
Nume și prenume elev:  Prof. Dascălu Gabriel 

Clasa: a VII-a 

Data: 

Timp de lucru: 40 minute                                                                                         2+3,6+1,1+0,9+1,4=9+1 p oficiu = 10 p 

Test de evaluare geografie (nr.1)  
 

Subiectul I (2 p)    

Încercuiți răspunsul corect din următoarele enunțuri:  

1) Munții din sudul extrem al Africii se numesc:  

a) Munții Altas                b) Munții Himalaya               c) Munții Scorpiei             d) Munții Gații de Est 

2) Cel mai înalt punct/loc de pe „continentul negru”este:  

a) Kilimanjaro                 b) Kenya                     c) vf. Toubkal                      d) vf. Camerun 

3) Cel mai populat oraș din Africa este:  

a) Lagos                  b) Alexandria               c) Cape Town                d) Dakar  

4) Fluviul din Africa cu cel mai mare debit se numește:  

a) Orange                 b) Zair                   c) Limpopo                d) Senegal 

5) În nordul Africii predomină religia: 

a) creștină                 b) budistă                   c) iudaică                d) islamică 

Subiectul II (3,6 p)    

Cu privire la harta continentului african de alături, precizați: 

a) Denumirea țărilor notate cu literele A, C, E, G, J și K; (1,2p)    

b) Cele 3 capitale ale țării notate cu litera B; (0,6 p)    

c) Numele unui fluviu care traversează țara notată cu litera A; 

(0,3 p)    

d) Numele mărilor notate cu literele a și b; (0,4 p)    

e) Litera cu care este notată cea mai populată țară africană. 

(0,3 p)    

f) O literă cu care este notată o țară ce cuprinde părți din 

Deșertul Sahara; (0,3 p)    

g) O literă a unei țări în care există climat 

subtropical/mediteranean; (0,3 p)    

h) Tipul de climat predominant din țara notată cu G. (0,2 p) 

Subiectul III (1,1 p)    

 Explicați: 

a) de ce în majoritatea statelor africane se vorbesc limbi 

europene; (0,4 p)    

b) faptul că Africa este considerat continentul cu cele mai 

serioase probleme sociale (ce țin de oameni) prezentând 

două argumente/dovezi în acest sens. (0,4 p)    

c) cum se numesc cartierele sărăciei din Africa. (0,3 p)              ............................................................................... 

Subiectul IV  (0,9 p)    

 Corelați elementele coloanei A (zone de vegetație) cu elementele coloanei B (animale din Africa), astfel 

încât să existe o legătură geografică între ele: 

 

 

 

Subiectul IV  (1,4 p)    

 Corelați elementele coloanei A (țări africane) cu elementele coloanei B (orașe africane), astfel încât să 

existe o legătură geografică între ele: 

 

 

 

 

 

Coloana A 

1) Păduri ecuatoriale/jungle 

2) Savane 

3) Deșerturi 

Coloana B 

a. Cămile, scorpioni 

b. Lei, zebre, girafe, elefanți 

c. Gorile, cimpanzei, papagali 

Coloana A 

1) Africa de Sud 

2) Egipt 

3) Nigeria 

4) Maroc 

5) Kenya 

6) Etiopia 

7) Tanzania 

Coloana B 

a. Addis Abeba 

b. Casablanca 

c. Cape Town 

d. Dar-es-Salaam 

e. Lagos 

f. Cairo 

g. Nairobi 



Nume și prenume elev:  Prof. Dascălu Gabriel 

Clasa: a VII-a 

Data: 

Timp de lucru: 40 minute                                                                                         2+3,6+1,1+0,9+1,4=9+1 p oficiu = 10 p 

Test de evaluare geografie (nr.2)  
 

Subiectul I (2 p)    

Încercuiți răspunsul corect din următoarele enunțuri:  

1) Munții din nordul extrem al Africii se numesc:  

a) Munții Altas                b) Munții Himalaya               c) Munții Scorpiei             d) Munții Gații de Est 

2) Cel mai înalt punct/loc de pe „continentul negru”este:  

a) Kilimanjaro                 b) Kenya                     c) vf. Toubkal                      d) vf. Camerun 

3) Cea mai populată țară a Africii este: 

a) Egipt                  b) Etiopia               c) Algeria                d) Nigeria  

4) Cel mai lung fluviu din Africa și din lume se numește:  

a) Orange                 b) Zair                   c) Limpopo                d) Nil 

5) În sudul Africii predomină religia: 

a) budistă                 b) creștină                   c) iudaică                d) islamică 

Subiectul II (3,6 p)    

Cu privire la harta continentului african de alături, precizați: 

a) Denumirea țărilor notate cu literele B, D, E, F, J și K; (1,2p)    

b) Capitalele statelor notatate cu literele A și G; (0,6 p)    

c) Numele unui fluviu care traversează țara notată cu litera A; 

(0,3 p)    

d) Numele canalului care unește mările notate cu a și b; (0,4 p)    

e) Litera cu care este notată cea mai populată țară africană. 

(0,3 p)    

f) O literă cu care este notată o țară ce cuprinde părți din 

Deșertul Sahara; (0,3 p)    

g) O literă a unei țări în care există climat 

subtropical/mediteranean; (0,3 p)    

h) Un tip de climat existent în țara notată cu F. (0,2 p) 

Subiectul III (1,1 p)    

 Explicați: 

a) de ce în majoritatea statelor africane se vorbesc limbi 

europene; (0,4 p)    

b) faptul că Africa este considerat continentul cu cele mai 

serioase probleme sociale (ce țin de oameni) prezentând 

două argumente/dovezi în acest sens. (0,4 p)    

c) cum se numesc cartierele sărăciei din Africa. (0,3 p)              ............................................................................... 

Subiectul IV  (0,9 p)    

 Corelați elementele coloanei A (zone de vegetație) cu elementele coloanei B (animale din Africa), astfel 

încât să existe o legătură geografică între ele: 

 

 

 

Subiectul IV  (1,4 p)    

 Corelați elementele coloanei A (țări africane) cu elementele coloanei B (orașe africane), astfel încât să 

existe o legătură geografică între ele: 

 

 

 

 

 

Coloana A 

1) Păduri ecuatoriale/jungle 

2) Savane 

3) Deșerturi 

Coloana B 

a. Cămile, scorpioni 

b. Gorile, cimpanzei, papagali 

c. Lei, zebre, girafe, elefanți 

Coloana A 

1) Africa de Sud 

2) Egipt 

3) Etiopia 

4) Kenya 

5) Maroc 

6) Nigeria 

7) Tanzania 

Coloana B 

a. Addis Abeba 

b. Cairo 

c. Cape Town 

d. Casablanca 

e. Dar-es-Salaam 

f. Lagos 

g. Nairobi 


