
TEST DE EVALUARE 

CLASA A VI-A 

Moisii Iuliana 

Școala Gimnazială OniceniJudețul Suceava 

 

 

Subiectul I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru afirmațiile de mai jos:  

                                                                                                                                                 20 puncte 

1.Populația Terrei înregistrează în prezent peste: 

    a.3 mld. locuitori;        b.7,5 mld. locuitori;       c.11,5 mld. locuitori;           d.5,5 mld. locuitori. 

2.Sunt slab populate regiunile: 

    a.de câmpie   b.litorale;         c.deșertice;         d.de podiș. 

3.După modul de distribuire a gospodăriilor, satele specifice regiunilor de câmpie sunt de tip: 

    a.adunat;             b.răsfirat;              c.risipit;             d.liniar. 

4.Cea mai vorbită limbă de pe Glob este limba: 

   a.franceză;        b.chineză;         c.germană;          d.română. 

5. Cei mai mulți locuitori ce aparțin rasei negre, trăiesc pe teritoriul continentului: 

    a.Europa;       b.Asia;     c.Africa;    d.Australia. 

 

Subiectul II.  Pe harta de mai jos sunt numerotate 10 orașe capitală ale statelor lumii. Analizați 

harta și răspundeți la următoarele cerințe:                                                                        30 puncte                                                                               

a.identificaţi orașele notate pe hartă cu cifrele 1, 7, 4, 9, și 10; 

b.precizați religia predominantă în statele a căror capitală este notată cu cifrele 2, 3 și 7; 

c.Orașul Londra este notat pe hartă cu cifra …; 

d.Limba spaniolă este vorbită în statele notate pe hartă cu cifrele ……, ……...; 

e.În componența megalopolisului Tokaido se află orașul notat pe hartă cu cifra …. și se află pe teritoriul 

statului ………………. ; 

f.Cel mai populat stat dintre cele notate pe hartă, are capitala notată cu cifra …. ; 

g.Capitala Braziliei este notată pe hartă cu cifra ………. . 

 
 

 



Subiectul III. Tabelul de mai jos prezintă date referitoare la populația a trei state europene. 

Analizați datele din tabel și rezolvați cerințele de mai jos:                                            15 puncte 

 

 

Statul Populația/nr. loc Suprafața Populație urbană 

România 21.529.967 238.396 kmp 55,2% 

Monaco 30.645 2 kmp 100% 

Norvegia 5.320.045 323.802 kmp 79% 

 

1.Precizați statul care are o densitate mai mare a populației: 

 

2.Precizați statul care are suprafața cea mai mare; 

 

3.Calculați ponderea(%)  populației rurale a României 

 

Subiectul IV. Tabelul de mai jos prezintă date referitoare la dinamica naturală a trei state ale 

Globului. Analizați datele din tabel și completați căsuțele libere cu informația lipsă:     15 puncte   

 

Statul Rata natalității (‰) Rata mortalității (‰) Bilanțul natural (‰) 

România 10 11  

Niger  25 27 

Italia 7  -3 

 

 

             Se acorda 10 puncte din oficiu. 

 


