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Numele şi prenumele elevului....................................................... 

Data susţinerii testului........................................... 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din 

oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I                                                                                           ( 45 de puncte) 

 

A. Pe harta de mai jos este reprezentată Harta politică a Europei. Precizati: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. numele  statelor  membre ale U.E notate pe hartă cu litere de la A , B, C, D.          4 puncte 

2. numele  capitalelor  statelor  membre ale U.E notate cu litere E, F, G, H.               4 puncte 

3. numele a două  state  membre ale U.E care au  ieşire la Marea Baltică.                  2 puncte 



 

 

B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de 

mai jos: 

1. Când natalitatea este mai mică decât mortalitatea, numărul populaţiei:      

 a. scade;  b. creşte lent;  c. creşte rapid;  d. stagnează;                                        5 puncte            

2. Sectorul primar de activitate cuprinde populaţia ocupată în: 

 a. construcţii   b. industrie          c. servicii                  d. agricultură                                      5 puncte 

3.  Cambridge este un oraş cu funcţie : 

 a. culturală b. industrială c. administrativă  d. minieră                                                 5 puncte 

4.  După forma de guvernămant, Arabia Saudită este: 

 a. republică b. monarhie absolută c. monarhie constituţională d.monarhie-parlamentară. 5 puncte 

5. În Arhipelagul  Indonezian este prezent mediul de viaţă: 

 a. ecuatorial b. deşertic     c. mediteranean   d. prepolar                                                 5 puncte 

6. Cel mai populat megalopolis din America de Sud este Megalopolisul:  

             a. Boswash     b. Tokaido      c. Brazilian     d. Marilor Lacuri                                                    5 puncte 

7.Locuitorii din Nordul Scandinaviei se numesc: 

             a. eschimoşi        b. ruşi          c. iacuţi           d.laponi                                                                 5 puncte 

 

PARTEA a II-a                                                                                                            ( 45 de puncte) 

 

1.În anul 2002, în Romania s-au înregistrat 210.529 de născuţi vii, 269.666 decese, în timp ce populaţia totală a 

ţării era de 21.794.793 de locuitori. Calculaţi bilanţul natural în valoare absolută şi în promile. 

                                                                                                                                                                20 puncte 

2. Precizaţi: 

a. 2 factori care determină creşterea populaţiei urbane. 

b. 3 ţări cu graniţe perforate.  

c. 4 funcţii ale spaţiilor verzi într-un oraş.                                                                                               9 puncte 

  

3. Explicaţi frecvenţa redusă a populaţiei în mediul montan, aducând 4 argumente.                              6 puncte 

 

4. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în trei state ale Uniunii Europene, la 

nivelul anului 2006. 



 

Statul Energie 

nucleară 

(%) 

Hidroenergie 

(%) 

Cărbune 

(%) 

Gaze naturale 

(%) 

Petrol 

(%) 

Energie 

alternativă 

(%) 

România 9 30 40 15 5 1 

Franţa  40 2 6 13 35 4 

Germania 13 1 24 21 40 1 

 

Precizaţi: 

1. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din tabel; 

2. o sursă de energie pe care Germania o valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din tabel; 

3. ponderea energiei electrice obţinută, în total, prin valorificarea combustibilor fosili în Franţa.   

4. precizaţi un avantaj şi un dezavantaj al producerii hidroenergiei compartiv cu alte modalităţi de obţinere a 

energiei electrice. 

 

 

                                                                                                                                                                  10 puncte 

 

 

 


