
TEST – GEOGRAFIA ROMÂNIEI 

 

PROF. MICU DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, LUGOJ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EFTIMIE MURGU”, LUGOJ 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

Subiectul I (30 puncte) 

Harta de mai jos se referă la subiectul I A - C. Pe  hartă, județele sunt marcate cu majuscule de 

la A la O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Utilizând harta de mai sus, precizați: 

1. Numele județelor marcate pe hartă cu majuscule de la A la E; 

2. Numele reședințelor de județ marcate pe hartă cu majuscule de la A la E. 

                                                                                                                                           10 puncte 

 

B. Utilizând harta de mai sus, scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează 

afirmațiile de mai jos: 

1. Județul Timiș este marcat pe hartă cu litera ……………………………...;   

2. Județul Brașov marcat pe hartă cu litera …………………………………; 

3. Județul Galați este marcat pe hartă cu litera……………………………….; 

4. Județul Prahova este marcat pe hartă cu litera……………………………..; 

5. Județul Brăila este  marcat pe hartă cu litera………………….……………; 

                                                                                                                                           10 puncte 

 

C. Utilizând harta de mai sus, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului 

corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos: 



1. Reședința județului  marcat pe hartă cu litera K este: 

a. Oradea;          b. Bacău;          c. Arad;          d. Pitești;          e. Sibiu; 

2. Reședința județului  marcat pe hartă cu litera L este: 

a. Oradea;          b. Bacău;          c. Arad;          d. Pitești;          e. Sibiu; 

3. Reședința județului  marcat pe hartă cu litera M este: 

a. Oradea;          b. Bacău;          c. Arad;          d. Pitești;          e. Sibiu; 

4. Reședința județului  marcat pe hartă cu litera N este: 

a. Oradea;          b. Bacău;          c. Arad;          d. Pitești;          e. Sibiu; 

5. Reședința județului  marcat pe hartă cu litera O este: 

a. Oradea;          b. Bacău;          c. Arad;          d. Pitești;          e. Sibiu; 

                                                                                                      10 puncte 

 

Subiectul al II-lea ( 30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al II-lea A - C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.insse.ro 

A. Utilizând reprezentarea grafică de mai sus, precizați: 

1. Valoarea maximă pentru mediul urban și anul în care se înregistrează; 

2. Valoarea minimă pentru mediul urban și anul în care se înregistrează; 

3. Valoarea maximă pentru mediul rural și anul în care se înregistrează; 

4. Valoarea minimă pentru mediul urban și anul în care se înregistrează; 

5. Valoarea înregistrată în mediul urban în anul 2011; 

6. Valoarea înregistrată în mediul rural în anul 2011. 

                                                                                                                                           10 puncte 

 

B. Utilizând reprezentarea grafică de mai sus, precizați: 

1.Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă înregistrată în mediul urban; 

2. Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă înregistrată în mediul rural. 

10 puncte 

 

C. Utilizând reprezentarea grafică de mai sus, precizați: 

1. O cauză a scăderii populației din mediul urban în perioada 1948 - 2002; 



2. O cauză a creșterii populației din mediul rural în perioada 1948 – 2002; 

3. O cauză a creșterii populației din mediul urban în anul 2011. 

10 puncte 

 

Subiectul al III-lea (30 puncte) 

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea A - B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.insse.ro 

A. Având în vedere reprezentarea grafică de mai sus, precizați:           

1. Grupa de vârstă cu cea mai mare pondere și valoarea acesteia; 

2. Grupa de vârstă cu cea mai mică pondere și valoarea acesteia; 

3. Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă a structurii pe grupe de vârstă din România; 

10 puncte 

 

B. Având în vedere reprezentarea grafică de mai sus, precizați:           

1. O cauză a valorii grupei de vârstă cu ponderea cea mai mare din România; 

2. O cauză a valorii grupei de vârstă cu ponderea cea mai mică din România. 

10 puncte 

 

Tabelul de mai jos se referă la subiectul al III-lea C. 

Nr. 

crt. 

Județ Populația 

(nr. loc.) 

Suprafața 

(km²) 

1. Caraș - Severin 295.579 8.520 

2. Timiș 683.540 8.697  

Sursa: www.wikipedia.ro 

C. Având în vedere tabelul de mai sus: 

1. Calculați densitatea medie a populației județului Caraș – Severin; 

2. Calculați densitatea medie a populației județului Timiș; 

3. Precizați care dintre cele două județe are o densitate mai mare; 

4. Precizați o cauză pentru diferența de densitate între cele două județe din România. 

10 puncte 

 



BAREM – GEOGRAFIA ROMÂNIEI 

 

Subiectul I (3 x 10 p. = 30 de puncte) 

A. (10 puncte) 

1. (5 x 1p. = 5 puncte)                                                                                  2. (5 x 1p. = 5 puncte) 

A – Municipiul București;                                                                       A – Municipiul București; 

B – Iași;                                                                                                    B – Iași; 

C – Constanța;                                                                                          C – Constanța; 

D – Cluj;                                                                                                   D – Cluj – Napoca; 

E – Dolj;                                                                                                   E – Craiova. 

 

B. (5 x 2p. = 10 puncte)                                                                            C. (5 x 2p. = 10 puncte) 

1. F;                                                                                                            1. a 

2. G;                                                                                                            2. b. 

3. H;                                                                                                            3. c. 

4. I;                                                                                                              4. d. 

5. J;                                                                                                              5. e. 

 

Subiectul al II-lea (3 x 10 p. = 30 de puncte) 

A. (6 x 1p. = 10 puncte)                                                          B. (2 x 5p. = 10 puncte) 

1. 76,6% , 1948;                                                                        1. 76,6 - 52,7 = 23,9 % 

2. 52,7%, 2002;                                                                         2. 47,3% - 23,4% = 23.9% 

3. 47,3%, 2002; 

4.  23,4%, 1948. 

5.  54%; 

6.  46%. 

 

C. (3 x 0.34p. = 10 puncte) 

1. Regresul economic a dus la scăderea numărului locurilor de muncă, creșterea costului vieții în 

oraș;  

2. Migrația de la oraș la sat pentru  accesarea unor fonduri structurale în agricultură, poluare 

redusă, costul vieții la sat este redus; 

3. Oportunităţile profesionale (educație modernă) şi sociale (universităţi, biblioteci, teatre şi mari 

săli de concerte), confort, stil de viaţă foarte activ. 

 

Subiectul al III-lea (30 puncte) 

A. (5 x 2p. = 10 puncte)                                                                      C. (4 x 2,5 p. = 10 puncte) 

1. 25 – 54 ani, 42,33%;                                                                         1. 35 loc./km²; 

2. peste 75 ani, 7,24%;                                                                          2. 78 loc./km²;                                                                 

3. 35.09%.                                                                                             3. Timiș;  

    4. În județul Caraș – Severin 

 predomină relieful muntos. 

 

B. (2 x 5p. = 10 puncte) 

1. Natalitatea scăzută;  

2. Speranța la viață este redusă, sistemul sanitar deficitar. 


