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Clasa a V-a

TEST DE EVALUARE – clasa a V-a
Terra – o planetă în transformare - Litosfera

A. Precizaţi numele articulațiilor țărmului marcate, pe hartă, cu literele: a, c, d și e.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oceanul Indian este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Continentul mărginit deopotrivă de oceanele marcate, pe hartă, cu literele B și D se
numește ...
3. Oceanul care se află într-un proces continuu de micșorare este marcat, pe hartă, cu
litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Câmpia Amazonului este marcată, pe hartǎ, cu cifra:
a. 4
b. 3
c. 7
d. 2
3 puncte
2. Cel mai înalt lanț montan de pe glob este marcat, pe hartǎ, cu cifra:
a. 1
b. 2
c. 5
d. 6
3 puncte
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3. Cei mai numeroși vulcani se întâlnesc în oceanul marcat , pe hartǎ, cu litera:
a. B
b. A
c. C
d. D
3 puncte
4. Cea mai mare dorsală din lume este situată în oceanul marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. C
b. A
c. B
d. D
3 puncte
5. Este situată în Europa unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu cifra:
a. 5
b. 4
c. 7
d. 6
3 puncte
D. Caracterizați continentul Asia, precizând:
1. Numele a două peninsule;
2. Numele a două insule sau arhipelaguri;
3. Numele a două paralele importante care îl străbat;
4. Numele unui lanț montan;
5. Numele celor trei oceane care îl mărginesc.
20 puncte

E. În coloana A sunt numerotate unități de relief marcate, pe hartă, cu cifre de la 1 la 6, iar
în coloana B sunt enumerate caracteristici ale acestora. Scrieţi, pe foaia de test,
asocierile corecte dintre ﬁecare număr din coloana A și caracteristica corespunzătoare
din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A
1
3
4
6
2
5

B
a. Este traversat de Tropicul Racului
b. S-a format prin ciocnirea plăcii Pacifice cu Placa
Americană
c. Este situat în estul Americii de Nord
d. Este traversat de ecuator
e. Este situat în nordul Peninsulei India
20 puncte

F.
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G. Comparați lanțurile montane marcate, pe hartă, cifrele 1 și 2 precizând o asemănare și
două deosebiri.
Notă: Asemănarea și deosebirile vor face referire la: poziția geografică în raport de plăcile
tectonice, modul de formare și vechimea acestora.
9 puncte

H. Explicați, prezentând două argumente, faptul că Oceanul Atlantic se află într-o continuă
expansiune.
4 puncte

I. Urmăriți graficul de mai jos și răspundeți la următoarele cerințe:
1. Ce treaptă de relief deține ponderi aproape egale atât în România cât și pe Glob ?
2. Calculați diferența de procente dintre treapta câmpiilor din România și din Europa.
3. Pe Glob cea mai mică suprafață este ocupată de treapta de relief ...
12 puncte

Ponderea principalelor trepte de relief
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Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
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Terra – o planetă în transformare - Litosfera
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
A. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a: Golful Mexic, c: Peninsula Arabia, d: Insula Groenlanda, e: Istmul Panama.
TOTAL SUBIECT A = 4 puncte
B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1.B; 2. Africa; 3. A.
TOTAL SUBIECT B = 6 puncte
C. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1. b; 2. c; 3. b; 4. d; 5. c.
TOTAL SUBIECT C = 15 puncte
D. Se acordă 20 puncte astfel:
1. 4 puncte (2x2p) pentru fiecare peninsulă precizată corect. De ex: Pen. India, Pen. Arabia,
Pen. Indochina, Pen. Malacca, Pen. Coreea, Pen. Asia Mică, etc.
2. 4 puncte (2x2p) pentru fiecare insulă sau arhipelag precizată corect. De ex: I. Sri Lanka, I.
Taiwan, Arh. Indonezian, I-le Filipine, I-le Kurile, etc.
3. 4 puncte (2x2p) pentru fiecare paralelă precizată corect (Ecuator, Tropicul Racului și Cercul
Polar de Nord)
4. 2 puncte (1x2p) pentru lanțul montan precizat corect. De ex: Munții Himalaya, Munții
Caucaz, Munții Ural, etc.
5. 6 puncte (3x2p) pentru cele trei oceane precizate corect (Oceanul Arctic, Oceanul Pacific și
Oceanul Indian)
TOTAL SUBIECT D = 20 puncte
E. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1-b; 3-d; 4-a; 5-e; 6-c.
TOTAL SUBIECT E = 20 puncte
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F. Se acordă câte 3 puncte pentru o asemănare și două deosebiri corect formulate între Munții
Anzi și Munții Ural. Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspect
ale reliefului: poziția geografică în raport de plăcile tectonice, modul de formare și vechimea
acestora.
Oricare dintre asemănarea și deosebirile enumerate:
Asemănare:
- ambele unități montane s-au format prin cutarea și înălțarea scoarței terestre;
- sunt unități montane orientate de la nord la sud.
Deosebiri:
- Munții Anzi sunt munți tineri, formați în orogeneza alpină pe când Munții Ural sunt munți
vechi, formați în orogeneza hercinică;
- Munții Anzi s-au format în urma ciocnirii plăcii Americane cu Placa Pacifică, în timp ce
Munții Ural se găsesc la nivelul Plăcii Eurasiatice, la limita dintre Europa și Asia.
TOTAL SUBIECT F = 9 puncte
G. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare argument prin care se demonstrează că Oceanul
Atlantic se află într-o continuă expansiune. De ex: zonă de rift, prezența dorsalei oceanice Dorsala Medio-Atlantică, vulcani activi/insule vulcanice.
TOTAL SUBIECT G = 4 puncte
H. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1. munți; 2. 25%; 3. Podișuri.
TOTAL SUBIECT H = 12 puncte

TOTAL TEST 90 PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU = 100 PUNCTE

2

