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Clasa a V-a Varianta 2

Subiectul I. 60 p (10 x 6)

1. In imagine, cu A și B, sunt:
a. Oceanul Pacific și America de Sud
b. Oceanul Atlantic și America de Nord
c. Oceanul Arctic și America de Sud
d. Oceanul Atlantic și America de Sud

2. Alături sunt scrise:
a. Continentele și oceanele limii.
b. Oceanele în ordine descrescătoare a suprafeței.

c. Continentele în ordine crescătoare a suprafeței.
d. Continentele în ordine descrescătoare a suprafeței.

3. In fotografie apar „Planeta Albastră” și „Planeta Roșie”. Acestea sunt:
a. Saturn și Uranus
b. Pământ și Saturn
c. Pământ și Marte
d. Marte și Saturn

4. Pentru articulațiile țărmului marcate cu cifre de la 1 la 4 in fotografie, ordinea corectă a
denumirilor este:
a. Peninsulă, insulă, cap, golf
b. Golf, cap, peninsulă, insulă
c. Insulă, peninsulă, golf, cap
d. Cap, peninsulă, golf, insulă

5. Imaginea arată o scară de proporție și o distanță A- B. În realitate, această distanță este de:
a. 2 km
b. 4 km
c. 1 km
d. 3 km



6. Busola, poziționată corect, indică direcția:
a. Nord
b. Nord-Est
c. Est
d. Nord-Vest

7. Analizând Harta precipitațiilor medii anuale pe Glob se constată că:
a. Sunt repartizate uniform
b. Sunt repartizate diferit, mai puține la Ecuator
c. Sunt repartizate diferit, mai multe la Ecuator
d. La Polul Nord sunt mai multe decât la Polul Sud

8. Imaginea are legătură cu mișcarea de revoluție și înfățișează:
a. Formarea zilelor și nopților
b. Formarea continentelor și oceanelor
c. Formarea anotimpurilor
d. Formarea fuselor orare

9. Forma de relief din fotografie este un:
a. Deal înalt
b. Munte vulcanic
c. Munte jos
d. Munte de încrețire

10. Alături este o prognoză meteo ce arată că:
a. Se va încălzi
b. Vor urma numai zile însorite
c. Vor urma și precipitații
d. Nu se va schimbă vremea

Subiectul II.  20p (4 x 5)

Înconjurăm Pământul pe traseul Ecuatorului și apoi pe traseul paralelei de 450 latitudine nordică.
Scrieți:
1. Care va fi traseul cel mai lung;
2. Pe care traseu vom fi mai aproape de Polul Sud;
3. Ce valoare în grade are Ecuatorul;
4. Unde va fi mai mare traseul Ecuatorului, pe continente sau pe oceane?

Din oficiu se acordă 20 p
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Clasa a V-a

BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Sub. I 60 p (10 x 6)

Nr.întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raspuns corect d d c b d a c c d c

Sub. II 20 p(4 x 5)
1.cel de la Ecuator
2. pe cel de la Ecuator
3. 00

4. pe oceane

Din oficiu 20 p


