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LITOSFERA – TEST DE EVALUARE 

I. Citeşte cu atenţie textul următor:                                                         (3X4P) 12P 
,,Lipsită cu desăvârşire de teren sedimentar, Islanda e alcătuită numai din tuf vulcanic, adică dintr-
o aglomerare de pietre şi stânci de o compoziție poroasă. Înainte de existența vulcanilor, insula 
era formată dintr-un masiv de bazalt, care s-a ridicat încet deasupra valurilor, împins de o 
puternică forță internă. Focurile dinăuntru încă nu erupseseră în afară. 
Dar mai târziu se căscă o crăpătură largă în lungul insulei, de la sud-vest spre nord-est, prin care 
se revărsă, încetul cu încetul, toată pasta trahitică. Crăpătura fiind imensă, materiile topite zvârlite 
din măruntaiele Pământului se întinseră liniştit, în straturi uriaşe, formând doar ici-colo coline. [...] 

Datorită acestei revărsări, insula s-a înălțat considerabil deasupra nivelului mării şi, ca urmare, 
forța ei de rezistență a crescut foarte mult. [...] Astfel, prin ridicarea scoarței, s-au născut 
vulcanii, în vârful cărora s-a format subit câte un crater.” (Călătorie spre centrul Pământului, 
de Jules Verne). 
 

1. Ce tip de insulă este Islanda? Cum s-a format aceasta? 
2. Dintre componentele unui vulcan, care este menționat în text? 
 

II. Urmărește imaginile de mai jos și, pentru fiecare precizează:                    (12X2P)24P 
a) Ce formă de relief este; 

b) Ce altitudini poate avea forma de relief respectivă; 

c) Ce aspect are forma de relief pe care ai numit-o. 

 
 
 

III. Răspunde la următoarele cerințe:                                                             (7X4P) 28P 

A. Imaginea alăturată prezintă în mod schematic alcătuirea internă a Terrei. Cu 
literele a, b și c sunt marcate cele trei învelișuri. Scrie litera cu care este marcat învelișul 
Terrei care prezintă următoarele caracteristici: 

1. este alcătuit din elemente grele (fier 

și nichel);  
2. aici se găsește pătura de magmă;  

 
3. este fragmentat în plăci tectonice de 

diferite mărimi.   

 
 

B. Se dă următoarea listă de termeni referitori la vulcani și cutremure: coș, crater, epicentru, 
magnitudine, vatră. Scrie termenii corespunzători pentru a caracteriza: 

a. vulcanii; coș,            ,  

b. cutremurele.             ,  
 
IV. Urmărește harta alăturată și menționează:                                                   (16x1p) 16p  

a) Denumirile continentelor notate cu literele A, B, C, D, E, F, G; 
b) Denumirile oceanelor notate pe hartă cu cifrele 1, 2, 3, 4; 
c) Numele celui mare și celui mai mic continent; 
d) Numele celui mai rece și a celui mai cald ocean; 
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e) Numele continentului în care locuim. 
 

 
 
 

Se acordă 20 de puncte din oficiu

 


