
 

 

 

 

 

ITEMI DE EVALUARE  

GEOGRAFIE 

SEMESTRUL AL  II - LEA 

CLASA A XI-A 
 
I.Caracterizaţi din punct de vedere economic statul  
Grecia 
Italia  
Spania 
Germania  
Franta  
 având în vedere: 
1. trei resurse de subsol; 
2. trei ramuri industriale reprezentative; 
3. două obiective turistice reprezentative; 
4. două culturi agricole reprezentative. 
 

 

II.Alegeti raspunsul corect: 

 
    1. Cel mai întins stat din Europa de Sud este:  

         a) Italia              b) Spania                 c) Grecia 

 

     2. Ocupă cea mai mare parte a Peninsulei Iberice: 

         a) Grecia           b) Spania                 c) Portugalia 

 

     3. Insula Creta aparţine: 

         a) Spaniei             b) Greciei               c) Italiei 

 

     4. Clima Portugaliei este predominant: 

         a) temperat-oceanică             b) temperat-continentală   c) mediteraneană 

 

     5. În Italia majoritatea creştinilor sunt: 

         a) catolici              b) ortodocşi              c) protestanţi 

 

     6. Spaniolii, portughezii şi italienii  sunt popoare de origine: 

         a) germanică            b) romanică                c) slavă 

 

III.Alegeti raspunsul correct. 



Solurile care conţin un procent mare de humus se numesc 

a) cernoziomuri 

b) podzolice  

c) brun-acide 

d) brun-roşcate 

Solurile de tip cernoziom se întâlnesc în mediul: 

a) ecuatorial 

b) subpolar 

c) temperat-continental 

d) deşertic 

Mediul pădurilor de foioase şi de amestec se întâlneşte în Europa între  

a) 13° şi 30° latitudine noridcă 

b) 23° şi 40° latitudine noridcă 

c) 33° şi 50° latitudine noridcă 

d) 43° şi 60° latitudine noridcă 

 Solurile bălane şi cernoziomurile se dezvoltă sub vegetaţia de 

a) stepă 

b) silvostepă 

c) păduri de stejar 

d) păduri de foioase 

Mediul caracterizat prin două sezoane calde şi prin prezenţa alizeelor în timpul anotimpul 

uscat este 

a) savana  

b) tropical umed 

c) tropical uscat 

d) ecuatorial 

Factorul de distribuţie etajată se întâlneşte la pădurea 

a) ecuatorială 

b) tropicală 

c) subtropicală 

d) de tundră 

Vegetaţia de tip garriga se întâlneşte în mediul: 

a) mediteranenan 

b) subpolar 

c) subtropical 

d) ecuatorial 

 Cernoziomurile sunt soluri caracteristice zonei 

a) de stepă 

b) de luncă 

c) de deal 

d) de mute 

Muşchii şi lichenii alcătuiesc vegetaţia specifică zonei de  

a) stepă 

b) prerie 

c) tundră 

d) savană 

În mediul ecuatorial, datorită levigării şi descompunerii rapide a materiei sunt specifice 

solurile 

a) bazice şi sărace 

b) bazice şi fertile 



c) acide şi sărace 

d) acide şi fertile.  

Preria este o asociaţie vegetală specifică în 

a) America de Sud 

b) America de Nord  

c) America Centrală 

d) Australia 

Mediul caracterizat prin vegetaţie luxuriantă, bogată în specii şi etajată, este cel 

a) ecuatorial 

b) mediteraneean 

c) de stepă 

d) de prerie 

 Solurile hidromorfe se mai numesc şi 

a) lăcovişti 

b) podzolice 

c) cernoziomuri 

d) bălane 

 Solurile cu conţinut ridicat de humus se numesc 

argilosoluri 

spodosoluri 

cernoziomuri 

ambisoluri 

 Molisolurile sunt soluri caracteristice 

a) silvostepei 

b) pădurii de conifere 

c) pădurii de foioase 

d) pădurii de stejar 

Mediul taigalei se extinde 

a) numai în emisfera sudică, 

b) numai în emisfera nordică 

c) atât în emisfera sudică cât şi în cea nordică 

d) numai în zona ecuatorială 

Terra rosa se întâlneşte în 

a) mediul de tundră 

b) mediul de stepă 

c) mediul de prerie 

d) mediul mediteranean 

Mediul a cărui vegetaţie de conifere şi mesteacăn constituie elementul specific este cel  

a) mediteraneean 

b) de taiga 

c) de tundră 

d) de savană 

Mediul caracterizat prin precipitaţii care depăşesc 2.000 mm/an, şi o temperatură medie 

anuală de 24-26°C este cel 

a) ecuatorial 

b) tropical 

c) tropical-umed 

d) tropical uscat 

 În Bazinul Amazonului se întâlneşte mediul 

a) ecuatorial 



b) taigalei 

c) tropical 

d) tropical uscat 

 Mediul de savană se întâlneşte în emisfera nordică şi sudică între  

a) 5° şi 25° latitudine 

b) 10° şi 30° latitudine 

c) 15° şi 35° latitudine 

d) 20° şi 40° latitudine 

 Solurile din pădurea ecuatorială au culoarea 

a) neagră 

b) cenuşie 

c) roşcată 

d) violacee 

Vegetaţia predominantă din deşerturile Americii Centrale este formată din 

a) arbuşti pitici 

b) muşchi şi licheni 

c) ierburi înalte  

d) cactuşi 

 Asociaţia vegetală denumită pampas se întâlneşte în 

a) America de Nord 

b) America de Sud 

c) Africa 

d) Australia 

 


