
 

FIȘĂ DE LUCRU, CLASA A X-A: GEOGRAFIE POLITICĂ 
 

CODREAN IOANA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” ORADEA, BIHOR  
 

 

1. State și grupări de state: Ordonați crescător, următoarele state, conform criteriului teritorial: 

Australia, SUA, Brazilia, Federația Rusă, China, Canada 2p 

2. Ordonați descrescător, următoarele state, conform criteriului demografic: SUA, Brazilia, India, 

Federația Rusă, China, Indonezia, Pakistan 2p 

3. Dați 8 exemple de state liliputane de pe glob 2p 

4.  Enumerați: patru state-continentale europene, patru state continentale africane, patru state continentale 

asiatice și două state continentale sud-americane 3,5p 

5.  Menționați cele două tipuri de state de pe glob, după modul de structurare/organizare internă și dați 

pentru fiecare tip cate trei exemple de pe glob 2p 

6. Menționați cele două tipuri de state de pe glob, după forma de guvernământ și dați câte trei exemple 

pentru fiecare stat 3,5p 

7. Enumerați 6 teritorii dependente, nominalizați statul-tutelă și scrieți câte state dependente ori sub tutelă 

există azi pe harta politică a Terrei 3,25p 

8. Pentru ONU: definiție, state componente, sediul, trei organisme legate de ONU, cele două state 

europene ce nu fac parte din ONU, anul aderării României 3,25p 

9. Evoluția în timp a hărții politice a lumii: Menționați poporul care a întemeiat orașul-stat Cartagina.. 

2p. 

10. Enumerați cele trei civilizații din America precolumbiană 3p 

11. Cum se numea statul Zimbabwe în timpul colonizării de până în anul 1981:3p 

12. Menționați capitala statului german federal..... .....și anul în care Germania a fost divizată în 2 

state......2p.  

13. Din cele 15 state formate după desființarea URSS, 8 se găsesc pe teritoriul asiatic: enumerați aceste 

state și nominațizați capitalele lor 16p 

14. Definiți metafora de ”europenizarea planetei” 2p 

15. Completați următorul text-lacunar cu informațiile corecte: ” Leagănul primelor state și civilizații este 

spațiul numit Semiluna fertilă , extins între văile a trei fluvii african și asiatice, și anume fluviile......... , 

................... și .................. . Aici au evoluat generații de state autoritare (ex...................și ex:................) 

și state litorale la Mediterana orientală (ex.....................și ex......................). Acestora li s-au adăugat, 

regatul..............din Asia Mică și imperiul ...................din podișul Iranului. În Europa mediteraneană, 

primul regat antic, cel ................ este urmat de cetățile grecești Atena și Sparta, de imperiul lui 

Alexandru Macedon, extins și în Asia.”    2,5p 

16. Principalele probleme actuale de geografie politică: Anul în care Canalul Panama trece în 

patrimoniul statului cu același nume 2p 



17. Care stat african se desparte în anul 1993 de Etiopia 2p 

18. Ce stat formează jumătatea estică a insulei Noua Guinee + arhipelagul Bismarck=2p 

19. Cele mai multe teritorii dependente de pe toate continentele le deține statul.........                                

 și anume (câte un ex):2p 

-în Europa: 

-în Asia: 

-în Africa: 

-în America de Nord+centrală: 

-în America de Sud: 

-în Australia+Oceania: 

-în Antarctica:                                                                                   21p 

20. definiți termenul de zăcăminte off-shore  3p 

 21. care este strâmtoarea ce leagă Golful Persic de Golful Oman și Oceanul Indian 2p 

 22. ce strâmtoare există lângă orașul-stat Singapore și prin care se face legătura cu Japonia 2p 

23. enumerați cinci  probleme ale lumii contemporane 5p 

24. diferența dintre un teritoriu de jure și un teritoriu de facto cu câte un exemplu pentru fiecare caz 7p 

 

                                                                                                                          TOTAL 100 puncte 

Nu ne grăbim, ne concentrăm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEST SECVENȚIAL, CLASA A X-A: GEOGRAFIE POLITICĂ 

 

1. State și grupări de state: Ordonați crescător, următoarele state, conform criteriului teritorial: 

Australia, SUA, Brazilia, Federația Rusă, China, Canada (Australia 7,7 mil, Brazilia 8,5 mil, SUA 

9,3 mil, China 9,5 mil, Canada 9,9 mil, Fed.Rusă 17,1 mil)      2p 

2. Ordonați descrescător, următoarele state, conform criteriului demografic: SUA, Brazilia, India, 

Federația Rusă, China, Indonezia, Pakistan (China 1,3 mld, India 1,1 mld, SUA 294 mil, Indonezia 

213 mil, Brazilia 178 mil, Pakistan 153 mil, Fed.Rusă 143 mil )          2p 

3. Dați 8 exemple de state liliputane de pe glob (Vatican, Monaco, San Marino, Liechtenstein, 

Andorra, Nauru+ Tuvalu= Oc. Pacific, Barbados, Grenada, Maldive, Seychelles) 8x0,25=2p 

4.  Enumerați: patru state-continentale europene (Ungaria, Cehia, Slovacia, Elveția, Austria), patru 

state continentale africane (Ciad, Mali, Niger, Zambia), patru state continentale asiatice 

(Afghanistan, Nepal, Armenia, Mogolia) și două state continentale sud-americane (Bolivia, 

Paraguay)                                                                                                 14x0,25= 3,50p 

