
1. Cele mai înalte vârfuri montane de pe Terra, de peste 8 000 m (numite și „optmiari”) sunt 
situate: 

a. la sud de Ecuator;
b. în emisfera vestică; 
c. la nord de Tropicul de Nord; 
d. între Ecuator și Tropicul de Nord.

2. Care sintagmă, dintre cele de mai jos, nu are legătură cu relieful glaciar:
a. morenă;
b. peneplenă;
c. circ; 
d. crevasă.

3. Nu se întâlnesc fiorduri în:
a. Polonia;
b. Chile;
c. Norvegia; 
d. Noua Zeelandă.

4. Uvale, doline, polii sunt termeni geografici care fac referire la relieful:
a. fluvial;
b. glaciar;
c. eolian; 
d. carstic.

5. Una dintre țările europene cu un număr mare de peșteri pe teritoriul său (peste 12 000) este:
a. Olanda;
b. România;
c. Belgia; 
d. Ungaria.

6. Cea mai mare deltă din lume ca suprafață se formează la gura de vărsare a fluviului:
a. Volga;
b. Amazon;
c. Congo; 
d. Gange.
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7. Locul de pe uscat cu cea mai joasă altitudine de pe Glob este:
a. Marea Moartă;
b. Câmpia Amazonului;
c. Marea Caspică;
d. Lacul Baikal.

8. Circa 60% din populația Globului este concentrată în: 
a. America;
b. Africa;
c. Asia; 
d. Europa.

9. Granița convențională dintre Europa și Asia nu trece prin: 
a. Munții Ural;
b. Fluviul Ural;
c. Marea Caspică; 
d. Munții Taurus.

10. Printre republicile trans-caucaziene nu se numără: 
a. Georgia;
b. Azerbaidjan;
c. Kazahstan; 
d. Armenia.

11. Un stat situat în Asia Centrală este: 
a. Pakistan;
b. Tadjikistan;
c. Iran; 
d. Bhutan.

12. Marea Caspică, Marea Aral și Marea Moartă au în comun următoarea caracteristică: 
a. sunt lacuri;
b. sunt situate în Europa;
c. sunt mări mărginașe; 
d. comunică cu Oceanul Planetar.

13. Civilizația feniciană s-a dezvoltat, în Antichitate: 
a. pe țărmul estic al Mării Mediterane;
b. la Golful Persic;
c. pe țărmul Mării Roșii; 
d. pe valea Nilului.

14. În anul 1498, navigatorul portughez Vasco da Gama a ajuns în: 
a. China;
b. India;
c. Japonia; 
d. Turcia.
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15. Tragopanul este reprezentantul unei specii de: 
a. maimuțe;
b. reptile;
c. păsări;
d. pești.

16. O țară asiatică cu populație majoritar creștină este: 
a. Nepal;
b. Bangladesh;
c. Japonia; 
d. Filipine.

17. Mecca și Medina, locurile sfinte ale islamului, sunt situate în: 
a. Israel;
b. Arabia Saudită;
c. Turcia; 
d. Emiratele Arabe Unite.

18. Printre simbolurile naționale ale Japoniei, se numără și: 
a. marea;
b. roboții;
c. floarea de cireș; 
d. trenul de mare viteză.

19. Care corelație, dintre cele de mai jos, este corectă: 
a. Dalai Lama – Mongolia;
b. Gandhi – Indonezia;
c. Confucius – Japonia; 
d. Mao Zedong – China.

20. Printre animalele specifice continentului asiatic nu se numără: 
a. ornitorincul;
b. monalul;
c. ursul panda; 
d. varanul.
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