ITEMI DE EVALUARE
GEOGRAFIE
SEMESTRUL I
CLASA A X-A

1.Cel mai cunoscut gaz poluant este:
a)Dioxidul de carbon

b)Amoniacul

c)Azotul

b)galbena

c)verde

2.Sulful are culoarea:
a)albastra
3.Diamantul este un:
a)metal

b)aliaj

c)carbune superior

4.Cele mai mari resurse de diamant se intalnesc in:
a)Asia

b)Africa

c)Australia

5.Procesul de trecere dintr-o stare lichida intr-o stare gazoasa se numeste:
a)vascozitate

b)evaporare

c)sublimare

6.Procesul de trecere dintr-o stare solida intr-o stare gazoasa se numeste:
a)vascozitate

b)evaporare

c)sublimare

7.In atmosfera apa se intalneste in stare:
a)lichida

b)gazoasa

8.Apa potabila este o resursa:

c)toate starile de agregare

a)minerala

b)biologica

c)epuizata

b)Cupru si Zinc

c)Cupru si Aluminiu

b)metal

c)aliaj

9.Fonta contine:
a)Fier si Carbon
10.Otelul este un:
a)Minereu

11.Resurse de carbine superior se intalnesc in:
a)Germania

b)Croatia

c)Islanda

12.Principala tara producatoare de petrol din Europa este:
a)Franta

b)Italia

c)Marea Britanie

13.Resursele bioasferei sunt:
a)epuizabile

b)inepuizabile

c)epuizate

14.Roca de constructive este:
a)Marmura

b)cuprul

c)lemnul

15.Carbune de calitate superioara este:
a)lignitul

b)huila

c)turba

16. Pe harta de mai jos sunt marcate state şi oraşe.
- identificaţi statele marcate pe hartă cu cifre de la 1 la 8
- identificaţi oraşele marcate pe hartă cu numere de la 9 la 18
- precizaţi limba oficială vorbită în statele în care sunt localizate oraşele 10,
13, 16. (3 puncte)
- numiţi religia dominantă în statele 1, 3, 4, 8.
- precizaţi forma de guvernământ a statelor în care sunt localizate oraşele 9,
15, 18.

II. Explicaţi influenţa factorilor naturali, demografici şi economici
asupra repartiţiei geografice a populaţiei.
III. Precizaţi structura funcţională a aşezărilor urbane.
IV. Caracterizaţi şi exemplificaţi trei tipuri morfostructurale ale
oraşelor.
IV. Explicaţi tranziţia demografică.
V. Calculaţi densitatea medie a populaţiei statelor din tabelul de mai
jos şi precizaţi o cauză a valorii densităţii populaţiei.
Ţara
Fed. Rusă
Japonia
Suedia
Olanda

Populaţia (mil. loc.)
143,0
127,5
8,9
16,1

Suprafaţa (km pătraţi)
17.075.400
377.800
449.964
40.840

1. Este capitala Greciei oraşul: a) Istanbul; b) Roma; c) Salonic; d) Atena;
2. Statul Finlanda are capitala la: a) Helsinki; b) Oslo; c) Copenhaga; d) Amsterdam;
3. Se învecinează cu Belgia: a) Spania; b) Austria; c) Germania; d) Elveţia;
4. Este capitala Ucrainei oraşul: a) Moscova; b) Minsk; c) Kiev; d) Budapesta;
5. Oraşul Praga este capitala statului: a) Cehiei; b) Poloniei; c) Olandei; d) Slovaciei;
6. Statul Portugalia are capitala la: a) Madrid; b)Porto; c) Lisabona; d) Barcelona;
7. Oraşul Amsterdam este capitala statului: a) Danemarca; b) Olanda; c) Belgia; d) Luxemburg;
8. Se învecinează cu Cehia statul: a)Franţa ; b) Sovenia; c) Ungaria; d) Slovacia;
9. Oraşul Stockholm este capitala statului: a) Suedia; b) Cehia; c) Norvegia; d)Danemarca;
10. Se învecinează la vest cu Norvegia statul: a) Islanda; b) Olanda; c) Irlanda; d) Suedia;
11. Statul Elveţia are capitala la: a) Geneva; b) Berna; c) Zurich; d) Viena;
12. Este capitala Belgiei oraşul: a) Amsterdam; b) Bruxelles; c) Strasbourg; d) Luxemburg;
13. Statul Lituania are capitala la: a) Vilnius; b) Riga; c) Minsk; d) Kiev;
14. Oraşul Berlin este capitala statului: a) Danemarca; b) Germania; c) Polonia; d) Suedia;
15. Oraşul La Valetta este capitala statului: a) Malta; b) Spania; c) San Marino; d)
16. Statul Spania are capitala la: a) Valencia; b) Lisabona; c) Sevilla; d) Madrid;
17. Tirana este capitala statului: a) Albania; b) Croaţia; c) Estonia; d) Turcia;
18. In vestul statului Spania se află: a) Portugalia; b) Franţa; c) Germania; d) Italia;
19. Este capitala Austriei oraşul: a) Berlin; b) Berna; c) Budapesta; d) Viena;
20. Statul Slovenia are capitala la: a) Ljubljana; b) Zagreb; c) Bratislava; d) Skopje;
21. Oraşul Varşovia este capitala statului: a) Cehia;b) Polonia; c) Belgia; d) Muntenegru;
22. Statul Monaco are capitala la: a) Monaco-Ville; b) Monte Carlo; c) Nisa; d) Paris;
23. Se învecinează cu Bulgaria la est: a) Grecia; b) Ungaria;c) Macedonia; d) România;
24. Este capitala Angliei oraşul: a) Londra; b) Dublin; c) Bruxelles; d) Paris;
25. Statul Belarus are capitala la: a) Minsk; b) Kiev; c) Moscova; d) Chişinău;
26. Oraşul Vaduz este capitala statului: a) Cipru; b) Andorra; c) Liechtenstein; d) San Marino;
27. Se învecinează cu Croaţia statul: a) Austria; b) Bosnia şi Herţegovina; c) România; d)
Macedonia;
28. Statul Cipru are capitala la: a) Vilnius; b) Nicosia; c) d) La Valetta; d) Sarajevo;
29. În estul Sloveniei se află: a) Ungaria; b) Muntenegru; c) Cehia; d) Macedonia;
30. Statul Bulgaria are capitala la: a) Burgas; b) Budapesta; c) Belgrad; d) Sofia;

