
TEST SUMATIV 

EUROPA ATLANTICĂ ȘI EUROPA NORDICĂ 

 

I. Încercuiţi, pe fișa de evaluare, litera corespunzātoare rāspunsului corect pentru fiecare 

dintre  afirmaţiile de mai jos:                                                                                  5 p x 4 = 20 p 

1. Munţi foarte vechi, de vârstă Caledoniană, sunt : 

           a. Munții Alpi ;     b. Munții Pirinei ;     c. Munții Scandinavici;     d. Masivul Central Francez  

2.  Fluviul cu izvoarele în Europa Centrală ce străbate un stat important al Europei Atlantice și 

care  ce se varsă în Golful Lyon este: 

        a. Rin;              b. Garonne      c. Loire;            d. Ron;            

3. Clima predominantă în regiunea Europa Atlantică este: 

        a. alpină;    b. mediteraneană;      c. oceanică;     d. continentală 

4. Marea Mânecii se află între: 

        a. Marea Britanie şi Franţa;             b. Corsica şi Italia; 

        c.  Europa şi Africa;                         c. Marea Britanie şi Irlanda. 

 

II. În coloana A sunt notate cu cifre de la 1 la 5 oraşe-capitală, iar în coloana B sunt notate cu 

litere de la a la f state ale Europei. Scrieţi pe fișa de evaluare, perechile corecte între fiecare 

număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. (model 6-g)          2,5 p x 4 =10 p.                                                                                           

 

COLOANA A                             COLOANA B                                

1. Paris                                             a. Olanda                                           

2. Londra                                          b.Norvegia                               

3. Bruxelles                                      c. Franţa                                          

4. Oslo                                             d. Marea Britanie                         

5.         Dublin                                         e. Irlanda                

                                                                 f. Belgia 

1................., 2...................., 3.................., 4..................,  5. ……….. 

 

III. Citiţi cu atenţie, textul de mai jos și lista de termeni.  Completați  pe fișa de evaluare,  

termenii potriviți din lista de termeni datā:                                                    2p x 5 = 10 p 

“În anul 1994 s-a inaugurat tunelul pe sub Marea Mânecii numit ................................................. 

Tunelul leagă printr-o cale ferată Marea Britanie de  ............................ Prin capitala Franţei trece 

fluviul ...................,  iar prin capitala Marii Britanii, fluviul Tamisa, ce se varsă în .......................  .   

Cele mai multe lacuri din Peninsula Scandinavă sunt de origine ............................... 

Lista termenilor: Laponia, Sena, Tamisa, Uniunea Europeană, Marea Nordului, Oceanul Atlantic, 

Eurotunel, glaciară. 

 

 

 

 



IV. Analizați harta de mai jos (fig.1) și răspundeți la următoarele cerințe:           2 p x 15 = 30 p 

 
Fig.1. Harta politică-regiunea Europa atlantică (sursa-www.lspvs.ro) 

1. Identificați statele a căror capitală sunt notate cu cifre de la 1 la 6; 

2. Precizați două unități  de relief pentru statul notat cu cifra 2; 

3. Identificați mările notate cu litere de la a la c; 

4. Precizați forma de guvernământ existentă în statele  notate cu cifrele 6 și 2; 

5. Pentru statul notat cu cifra 2 , precizați două resurse subsolice specifice; 

 

V. Realizați o scurtă caracterizare a Peninsulei Scandinave precizând:         2 p x 10 = 20 p 

a. două unități de relief; 

b. două tipuri de climă; 

c. două  orașe; 

d. două lacuri; 

e. două resurse naturale. 

Se  acordă 10 puncte din oficiu. 
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