CONCURSUL NAŢIONAL ”LA ŞCOALA CU CEAS”
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1 februarie 2020
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul I (30 puncte)
A. Scrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcanul asiatic Pinatubo este localizat în Arhipelagul:
a. Indonezian
b. Filipine
c. Nipon
d. Severnaia Zemlea
2. Primul fluviu ca lungime din Asia și al treilea pe plan mondial este:
a. Chang Jiang
b. Enisei
c. Huang He
d. Obi
3. Se întinde pe două continente statul numit:
a. Arabia Saudită
b. Indonezia
c. Turcia
d. Turkmenistan
4. Temperaturile ridicate tot timpul anului (250-270C ) și precipitațiile bogate (1000 – 3000 mm/an)
sunt specifice în:
a. Arhipelagul Filipine
b. Arhipelagul Nipon
c. Peninsula Arabiei
d. Peninsula India
5. Din familia lingvistică indo-europeană face parte limba:
a. arabă
b. chineză
c. hindi
d. turcă
6. Cultura curmalului este specifică în climatele:
a. aride
b. aflate la latitudini medii c. reci
d. umede
7. Continentul a cărui parte continentală se află situată în toate cele patru emisfere este:
a. Africa
b. America
c. Asia
d. Europa
8. Pe fluviul Nil a fost amenajat lacul antropic de acumulare numit:
a. Cahora Bassa
b. Kariba
c. Nasser
d. Volta
9. Smogul este specific orașelor cu peste 10 milioane de locuitori din:
a. Afganistan
b. Bhutan
c. China
d. Mongolia
10. Cea mai mare deltă interioară de pe Glob aparține râului:
a. Gange
b. Nil
c. Okavango
d. Senegal
20 puncte
B. Scrieți, pe foaia de concurs, informația corectă care completează informațiile de mai jos:
1. Extremitatea sudică a Asiei continentale este localizată în Peninsula .....
2. Uscatul asiatic este format din fragmente aparținând străvechilor continente Laurasia și .....
3. Statul asiatic cu cea mai ridicată densitate a populației se numește .....
4. Singura mare de pe glob în care nu se varsă nici un râu cu caracter permanent este .....
5. Lacul african considerat cel mai vechi, cel mai adânc și totodată cel mai mare rezervor de apă
dulce de pe acest continent se numește …..
10 puncte
Subiectul II (14 puncte)
A. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată scrieți, pe
foaia de concurs, în dreptul numărului corespunzător, litera A, iar dacă apreciați că afirmația
este falsă, scrieți litera F.
1. Continentul Asia se caracterizează prin cele mai mari contraste de altitudine.
2. Deșerturile Taklamakan și Rub’ al Khāli se află în zone de climă diferite.
3. Orașul Shanghai este considerat cea mai mare metropolă din Asia, având aproape 40 milioane de
locuitori.
4. Extremitatea sudică a continentului Africa este reprezentată de Capul Bunei Speranțe.
5. Situat într-o vastă depresiune endoreică, lacul Ciad este pe cale de dispariție.
10 puncte

B. Scrieți pe foaia de concurs răspunsurile la următoarele cerințe:
1. Calculați amplitudinea termică absolută pentru uscatul asiatic, știind că s-a înregistrat o
temperatură maximă absolută de +54,0°C și o temperatură minimă absolută de -71,2°C.
2. Calculați la ce distanță (în grade și minute) se găsește punctul extrem nordic al Africii, aflat pe
paralela de 370 21' N, de punctul extrem sudic al Africii, aflat pe paralela de 340 51' S.
4 puncte
Subiectul III (20 puncte)
A. Imaginile de mai jos, marcate cu literele A, B, C și D, prezintă tipuri tradiționale de locuințe
pentru așezările rurale din unele zone ale Asiei. Scrieți, pe foaia de concurs, litera cu care este
marcată imaginea ce prezintă:
1. locuința tradițională de tip izbă, specifică așezărilor rurale din Asia Nordică;
2. locuința tradițională de tip iurtă, specifică așezărilor rurale din Asia Centrală;
3. locuința ce reflectă o adaptare la condițiile de mediu specifice Asiei de Sud-Est.

6 puncte
B. Imaginile de mai jos prezintă obiective turistice renumite aflate în statele asiatice China,
India, Japonia și Turcia. Scrieți pe foaia de concurs asocierea dintre imagine și statul în care
se află obiectivul turistic prezentat, după modelul: E – Israel.

Carstul de la Pamukkale

Kyoto, o veche capitală
Kyoto

Armata de teracotă (Xi'an)

Taj Mahal, Agra

8 puncte

C. Imaginile de mai jos, marcate cu cifre de la 1 la 3, sunt reprezentative pentru vegetația
specifică diferitelor regiuni din continentul Africa. Scrieți pe foaia de concurs tipul de climă în
care se dezvoltă formațiunea vegetală prezentată în fiecare imagine, după modelul 4 – climat
mediteranean.

