
                                                         

 

 

Itemi pentru evaluare  
Geografie 

Clasa a XIII-a      
Semestrul al II - lea                              

 
Harta de mai sus se refer ă la subiectul II A – C. Pe hart ă sunt marcate unit ăŃile de relief cu 
litere, ora şe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. PrecizaŃi: 
1. numele unităŃilor de relief marcate, pe hartă, cu litere de la  A la J; 
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 10 . 
4 puncte 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. Este canalizat în sectorul de câmpie râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
2. Traversează oraşul Craiova râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
3 Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte ... 
6 puncte 
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Cernoziomurile sunt caracteristice unităŃii de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A b. C c. D d. G 2 puncte 
2. InfluenŃele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 
litera: 
a. B b. E c. D d. F 2 puncte  
3. Lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. C b. D c. E d. H 2 puncte 
4. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. B b. D c. E d. F 2 puncte 
5. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte  
 

 



 
 
 
Harta de mai sus se refer ă la subiectul II A – D. Pe hart ă sunt marcate unit ăŃi de relief (sau 
subunit ăŃi ale acestora) cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi ora şe de la 7 la 12. 
A. PrecizaŃi: 
1. numele subunităŃilor de relief marcate, pe hartă, cu litere 
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numere 
4 puncte 
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ... 
2. Resurse de gaz metan există în subsolul unităŃii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se 
numeşte ... 
6 puncte 
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 
afirmaŃiile de mai jos: 
1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A b. C c. F d. H 2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinŃa judeŃului: 
a. Buzău b. Covasna c. Harghita d. Vrancea 2 puncte 
3. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A b. B c. F d.G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– 
capitală cu numere. 
A. PrecizaŃi: 
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele de la A la J 
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numere de la  1 la 10. 
10puncte  
B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos: 
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte … 
2. Climatul subpolar este prezent pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
3. MunŃii Apenini sunt situaŃi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 
C. ExplicaŃi dezvoltarea turismului în Europa prezentând două argumente care să susŃină afirmaŃia: 
„Europa este leagănul turismului mondial.” 
 

 
 
 


