
ELEV……………………….....…..……      CLASA a VIII-a …… 

 

EVALUARE INIŢIALĂ  
 

I. Analizează harta de mai jos şi identifică continentele notate cu cifre de la 1 la 6 şi oceanele  

notate  cu literele A, B, C, D.                                         (30 puncte) 

 

       CONTINENTE           OCEANE 

1………………………..    A ………………………………. 

2………………………..    B ………………………………. 

3………………………..    C ………………………………. 

  4 .....................................     D ………………………………. 

  5 ..................................... 

  6 ..................................... 

 

II. Analizează harta de mai sus:                             (20 puncte) 
 1. Trasează cu roşu Ecuatorul; 

 2. Trasează cu negru Primul Meridian; 

 3. Trasează cu  verde paralela de 45 latitudine N; 

 4. Trasează cu albastru meridianul de 25 longitudine E; 

 5. Plasează pe hartă punctele R, M, N, cu următoarele coordonate geografice: 

 

      R:  45 lat N, 25 long. E  M: 40 lat S, 130 long. V  N:  50 lat S, 120 long. E 

 

III. Completează spaţiile libere cu informaţia corectă:                           (20 puncte) 

1. Cel mai întins continent din lume este ……………..………..................................................... 

2. Munţii care separă Europa de Asia sunt Munţii ......................................................................... 

3. Marea Mediterană separă continentele  …………….……, în nord, de …….......……, în sud. 

4. Cei mai înalţi munţi de pe Glob sunt Munţii ................................. cu altitudinea de ........... m. 

5. Prin România trece fluviul ................................... care se varsa în ........................................... 

 

IV. Prezintă două argumente care să susţină contrastele socio-economice ale continentului 

America.                                          (10 puncte) 

 

V. Compară relieful Asiei cu cel al Europei şi prezintă două deosebiri.             (10 puncte) 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 



 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

EVALUARE INIŢIALĂ – GEOGRAFIE 

Clasa a VIII-a 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile 

precizate în barem.   

 

SUBIECTUL I. Se acordă 30 puncte astfel: câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:  

 1 – Europa;  2 – Asia;  3 – America;  4 – Antarctica;  5 – Africa;  6 – Australia; 

 A – Atlantic;  B – Pacific;  C – Indian;  D – Arctic. 

   

SUBIECTUL II. Se acordă 20 puncte astfel:  

1.trasarea corectă pe hartă a Ecuatorului – 3 puncte; 

2. trasarea corectă pe hartă a Primului meridian – 3 puncte; 

3. trasarea corectă pe hartă a paralelei de 45 latitudine N – 3 puncte; 

4. trasarea corectă pe hartă a meridianului de 25 longitudine E – 3 puncte; 

  5. plasarea corectă pe hartă a punctului R – 2 puncte; 

     plasarea corectă pe hartă a punctului M – 3 puncte; 

     plasarea corectă pe hartă a punctului M – 3 puncte; 

 

SUBIECTUL III. Se acordă 20 puncte astfel:  

1 – Asia – 4 puncte;  

2 – Ural – 4 puncte;  

3 – Europa – 2 puncte; Africa – 2 puncte; 

4 – Himalaya – 2 puncte; 8848 m – 2 puncte;  

5 – Dunărea – 2 puncte; Marea Neagră – 2 puncte.  

 

SUBIECTUL IV. Se acordă 10 puncte astfel: câte 5 puncte pentru fiecare argument corect. 

 

SUBIECTUL V. Se acordă 10 puncte astfel: câte 5 puncte pentru fiecare deosebire a reliefului formulată 

corect. 

 

 

 Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 

 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

 

 

 
 


