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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina Geografie 
Clasa a V-a 

 
Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________ 
 
Data susŃinerii testului: _____________________ 
 

MODEL 
 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute. 
 
PARTEA  I (45 de puncte) 
 
A. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:       
1. Soarele răsare în punctul cardinal: 
 a) est   b) sud   c) vest     5 puncte 
2. Altitudinea maximă din MunŃii CarpaŃi se găseşte în MunŃii: 
 a) Apuseni  b) Făgăraş  c) Rodnei    5 puncte 

3. Semnul convenŃional ● reprezintă o: 
 a) graniŃă  b) localitate  c) şosea    5 puncte 
4. Capitala României este oraşul: 
 a) Braşov  b) Bucureşti  c) Iaşi     5 puncte 
5. Râurile și lacurile sunt reprezentate pe hartă, cu culoarea: 
 a) albastru  b) negru  c) roşu     5 puncte 
6. Fluviul Dunărea formează graniŃa (frontiera) României cu Bulgaria în partea de: 
 a) nord   b) sud   c) vest     5 puncte 
 
 
B. Realizează corespondenŃa, prin săgeŃi, dintre formele de relief din coloana A şi culorile 
convenŃionale (de pe o hartă) din coloana B. 
      A       B 

câmpie   galben  
deal    maro 
munte    mov 
    verde     15 puncte 

 
PARTEA  a II-a              (45 de puncte) 
 
1. Notează punctele cardinale pe figura alăturată.       8 puncte  
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2. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, Ńările (statele) vecine cu România şi cu numere, 
unităŃi de relief. 

Scrie, pe spaŃiile libere: 
a. numele Ńărilor (statelor) vecine marcate cu literele A, B, C, D şi E. 
   A _______________________________________________________________________ 

   B _______________________________________________________________________ 

   C _______________________________________________________________________ 

   D _______________________________________________________________________ 

   E _______________________________________________________________________ 

                    10 puncte 

b. numele unităŃilor de relief marcate cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5. 
   1 _______________________________________________________________________ 

   2 _______________________________________________________________________ 

   3 _______________________________________________________________________ 

   4 _______________________________________________________________________ 

   5 _______________________________________________________________________ 

                    10 puncte 

3. Precizează, pe spaŃiile libere, următoarele elemente ale orizontului local: 
a. numele localităŃii: ______________________________________________________________ 

b. numele unităŃii de relief în care este situată localitatea: ________________________________ 

c. numele râului care străbate localitatea sau care se află cel mai aproape de localitate:  

______________________________________________________________________________ 

d. două activităŃi economice practicate în localitate: _____________________________________ 

e. o sursă de poluare a mediului (naturii) din localitatea ta: ________________________________ 

             17 puncte 


