
Numele și prenumele elevului:                                                                                                                                Data: 

Clasa a X a C 

Varianta nr. 2 

Test de evaluare la Geografie – Populație și medii geografice 

 

1. Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 
2. Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor - București 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 

Analizați cu atenție hărțile de mai jos. 

                      
                   A                                                                                                   B 

1. Pentru harta marcată cu litera A, precizați numele statelor marcate cu numerele: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

2. Pentru harta marcată cu litera B, precizați numele statelor marcate cu literele: A, B, H, I, J. 

3. Pentru harta marcată cu litera A, precizați numele orașelor-capitală ale statelor marcate cu numerele: 

1, 3, 7, 9. 

4. Pentru harta marcată cu litera B, precizați numele orașelor capitală marcate cu numerele: 1, 5, 9, 11, 

13. 

20 X 1.5 puncte = 30 puncte 

SUBIECTUL al II lea (15 puncte) 

Completați afirmațiile de mai jos cu răspunsul corect. 

1. Totalitatea regiunilor nelocuite de pe Terra poartă denumirea de …………………….. 

2. Statutul femeii în societate influențează rata …………………. 

3. Cea mai mica rată a speranței de viață la naștere se înregistrează în statul numit …………………. 

4. Eschimoșii aparțin rasei …………………… 

5. Cea mai mică valoare a IDU este specifică pentru ……………………….. 

5 X 3 puncte = 15 puncte 

SUBIECTUL AL III LEA (10 puncte) 



La sfârșitul anului 2007, populația României era de 21 062 544 locuitori. În anul 2008 s-au născut un număr de 

267 100 copii și au decedat un număr de 281 800 persoane. Calculați: 

1. Numărul populației României la sfârșitul anului 2008. 

2. Rata natalității pentru anul 2008, în promile. 

3. Rata mortalității pentru anul 2008, în promile. 

4. Rata bilanțului natural pentru anul 2008, în promile. 

4 x 2.5 puncte = 10 puncte 

SUBIECTUL AL III LEA (25 puncte) 

Analizați cu atenție harta de mai jos. 

 

 
1. Precizați numele tipurilor de medii marcate, pe hartă, cu literele: 

A:                                                                                C: 

G:                                                                                D: 

4 X 2.5 puncte = 10 puncte 

2. Caracterizați tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera C, precizând: localizare, caracteristici ale 

regimului climatic, aspecte legate de vegetație, soluri, gradul intervenției antropice și gradul de 

populare. 

10 puncte 

3. Precizați două elemente de restrictivitate ale mediului marcat, pe hartă, cu litera D. 

2 X 2.5 puncte = 5 puncte 

 

SUBIECTUL AL IV LEA (10 puncte) 

Precizați: 

1. Trei tipuri de piramide ale vârstelor și câte o caracteristică pentru fiecare 

2. Formula bilanțului migratoriu 

3. Trei religii universale 

10 X 1 punct = 10 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu! 

Timp de lucru efectiv: 45 minute. 



Succes! ☺ 

 


