
Test sumativ ″ Geografie politică″ 

 

Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 

Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor – București 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI...................           CLASA A X-A....... 

DURATA: 50 MINUTE                                                             DATA................                                                                  

SUBIECTE: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

I.Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(9x0,2p=1,8puncte)                 

1. Al doilea stat din lume ca întindere se găseşte în emisferele: 

 a) nordică şi vestică;   b) sudică şi estică; c) nordică şi estică;  d) sudică şi vestică. 

2. Cel mai puțin populat stat din lume, este statul numit: 

  a) Monaco;         b) Malta;            c) Vatican;   d) Liechtenstein. 

3. Stat cu formă de guvernământ de tip monarhie constituțională este: 

  a) S.U.A.; b) Arabia Saudită; c) Olanda;  d) China. 

4. Dintre statele de mai jos, stat alungit este: 

  a) Brazilia;  b) Sri Lanka; c) Chile;  d) Italia. 

5. Dintre statele de mai jos, pe două continente este situat statul numit: 

  a) S.U.A.;  b) Australia;   c) Turcia; d) Egipt. 

6. Monarhia absolută, ca formă de guvernământ, se găseşte în statul numit: 

  a) Oman;  b) Franța;  c) România;        d) Canada. 

7. Numărul statelor independente existente pe Glob este de: 

  a) 185;   b) 104;                 c) 204;  d) 195. 

8. Un stat de facto de pe harta politică a lumii este: 

  a) Timorul de Est;   b) Slovenia;   c) San Marino;        d) Kosovo. 

9. Dintre statele de mai jos, stat-insular este: 

  a) Spania;   b) Camerun; c) Cipru;  d) Grecia. 

II.Aveţi în vedere următoarele probleme de geografie politică: (6x0,4p=2,4puncte)                 

 a. Tipurile de state după suprafață şi formă de guvernământ. 

 b. Harta politică în  perioada (înainte de 1642). Modificarea hărţii politice 

             după  1989. Principalele probleme actuale de geografie politică. 



            c. Grupări regionale de state din America. 

  

Realizaţi un text de cel mult o pagină, în care să redaţi elementele esenţiale ale acestora, 

precizând şi exemplele corespunzătoare. 

 

III. Urmăriţi cu atenţie harta de mai jos şi denumiţi statele  și capitalele acestora 

marcate pe hartă prin cifre (1 – 15). (30x0,1p=3puncte)                 

 

 

IV. În tabelul de mai jos sunt redate suprafaţa şi numărul de locuitori ale unor state (de 

la a la g). Pe baza datelor din tabel, precizaţi: (12x0,15p=1,80puncte)                 

a. numele a două state, din tabel, cu cea mai mică suprafaţă precum și categoria în care 

se încadrează 

b.  numele statelor, din tabel, situate pe continentul african 

c. numele a două state, din tabel, cu cel mai mare număr de locuitori precum și categoria 

în care se încadrează 

d.  numele unui stat, condus de un rege/monarh 

e. numele statului, din tabel, care are un teritoriu de tip enclavă. 

 

STATUL         SUPRAFAȚA (KM pătrați)          Populația 

a. Arabia Saudită           2.149.690                           26.534.504 

b.  Austria                           83.871                               8.219.743  

c. Brazilia                       8.514.877                          205.716.890  

d. Cambodgia                  181.035                              14.952.665 

e. Cuba                             110.860                              11.075.244  

f. R.D. Congo               2.344.858                              73.599.190  


