt 
                                 
                                  Cehia                                       sticlă de Murano 
 
                                  Elveția                                      dantelărie 
            
                                  Olanda                                     ulei de trandafir 
 
                                  Grecia                                      ceasuri 
 
                                  Italia                                         ulei de măsline 
  
                                                                                   cristaluri de Boemia  
 
 
 
 
 
 



SUBIECTUL V                                                                                                                 20 puncte  
 
În imaginile de mai jos sunt redate câteva elemente specifice unei peninsule de pe 
țărmurile Europei. 
                                 a                                                                           b 

                                                                                    

                                                                                                                                                                             
                                    c                                                                           d 
 
Scrieți, pe foaia de concurs: 

1. numele peninsulei reprezentată în imaginea a; 
2. denumirea unui lanț montan situat în peninsula de mai sus; 
3. două tipuri de climă specifice peninsulei din imaginea a; 
4. numele unei ape curgătoare ce străbate peninsula caracterizată mai sus; 
5. numele statului pentru care sunt reprezentative imaginile b, c și d; 
6. numele unei insule care aparține statului menționat la punctul 5; 
7. denumirile a două state situate în peninsula din imaginea a, altele decât statul de 

la punctul 5; 
8. numele orașului-capitală situat la cea mai mare altitudine din Europa, localizat în 

peninsula din imaginea a. 
                                                                          sursa imaginilor:www.wikipedia.ro 

 
SUCCES! 

 
 



 
 
 
 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL   
„MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE -TERRA”,  

ETAPA LOCALĂ, 18 FEBRUARIE 2017  
 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

CLASA a VI-a 

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a 
cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 
barem.  

 
Subiectul I : 18 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
 
1. Insula Marea Britanie  (2 p), Peninsula Bretagne (2 p); 
2. L. Bolsena sau L.Trasimeno etc (2 p); 
3. Munții Balcani, Munții Rodopi, Munții Pindului, Podișul Prebalcanic; Muntele Olimp; 
Câmpia Traciei Superioare etc  (2 p+2p=4p); 
4. tundră (2 p); 
5. țărm cu riass (2 p); 
6. climă subpolară (I. Islanda) / climă mediteraneană (I. Sardinia) etc (4 p). 
 

Total (1+2+3+4+5+6) =(4p+2p+4p+2p+2p+4p)= 18 puncte 
 
Subiectul II : 21 puncte  

1. oricare două argumente dintre (3p+3p=6p): Europa are un relief variat, format din 
munți, podișuri și câmpii; Altitudinea maximă a reliefului Europei este deținută de Munții 
Alpi, cu Vf. Mont Blanc de 4807 m;  Relieful Europei s-a dezvoltat pe structuri geologice 
diferite: caledoniene, hercinice, alpine etc; 
2. petrol - industria energiei electrice (2 p+1p=3p); terenuri arabile – agricultura 
(2p+1p=3p); etc 
3. România (2p), Polonia (2p), Slovacia(2p); 2655m (1p); Vf. Gerlachovka (1p); Munții 
Tatra (1p);  

Total (1+2+3) = (6p+6p+9p)=21 puncte 
 

Subiectul III : 16 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a- Ungaria, c- Luxemburg, e- Serbia ( 2px3=6p);    
2. b- Tallin, d- Kiev, f- Oslo ( 2px3=6p);          
3. fino-ugrică/ugro-finică (2p) ;    
4. a (Ungaria) (2p)   ;      
 



Total (1+2+3+4) =(6p+6p+2p+2p)= 16 puncte 
 

Subiectul IV: 15 puncte  

Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect: 
 

Bulgaria- ulei de trandafir  (3p);                                
Cehia -  cristaluri de Boemia (3p);                             
Elveția - ceasuri (3p);                                                                                                            
Olanda - mori de vânt (3p); 
Italia – sticlă de Murano (3p).                                                                                                                             

 
Total  (5x3p) = 15 puncte 

 
Subiectul V: 20 puncte  

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a – Pen. Iberică  (2 p); 
2. oricare lanț montan dintre: M. Pirinei, M. Cantabrici, M. Iberici, M. Castiliei, M. Sierra 
Nevada etc. (2 p). 
3. climă temperat-oceanică (2 p), climă mediteraneană (2 p); etc 
4. oricare fluviu dintre: Ebru, Duero, Tajo etc (2 p);  
5. Spania (2 p); 
6. oricare insule dintre: Insulele Baleare, Insulele Canare (2 p); 
7. Portugalia (2 p), Andorra (2 p); 
8. Andorra la Vella / Andorra (2 p); 

 
 

  Total  (1+2+3+4+5+6+7+8)=(2p+2p+4p+2p+2p+2p+4p+2p) = 20 puncte 
 
  

OFICIU: 10 PUNCTE          

TOTAL: 100 PUNCTE 

 
 


