
Nume și prenume ................................................... 
Clasa a X-a .......... 
An școlar 2017-2018 

TEST DE EVALUARE GEOGRAFIE POLITICĂ 
 

I. Încercuiți, pe fișa de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai 
jos: (10 puncte): 
1. România, după numărul de locuitori, se include în categoria statelor cu: 

a. Populație puțin numeroasă; c.    Număr mediu de populație; 
b. Populație numeroasă;  d.    Populație foarte puțin numeroasă. 

2. După suprafață, majoritatea statelor lumii sunt: 
a. Mijlocii, mici și foarte mici; b.    Mari; c. Foarte mari. 

3. România aparține: 
a. Europei de Est; b.    Europei Centrale; c. Europei de Vest; d.    Europei de Sud. 

4. Relieful inaccesibil este un factor natural care influentează: 
a. natalitatea;  b.  speranța de viață;  c.  mobilitatea teritorială a populației;  d. mortalitatea. 

5. Rata bilanțului natural se exprimă prin diferența dintre: 
a. rata natalității și a mortalității;   b.  rata mortalității infantile și speranța de viață;   
c.      rata imigranților și rata emigranților;  d. rata natalității și rata fertilității. 

II. Scrieţi, pe fișa de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: (10 puncte): 
1. Elementele fundamentale ale statului sunt: populația, teritoriul de stat și ...................................... 
2. Cea mai veche formă de guvernare este ............................... 
3. După forma de guvernământ, majoritatea statelor sunt ………………… 
4. Diferența dintre rata imigranților și rata emigranților exprimă …………………………………. 
5. Cel mai mic stat din lume, ca întindere, este statul numit ........................... 

III. Definiți termenul de ,,monarhie˝ și dați patru exemple de state monarhie (10 puncte) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
1. .............................. 2. ................................ 3. ...................................... 4. ................................... 

IV. În tabelul de mai jos sunt redate suprafaţa şi numărul de locuitori ale unor state. 
Statul Suprafaţa 

(kmp) 
Populaţia 

Arabia Saudită 2.149.690 26.534.504 
Austria 83.871 8.219.743 
Brazilia 8.514.877 205.716.890 
Cambodgia 181.035 14.952.665 
Cuba 110.860 11.075.244 
R.D. Congo 2.344.858 73.599.190 
Vanuatu 12.189 227.574 
Vatican 0.44 836 

 
 
 

Pe baza datelor din tabel, precizaţi: (10 puncte)  
a. numele a două state, din tabel, cu cea mai mare 

suprafaţă: .................................................................. 
b. numele statelor, din tabel, situate pe continentul 

american: .................................................................. 
c. numele a două state, din tabel, cu cel mai mic 

număr de loc.: ........................................................... 
d. numele a două state, conduse de 

preşedinte/parlament: ............................................... 
e. numele statului, din tabel, care are un teritoriu de 

tip enclavă: ...................................... 
f. numele statului, din tabel, care se află situat într-un 

climat arid: .................................... 

V. Precizați numele  statele marcate, pe hartă, cu  numere de la 1 la 10 (20 puncte).   
1...................................... 
2...................................... 
3...................................... 
4...................................... 
5...................................... 
6...................................... 
7...................................... 
8...................................... 
9...................................... 
10.................................... 

 
 
 
 
 
 

VI. Calculați bilanțul total al populației unei țări, știind că: rata natalității (N)= 9,7 ‰, rata mortalității= 10,5 ‰, 
rata emigranților= 5,6 ‰ și rata imigranților= 8,5 ‰. Explicați rezultatul obținut.  (20 puncte) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

Notă*: se acordă 20 de puncte din oficiu 
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TEST DE EVALUARE GEOGRAFIE POLITICĂ 
 

I. Încercuiți, pe fișa de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai 
jos: (10 puncte): 
1. India, după numărul de locuitori, se include în categoria statelor cu: 

a. Populație puțin numeroasă; c.    Număr mediu de populație; 
b. Populație numeroasă;  d.    Populație foarte puțin numeroasă. 

2. După suprafață, majoritatea statelor lumii sunt: 
a. Mijlocii, mici și foarte mici; b.    Mari; c. Foarte mari. 

3. Franța aparține: 
a. Europei de Est; b.    Europei Centrale; c. Europei de Vest; d.    Europei de Sud. 

4. Rata bilanțului migratoriu se exprimă prin diferența dintre: 
a. rata natalității și a mortalității;   b.  rata mortalității infantile și speranța de viață;   
c.      rata imigranților și rata emigranților;  d. rata natalității și rata fertilității. 

5. Solurile nefertile reprezintă un factor natural care influentează: 
b. natalitatea;  b.  mobilitatea teritorială a populației; c. speranța de viață;    d. mortalitatea. 

I. Scrieţi, pe fișa de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: (10 puncte): 
1. Elementele fundamentale ale statului sunt: populația, forma de stat și ...................................... 
2. Majoritatea statelor lumii sunt ca formă de guvernământ ............................... 
3. Cel mai mic stat din lume, ca populație, este statul numit ........................... 
4. Diferența dintre rata natalității și rata mortalității exprimă .............................. 
5. Numarul de copii ce revin unei femei de varsta fertila exprimă ……………….. 

II. Definiți termenul de ,,republică˝ și dați patru exemple de state republică (10 puncte) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
1. .............................. 2. ................................ 3. ...................................... 4. ................................... 

III. În tabelul de mai jos sunt redate suprafaţa şi numărul de locuitori ale unor state. 
Statul Suprafaţa 

(kmp) 
Populaţia 

China 9.596.961  1.339.724.852 
Austria 83.871 8.219.743 
Brazilia 8.514.877 205.716.890 
Emiratele Arabe Unite 83.600 4.496.000 
Argentina 2.780.400 40.117.096 
R.D. Congo 2.344.858 73.599.190 
India 3.596.590 1.324.171.354 
San Marino 61,2  33.203 

 
 
 

Pe baza datelor din tabel, precizaţi: (10 puncte)  
1. numele a două state, din tabel, cu cea mai mare 

suprafaţă: .................................................................. 
2. numele statelor, din tabel, situate pe continentul 

american: .................................................................. 
3. numele a două state, din tabel, cu cel mai mic 

număr de loc.: ........................................................... 
4. numele a două state, conduse de 

preşedinte/parlament: ............................................... 
5. numele statului, din tabel, care are un teritoriu de 

tip enclavă: ...................................... 
6. numele statului, din tabel, care este traversat de 

fluviul Dunărea: .................................... 

IV. Precizați numele  statele marcate, pe hartă, cu  numere de la 1 la 10 (20 puncte).   
1...................................... 
2...................................... 
3...................................... 
4...................................... 
5...................................... 
6...................................... 
7...................................... 
8...................................... 
9...................................... 
10.................................... 

 
 
 
 
 

VII. Calculați bilanțul total al populației unei țări, știind că: rata natalității (N)= 13,7 ‰, rata mortalității= 9,5 ‰, 
rata emigranților= 7,3 ‰ și rata imigranților= 3,5 ‰. Explicați rezultatul obținut.  (20 puncte) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Notă*: se acordă 20 de puncte din oficiu 
 