6 puncte

Subiectul IV (26 puncte)
A. Pe harta alăturată sunt marcate
articulații ale țărmurilor Asiei cu
litere de la a la d, unități de relief
cu litere de la A la E și elemente de
hidrografie (fluvii, lacuri) cu cifre
de la 1 la 4.
Analizați harta și scrieți pe foaia de
concurs:
1. numele unităților de relief marcate,
pe hartă, cu literele A și D;
2. numele munților care limitează spre
sud unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera B;
3. numele statului pe teritoriul căruia
se află unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera C;
4. numele principalului afluent al
fluviului marcat, pe hartă, pe hartă cu cifra 1;
5. numele fluviilor marcate, pe hartă, cu cifrele 2 și 3;
6. numele lacului marcat, pe hartă, cu cifra 4, precum și numele unității de câmpie în care acesta este
localizat;
7. numele insulei marcată, pe hartă, cu litera c, precum și numele arhipelagului din care aceasta face
parte;
8. tipul de climă caracteristic pentru cea mai mare parte a peninsulei marcată, pe hartă, cu litera a;
9. denumirea megalopolisului din statul care ocupă arhipelagul marcat, pe hartă, cu litera b;
10. numele statului care ocupă cea mai mare parte din peninsula marcată, pe hartă, cu litera d;
11. tipul de climă specific unității de relief marcată, pe hartă, cu litera E.
14 puncte
B. Pe harta alăturată sunt marcate
articulații ale țărmurilor Africii cu litere de
la a la c, unități de relief cu litere de la A
la E și fluvii cu cifre de la 1 la 4.
Analizați harta și scrieți pe foaia de
concurs:
1. numele insulelor marcate, pe hartă, cu
literele a și b;
2. numele golfului marcat, pe hartă, cu litera
c;
3. numele munților marcați, pe hartă, cu
literele A, B și C;
4. litera cu care sunt marcați, pe hartă, munți
vulcanici;
5. litera cu care este marcată, pe hartă,
Câmpia Mozambicului;
6. numele fluviilor marcate, pe hartă, cu
cifrele 2 și 3;
7. cifra cu care este marcat fluviul african cu
cel mai întins bazin hidrografic.
11 puncte
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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 …………..…….…………………………………..................…………..……........… 30 puncte
A. Se acordă 20 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c; 6. a; 7. a; 8. c; 9. c; 10. c.
Total A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte
B. Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. Malacca; 2. Gondwana; 3. Singapore; 4. Marea Roșie; 5. Tanganyika.
Total B (1+2+3+4+5) = 10 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 30 puncte
Subiectul II ............................................................................................................................ 14 puncte
A. Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. A.
Total A (1+2+3+4+5) = 10 puncte
B. Se acordă 4 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. 125,20C; 2. 72012'.
Total B (1+2) = 4 puncte
Total Subiectul II (A+B) = 14 puncte
Subiectul III ........................................................................................................................... 20 puncte
A. Se acordă 6 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. C; 2. B; 3. a.
Total A (1+2+3) = 6 puncte
B. Se acordă 8 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
A – Turcia; B – Japonia; C – China; D – India.
Total B = 8 puncte
C. Se acordă 3 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1 – climat subecuatorial; 2 – climat ecuatorial; 3 – climat tropical arid/deșertic.
Total C = 6 puncte
Total Subiectul III (A+B+C) = 20 puncte
Subiectul IV ........................................................................................................................... 26 puncte
A. Se acordă 15 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. A – Munții Zagros (1p); D – Câmpia Mekong (1p);
2. Munții Himalaya (1p);
3. China (1p);
4. Irtîș (1p);
5. 2 – Amur (1p); 3 – Lena (1p);
6. Aral (1p); Câmpia Turanului (1p);

7. Kalimantan/Borneo (1p); Arhipelagul Indonezian (1p);
8. climat tropical umed/musonic (1p);
9. Tokaido (1p);
10. Arabia Saudită (1p);
11. climat temperat arid/deșertic (1p).
Total A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) = 15 puncte
B. Se acordă 11 puncte, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. a – I. Madagascar (1p); b – I-le Canare (1p);
2. Golful Sidra (1p);
3. A – Munții Atlas (1p); B – Munții Camerun/Adamaua (1p); C – Munții Capului (1p);
4. B (1p);
5. E (1p);
6. 2 – Niger (1p); 3 – Orange (1p);
7. 1 (1p)
Total B (1+2+3+4+5+6+7) = 11 puncte
Total Subiectul IV (A+B) = 26 puncte

TOTAL (SI + SII + SIII + SIV) = 90 PUNCTE
OFICIU = 10 PUNCTE