5. Menționați cele două tipuri de state de pe glob, după modul de structurare/organizare internă și dați 

pentru fiecare tip cate trei exemple de pe glob (unitare=Ro, Franța, Ungaria, Bulgaria + federale= 

SUA, Brazilia, Germania, Mexic, India, Canada, Elvetia, Fed.Rusă)     8x0,25p=2p 

6. Menționați cele două tipuri de state de pe glob, după forma de guvernământ și dați câte trei exemple 

pentru fiecare stat (republici+monarhii) + 6 ex.                                     0,50p+3p (6x0,50)=3,50p 

7. Enumerați 6 teritorii dependente, nominalizați statul-tutelă și scrieți câte state dependente ori sub tutelă 

există azi pe harta politică a Terrei (70)=0,25p+ 1,50 pt.teritorii+ 1,50pt.statul tutelă=3,25p 

8. Pentru ONU: definiție, state componente, sediul, trei organisme legate de ONU, cele două state 

europene ce nu fac parte din ONU, anul aderării Ro (definitie, 185 state, NY, Nu Vatican+Elveția, 

Ro din 1955, FMI + BM +OMS)                                                      0,25+0,25+0,75+1p+1p=3,25p 

9. Evoluția în timp a hărții politice a lumii: Menționați poporul care a întemeiat orașul-stat Cartagina 

(fenicienii)                                                                                                        2p 

10. Enumerați cele trei civilizații din America precolumbiană (aztecă-din S Mexicului,au ca strămoși pe 

tolteci, din sec.XIV se stab.pe valea fl.Mexico,+ incașă în AmS, în Anzi, sec.XIV, în Peru, oș. 

Machu Picchu,+ mayașă, cea mai veche, sec.III-X, Am centrală, olmecă=strămoșii mayașilor) 3p 

11. Cum se numea statul Zimbabwe în timpul colonizării de până în anul 1981 (Rhodesia)          3p 

12. Menționați capitala statului german federal (Bonn) și anul în care Germania a fost divizată în 2 state 

(1949)                                                                                                                                             2p 

13. Din cele 15 state formate după desființarea URSS, 8 se găsesc pe teritoriul asiatic: enumerați aceste 

state și nominațizați capitalele lor (Armenia=Yerevan, Georgia/Gruzia=Tbilisi, Azerbadjan 

=Kabul, Turkmenistan=Ashgabat, Uzbekistan=Tashkent, Kazahstan=Astana, Kirghistan 

=Bishkek, Tadjikistan=Dushanbe)                                                                                        16p 

14. Definiți metafora de ”europenizarea planetei” (form unor imperii coloniale, sec. XVI-XIX prin 

descoperirile geo. +colonizarea unor noi teritorii din Am, Australia, Am S)                     2p 

15. Completați următorul text-lacunar cu informațiile corecte: ” Leagănul primelor state și civilizații este 

spațiul numit Semiluna fertilă , extins între văile a trei fluvii african și asiatice, și anume fluviile......... , 

................... și .................. . Aici au evoluat generații de state autoritare (ex...................și ex:................) 

și state litorale la Mediterana orientală (ex.....................și ex......................). Acestora li s-au adăugat, 

regatul..............din Asia Mică și imperiul ...................din podișul Iranului. În Europa mediteraneană, 

primul regat antic, cel ................ este urmat de cetățile grecești Atena și Sparta, de imperiul lui 

Alexandru Macedon, extins și în Asia.”  

   (Nil, Eufrat, Tigru, Sumer, Akkad, Babilon, Asiria, Egipt, regatul evreu, Fenicia, regatul hitit, 

imperiul persan)                                                                                              10x0,25p=2,50p 

16. Principalele probleme actuale de geografie politică: Anul în care Canalul Panama trece în 

patrimoniul statului cu același nume (1999 de la SUA)                                                    2p   

17. Care stat african se desparte în anul 1993 de Etiopia (Eritreea)                                      2p 



18. Ce stat formează jumătatea estică a insulei Noua Guinee + arhipelagul Bismarck=Papua Noua Guinee                                                                                                                                   

2p 

19. Cele mai multe teritorii dependente de pe toate continentele le deține statu (UK). și anume (câte un 

ex.):                                                                                                                                         2p 

-în Europa: Gibraltar, Ile. Normande, I. Man 

-în Asia: Ins. Chagos, Diego Garcia 

-în Africa: Ile.Sf.Elena, Ascension, Tristan da Cunha 

-în America de Nord+centrală:I. Anguilla, Ile. Turks+Calcos, Ile. Bermude; Virgine britanice, 

Montserrat 

-în America de Sud:arh. Falkland 

-în Australia+Oceania:I-le Pitcalm 

-în Antarctica:Teritoriul Antarctic Britanic                                                                 7x3p=21p 

20. definiți termenul de zăcăminte off-shore (zăc. de petrol din zona platf. continent. a mării la 

adâncimi mici ce se extrag cu aj. Unor sonde de foraj marin)                                                3p 

21. care este strâmtoarea ce leagă Golful Persic de Golful Oman și Oceanul Indian (Ormuz)   2p 

22. ce strâmtoare există lângă orașul-stat Singapore și prin care se face legătura cu Japonia (Malacca)                                      

                                                                                                                                                    2p 

23. enumerați cinci  probleme ale lumii contemporane                                                               5p 

24. diferența dintre un teritoriu de jure și un teritoriu de facto cu câte un exemplu pentru fiecare caz 7p 

TOTAL 100p. 

 

 

 

 

 

 

 

 


