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LUMEA PE CARE O DESCOPERI
Anul VIII, ediția ianuarie 2019

1. Europa și Africa au în comun următoarea caracteristică:
a. sunt situate, în întregime, în emisfera nordică;
b. au același număr de state independente recunoscute;
c. au aceeași suprafață;
d. sunt intersectate de Meridianul de 00 longitudine.
2. Care afirmație, dintre cele de mai jos, nu este corectă:
a. Și Africa, și Europa, au state ale căror teritorii naționale se continuă și în Asia;
b. Europa are o suprafață mai mică decât Africa, dar o populație mai numeroasă;
c. Cele mai noi state independente apărute pe harta politică a lumii se află în Africa,
respectiv Europa;
d. Europa și Africa sunt mărginite, printre altele, de Marea Mediterană.
3. Cel mai nou stat independent apărut pe harta politică a lumii este:
a. Kosovo;
b. localizat la sud de Ecuator;
c. traversat de Nil;
d. situat pe o peninsulă.
4. O țară europeană care a cunoscut modificări foarte recente (2014) de frontieră este:
a. Ucraina;
b. Marea Britanie;
c. Serbia;
d. Muntenegru.
5. Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Glob, reprezintă o configurație a țărmului continentului:
a. european;
b. american;
c. asiatic;
d. african.
6. Dintre munții enumerați mai jos nu s-au format în timpul orogenezei alpine:
a. Alpii;
b. Atlas;
c. Alpii Scandinaviei;
d. Alpii Transilvaniei (Carpații Meridionali).
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7. Dunărea (Europa) și Nilul (Africa) au în comun următoarea caracteristică:
a. fiecare deține recordul de lungime pe continentul său;
b. curg în aceeași direcție;
c. se varsă în aceeași mare;
d. sunt fluvii care formează la vărsare delte.
8. Garriga face referire la:
a. un tip de peisaj mediteranean;
b. o specie de mamifere;
c. o specie de plante carnivore;
d. un vânt local.
9. Parlamentul Uniunii Europene nu are sediu în:
a. Bruxelles;
b. Strasbourg;
c. Luxemburg;
d. Hamburg.
10. Revoluția industrială, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, s-a produs în:
a. Marea Britanie;
b. SUA;
c. Africa de Sud;
d. China.
11. Un simbol al Războiului Rece este reprezentat de:
a. Revoluția franceză;
b. Renaștere;
c. Zidul Berlinului;
d. Colonialism.
12. Cele mai vizitate țări europene sunt:
a. Norvegia, Suedia, Finlanda;
b. Franța, Spania, Italia;
c. Austria, Elveția, Liechtenstein;
d. Croația, Grecia, Muntenegru.
13. Nu este specifică Masivului Kilimanjaro următoarea caracteristică:
a. s-a format prin încrețirea scoarței terestre;
b. este situat în apropierea Ecuatorului;
c. are pe vârf ghețari;
d. este cel mai înalt munte din Africa.
14. Niger, Congo și Namib sunt trei elemente geografice, care au în comun următoarea
caracteristică:
a. reprezintă fluvii;
b. sunt deșerturi calde;
c. nu sunt specifice Africii;
d. au împrumutat numele lor statelor în care se află.
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15. Pangolinul este reprezentantul unei specii de:
a. reptile;
b. mamifere;
c. păsări;
d. pești.
16. Dintre statele africane, nu este recunoscut ca un producător important de diamante:
a. Botswana;
b. R.D. Congo;
c. Egiptul;
d. Angola.
17. Nu face parte dintre continentele care au fost populate din cele mai vechi timpuri de către
specia umană:
a. Africa;
b. Europa;
c. America;
d. Asia.
18. Cele mai vechi și, totodată, cu forme ce ating perfecțiunea, au fost piramidele construite de:
a. egipteni;
b. mayași;
c. azteci;
d. incași.
19. Egiptul, Nigeria și Africa de Sud au fost colonii:
a. franceze;
b. britanice;
c. portugheze;
d. spaniole.
20. Ngorongoro este o denumire africană care face referire la:
a. o scriere străveche;
b. un trib saharian;
c. o specie de reptile;
d. un crater vulcanic.

Răspunsuri:
1 D;
2 B;
3 C;
4 A;
5 B;

6 C;
7 D;
8 A;
9 D;
10 A;

11 C;
12 B;
13 A;
14 D;
15 B;

16 C;
17 C;
18 A;
19 B;
20 D.
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