
Nume si prenume ………………………… 
Clasa a X-a …… 
An școlar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

TEST DE EVALUARE LA GEOGRAFIE 
 

A. Încercuiți, pe fișa de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos: 
1. România, după numărul de locuitori, aparține categoriei statelor cu: 

a. populație puțin numeroasă;  b.  număr mediu de populație;  c.  populație numeroasă. 
2. După suprafață, majoritatea statelor lumii sunt: 

a. mijlocii, mici și foarte mici;  b. mari;  c.  foarte mari. 
3. România aparține: 

a. Europei Estice;  b.  Europei Centrale;  c.  Europei Sudice. 
4. Relieful inaccesibil este un factor natural care influențează: 

a. natalitatea;  b.  speranța de viață;  c.  mobilitatea teritorială a populației. 
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. 

10 puncte 
B. Scrieţi, pe fișa de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:  

1. Cea mai veche formă de guvernământ este …………………. 
2. După forma de guvernământ, majoritatea statelor sunt ………………… 
3. Elementele fundamentale ale statului sunt: populația, teritoriul de stat și …………………………….. 
4. Numărul de copii ce revin unei femei de vârstă fertilă exprimă ……………….. 
5. Diferența dintre rata imigranților și rata emigranților exprimă …………………………………. 

10 puncte 
C. Explicați următoarele afirmații: 

a. rata natalității este mai redusă la femeile instruite 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. țările sărace  au o natalitate ridicată 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10 puncte 
D. Enumerați tipurile de deplasări obișnuite 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10 puncte 
E. Calculați bilanțul total al populației știind că N = 10,5 %ₒ, M = 12%ₒ, I = 1%ₒ, E = 1,5%ₒ. Interpretați rezultatul 

obținut și precizați ce factori au condus la acest rezultat. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20 puncte 
F. Precizați numele  statele marcate, pe 

hartă, cu  numere de la 1 la 5     
20 puncte     

1. ……………………. 
2. …………………….. 
3. ……………………. 
4. …………………….. 
5. …………………….. 

 
 
 
 

Notă*: se acordă 20 de puncte din oficiu 
 


