
Prof. Dascălu Gabriel 

 

Punctaj: 24+18+15+18+5=80+20 puncte 

oficiu=100 puncte 

Timp de lucru: 25 minute 

 

Test Geografie (NR. 1) 

-America – 

Subiectul I (2 4 puncte) 

Încercuiți varianta corectă astfel încât să rezulte un adevăr științific: 

1) Cel mai mare oraș din supracontinentul America este: 

a) Washington DC b) Los Angeles c) Sao Paolo d) New York 

2) Care din următorii munți se întâlnesc în America de Sud? 

a) Anzi b) Cordilieri c) Apalași 

3) Canalul care separă America de Nord de America de Sud se numește: 

a) Suez b) Mitteland c) Bering d) Panama 

4) Capitala Statelor Unite ale Americii este: 

a) Washington DC b) New York c) Chicago d) Philadelphia 

5) Cel mai înalt vârf montan din toată America este: 

a) McKinley b) Popocatepetl c) Mauna Loa d) Aconcagua 

6) Cum se numește cea mai lungă peșteră din lume, situată în SUA? 

a) P. Jewel b) P. Mamut c) P. Dos Ojos d) P. Vântului

 

Subiectul II (18 puncte) 

Având în vedere harta alăturată, precizați: 

a) numele țărilor notate cu literele: A, B, C, D, E și F; (12 p) 

A - ................................; 

B - ................................; 

C - .................................; 

D - ................................; 

E - ................................; 

F - .................................. . 

b) capitala țării notate cu A; (2 p)       ........................................ 

c) numele unei peninsule din continentul America de Nord (2 p);       

........................................ 

d) litera cu care este marcată țara unde se află orașul Los Angeles (2 p) ................ 

Subiectul III (15 puncte) 

 Completați spațiile libere astfel încât să rezulte un adevăr logic și 

științific: 

Cel mai mare fluviu din America se numește ......................... și se află în America de ................ . Cascada cu cea mai mare cădere 

(978 m) se află în Venezuela și se numește ................................., dar cea mai cunoscută și cea mai vizitată dintre cascadele lumii este 

Cascada ............................., situată la granița dintre SUA și ......................... . 

 

Subiectul IV (18 puncte) 

 Realizați corespondența între țări (Coloana A) și orașe din aceste țări (Coloana B), astfel încât orașul să fie situat în 

acea țară. Scrieți litera elementelor din coloana B lângă cifrele elementelor din coloana A (de ex: f-2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul V (5 puncte) 

 Explicați, pe scurt, de ce se vorbesc limbi europene în toate statele americane (spaniola, portugheza, engleza, 

olandeza, franceza). 

 

........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ................................................... 

 

 

NUME ȘI PRENUME ELEV: 

CLASA A VII-A ....................... 

DATA.................................... 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

J 

Oceanul 

Atlantic 

Oceanul 
Pacific 

Coloana A 

1) Statele Unite ale Americii 

2) Mexic 

3) Canada 

4) Brazilia 

5) Argentina 

6) Columbia 

Coloana B 

a) Rio de Janeiro 

b) Chicago 

c) Bogota 

d) Toronto 

e) Ciudad de Mexico 

f) Buenos Aires 



Prof. Dascălu Gabriel 

 

Punctaj: 24+18+15+18+5=80+20 puncte 

oficiu=100 puncte 

Timp de lucru: 25 minute 

 

Test Geografie (NR. 2) 

-America –  

Subiectul I (2 4 puncte) 

Încercuiți varianta corectă astfel încât să rezulte un adevăr științific: 

1) Cel mai mare oraș din supracontinentul America este: 

a) Washington DC b) Los Angeles c) Sao Paolo d) New York 

2) Care din următoarele lacuri, nu face parte din America de Nord? 

a) Superior b) Huron c) Titicaca d) Ontario 

3) Canalul care separă America de Nord de America de Sud se numește: 

a) Panama b) Mitteland c) Bering d) Suez 

4) Capitala Statelor Unite ale Americii este: 

a) Washington DC b) New York c) Chicago d) Philadelphia 

5) Cel mai înalt vârf montan din toată America este: 

a) Aconcagua b) Popocatepetl c) Mauna Loa d) McKinley 

6) Cel mai lung canion din lume, The Grand Canyon este situat în: 

a) Canada b) Mexic c) Statele Unite d) Argentina

 

Subiectul II (18 puncte) 

Având în vedere harta alăturată, precizați: 

a) numele țărilor notate cu literele: A, B, C, D, E și F; (12 p) 

A - ................................; 

B - ................................; 

C - .................................; 

D - ................................; 

E - ................................; 

F - .................................. . 

b) capitala țării notate cu A; (2 p)       ........................................ 

c) numele unei peninsule din continentul America de Nord (2 p);       

........................................ 

d) litera cu care este marcată țara unde se află orașul Los Angeles (2 p) ................ 

Subiectul III (15 puncte) 

 Completați spațiile libere astfel încât să rezulte un adevăr logic și 

științific: 

Cel mai mare fluviu din America se numește ......................... și se află în America de ................ . Cascada cu cea mai mare cădere 

(978 m) se află în Venezuela și se numește ................................., dar cea mai cunoscută și cea mai vizitată dintre cascadele lumii este 

Cascada ............................., situată la granița dintre SUA și ......................... . 

 

Subiectul IV (18 puncte) 

 Realizați corespondența între țări (Coloana A) și orașe din aceste țări (Coloana B), astfel încât orașul să fie situat în 

acea țară. Scrieți litera elementelor din coloana B lângă cifrele elementelor din coloana A (de ex: f-2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul V (5 puncte) 

 Explicați, pe scurt, de ce numărul negroizilor este foarte mare atât în America de Sud, cât și în America de Nord. 

 

........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ................................................... 

 

 

NUME ȘI PRENUME ELEV: 

CLASA A VII-A ....................... 

DATA.................................... 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

J 

Oceanul 

Atlantic 

Oceanul 
Pacific 

Coloana A 

1) Statele Unite ale Americii 

2) Mexic 

3) Canada 

4) Brazilia 

5) Argentina 

6) Columbia 

Coloana B 

a) Bogota 

b) Buenos Aires 

c) Chicago 

d) Ciudad de Mexico 

e) Rio de Janeiro 

f) Toronto 



Timp de lucru: 50 de minute TOTAL: 1,8+1,2+1,2+1+1+2,8  +1 punct oficiu 

2 

 

 


