Itemi pentru evaluare
Geografie
Clasa a X-a
Semestrul al II - lea

I. A)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 aparŃine:
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) protestanŃi

6. Spaniolii, portughezii şi italienii sunt popoare de origine:
b) romanică
c) slavă
a) germanică

B) IdentificaŃi răspunsul corect :
• Care este continentul cu cele mai importante zăcăminte de gaze naturale
a. Africa, b. Asia, c. America de Nord?
• Cel mai important bazin de huilă se află în:
a. China,
b. Polonia, c.
India ?.
• Energia valurilor s-a reușit a fi captata mai eficient doar în :
a. Japonia, b. FranŃa, c. Africa de Sud

II. CaracterizaŃi din punct de vedere economic statul
Franta
Grecia,
Germania
Itala
având în vedere:
1. trei resurse de subsol;
2. trei ramuri industriale reprezentative;

3. două obiective turistice reprezentative;
4. două culturi agricole reprezentative.

III. A. CompletaŃi cu răspunsul corect următoarele afirmaŃii
1. Ramura
agriculturii care se ocupă cu întreŃinerea, producerea şi utilizarea animalelor se
numeşte…………
2. Porumbul este o plantă originară din ……………………………
3. Planta din care se obŃine zahărul şi se cultivă în zona temperată este ……………………………
4. Planta numită „aurul cafeniu” din zona caldă este ……………………………
5. Sectorul zootehnic bazat pe cultura cartofului în Europa şi pe cultura porumbului în SUA este………

B. Se face următoarea afirmaŃie:
Plantele citrice se cultivă, pe mari suprafeŃe până la latitudinea de 40°
a).ExplicaŃi absenŃa acestor culturi la latitudini mai mari de 40°
b).ArătaŃi importanŃa plantelor citrice
C. ÎncercuiŃi răspunsul corect din afirmaŃiile de mai jos
1. După puterea calorică cel mai valoros cărbune este:
a. lignit.
c. huilă
b. turbă
d. antracit
2. Continentul cu cele mai mari rezerve de petrol este:
a. Asia
c. America de Nord
b. Europa
d. America de Sud
3 Minereul de fier cu cel mai mare conŃinut în fier este:
a. limonitul
c. magnetitul
b. hematitul
d. sideritul
4. Dintre substanŃele minerale conŃinute de apa oceanelor cea mai mare cantitate este de:
a. mangan
c. fier
b. sare
d. aluminiu
5. În care dintre Ńările de mai jos economia se bazează aproape exclusiv pe pescuit şi prelucrarea peştelui:
a. Irlanda
b. Islanda
c. Filipine
d. Ungaria

