TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - DISCIPLINA GEOGRAFIE (CLASA a V-a)
Prof. IULIA DIACONU
Şcoala Gimnazială TAKE IONESCU
Nume şi prenume elev.......................

1) Completaţi spaţiile libere cu tipurile de aşezări umane sau unităţi administrative corespunzătoare:

(20 puncte)

L ocalitatea noastră se numește..................., străbătută de râul..................., situată în unitatea de
relief…………………Județul nostru este numit..................... Cel mai important oraş dintr-un judeţ
este........................ Totalitatea judeţelor formează o ..................... numită România, a cărei ........................ este municipiul Bucureşti, împărţit în 6 .................... .

2) Priviţi cu atenţie harta de mai jos şi rezolvaţi cele două cerinţe:

(40 puncte)

a) Enumeraţi vecinii României, marcaţi pe hartă cu literele A - F:

&
b) Scrieţi pe harta de mai sus cifrele corespunzătoare următoarelor unităţi de relief: 1 - Câmpia Română, 2-Câmpia
de Vest, 3-Podişul Dobrogei, 4-Podişul Moldovei, 5-Podişul Transilvaniei, 6-Podişul Getic, 7-Carpaţii Orientali,
8-Carpaţii Meridionali, 9-Carpaţii Occidentali, 10-Delta Dunării.
3) Citiţi cu atenţie următorul text şi răspundeţi la cele patru cerinţe: “ Geografia studiază planeta noastră, care
asemenea unui organism viu, are o alcătuire şi o evoluţie în timp şi spaţiu. În ceea ce priveşte alcătuirea, vom observa că aerul înconjoară Pământul; că apa se află sub formă de mări, râuri, lacuri, gheţari; că pe uscat sunt păduri în
care trăiesc animale; că pe suprafaţa uscatului sunt oraşe şi sate, unde trăiesc oameni. Fiecare din aceste elemente
(apa, aerul, uscatul, vieţuitoarele şi omul) formează câte un înveliş al planetei, iar între toate aceste învelişuri se află
o strânsă legătură, deoarece se întrepătrund la suprafaţa Pământului, unde se crează un spaţiu denumit mediu geografic.”
(30 puncte)
a) Care este obiectul de studiu al geografiei?
b) Care sunt tipurile de ape continentale enumerate în text?
c) Care sunt cele două tipuri de aşezări umane din text şi care sunt deosebirile dintre ele?
d) Dintre cele cinci elemente, menţionate în text, care formează învelişuri ale Pământului, care este cel care le influenţează negativ pe toate celelalte? De ce?

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - DISCIPLINA GEOGRAFIE (CLASA a V-a)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Pentru răspunsuri incomplete se poate acorda un punctaj intermediar de 1,5 p.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

Subiectul 1
Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri:
Râmnicu Vâlcea. Olt. Subcarpații Getici. Vâlcea. Municipiu. Ţară. Capitală. Sectoare. (2,5p x 8)

(20 de puncte)

Total 20 puncte

Subiectul 2
Se acordă 40 de puncte astfel:
a) Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare vecin al României identificat corect:
A. Ucraina
B. Republica Moldova
C. Marea Neagră
D. Bulgaria
E. Serbia
F. Ungaria

(40 de puncte)

Total 15 puncte

b) Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare unitate de relief poziţionată corect pe harta mută a României (2,5p x 10).
Total 25 puncte

Subiectul 3
(30 de puncte)
Se acordă 30 de puncte astfel:
a) Mediul geografic - 5 p. Se poate acorda câte 1p pentru menţionarea celor cinci elemente enumerate în text.
Total 5 puncte
b) Râuri. Lacuri. Gheţari - 7,5p (2,5p x 3)
Total 7,5 puncte
c) Sate. Oraşe - 5p (2,5p x 2)
Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare deosebire corectă identificată (2,5p x 3)
Total 12,5 puncte
d) Omul - 2,5p
Se acordă 2,5 puncte pentru explicarea corectă a unei cauzalităţi.
Total 5 puncte

