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………………………….
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…











Mari oraşe europene
 Activitate în perechi. Rezolvaţi cerinţele de la rubrica „Descoperă”, din manual (pag. 59).
 Asociaţi elementele arhitectonice cu capitalele în care se află:
______ 1. Paris
______ 2. Moscova
______ 3. Roma
______ 4. Londra
______ 5. Berlin
..

a. Poarta Brandenburg
b. Colosseum
c. Catedrala Sf. Vasile
d. Turnul Eiffel
e. Big Ben

 Care credeţi că este cel mai vechi obiectiv construit, dintre cele de mai sus? ________________________________

Europa este unul dintre cele mai urbanizate continente, aici dezvoltându-se mari oraşe şi
concentrări urbane, unele cu peste 10 milioane de locuitori (Moscova, Londra, Paris).
 Oraşele se clasifică după mai multe criterii: vechime, număr de locuitori, funcţii (administrativă,
de servicii, comercială, industrială, culturală, financiară etc.), poziţie geografică etc.
 Citeşte textul din manual („Află”, pag. 59) şi completează spaţiile libere de mai jos.
Cele mai vechi oraşe europene (din Antichitate) au fost fondate de greci: ........................................ (la Marea Mediterană),
........................................ (Constanţa, la Marea ........................................).
În Evul Mediu s-au dezvoltat oraşe cu funcţii portuare (oraşe-port) – Hamburg (pe Elba, la Marea Nordului), Genova,
Veneţia (ambele la Marea ........................................), dar şi mai multe în Europa de Vest (Londra, ........................................) şi
în Europa ........................................ (Viena, ........................................ ş.a.).
În Epoca modernă, datorită revoluţiei industriale, s-au dezvoltat noi oraşe (........................................, azi în Federaţia
Rusă, ........................................, în Marea Britanie, ........................................, în Olanda ş.a.).

 Extrage de pe harta „Marile oraşe din Europa”, din manual (pag. 59), aşezările urbane:
 cu peste 10 mil. loc.: _________________________________________________________________________________;
 între 5 şi 10 mil. loc.: _________________________________________________________________________________;
 între 2 şi 5 mil. loc.: __________________________________________________________________________________.

 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual, referitor la marile aşezări urbane din Europa (pag. 60), şi
realizaţi corespondenţa dintre coloanele A şi B, de mai jos.
A
__________ 1. Berlin
__________ 2. Londra
__________ 3. Moscova
__________ 4. Paris
__________ 5. Roma

B
a. atestat documentar în secolul al XIII-lea
b. cel mai vizitat oraş din lume
c. Heathrow
d. Kremlin
e. „Oraşul celor şapte coline”
f. „Oraşul luminilor”
g. Piaţa Roşie
h. Tamisa
i. Tibru
î. zid celebru „căzut” în anul 1989
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 În interiorul oraşelor se disting mai multe zone funcţionale:  administrativă,  rezidenţială (de
locuit),  industrială,  culturală,  comercială,  de transport,  de agrement etc.
 Rezolvă cerinţa de la rubrica „Aplică” din manual (pag. 61).
1. Statul Vatican este o enclavă în orașul marcat pe hartă cu numărul ... .
2. Orașul marcat pe hartă cu numărul 9 este capitala statului ................................. .
3. Orașul marcat pe hartă cu numărul ... este supranumit Orașul luminilor.
4. Orașul marcat pe hartă cu numărul ... este situat pe două continente (Europa și Asia).
5. Orașul marcat pe hartă cu numărul ... este port la Marea Nordului.
6. Catedrala Sf. Vasile este un obiectiv turistic din orașul marcat pe hartă cu numărul ... .
7. Orașul marcat pe hartă cu numărul ... este străbătut de râul Tamisa.
8. Orașul marcat pe hartă cu numărul ... este capitala Spaniei.
9. Catedrala Sagrada Familia este un obiectiv turistic din orașul marcat pe hartă cu numărul ... .
10. Dunărea traversează orașul marcat pe hartă cu numărul ... .

 Temă
.

 Cu ajutorul manualului şcolar (pag. 92–93), scrie numele oraşelor marcate, pe harta de mai
jos, cu numere.
Harta oraşelor-capitală din Europa
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
6. _______________________
7. _______________________
8. _______________________
9. _______________________
10. ______________________
11. ______________________
12. ______________________
13. ______________________
14. ______________________
15. ______________________
16. ______________________
17. ______________________
18. ______________________
19. ______________________ 20. ______________________
…











Resursele naturale şi valorificarea lor
 Rezolvă cerinţele de la rubrica „Descoperă”, din manual (pag. 62).
 Resursa naturală: ___________; trei produse: ___________________________________________________________.
 Ţări: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
 Cauza care a determinat reducerea suprafeţelor de pădure: ________________________________________________.
..
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 Europenii au fost printre primii oameni care au exploatat şi valorificat resursele naturale. Din
această cauză, acestea sunt din ce în ce mai limitate, iar ţările europene sunt nevoite să se orienteze
spre resurse alternative, considerate mult mai eficiente comparativ cu cele clasice.
Printre cele mai importante resurse naturale sunt:  resursele extraatmosferice şi atmosferice,
 resursele hidrosferei şi  resursele litosferei.
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („Află”, pag. 62―63) şi rezolvaţi următoarele sarcini de
lucru:
 Scrieţi tipurile de energie aparţinând resurselor extraatmosferice şi atmosferice.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Scrieţi trei avantaje oferite de cele două categorii de resurse energetice precizate mai sus.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Resursele hidrosferei cuprind apele continentale şi apele oceanice. Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce tip de energie se obţine prin valorificarea potenţialului hidroenergetic al apelor curgătoare şi al energiei mareelor?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt ţările europene care se evidenţiază prin valorificarea potenţialului hidroenergetic?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ce alte tipuri de folosinţă a apelor mai cunoaşteţi?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Resursele litosferei sunt reprezentate de combustibili fosili (cărbuni, petrol, gaze naturale), minereuri feroase,
minereuri neferoase (cupru, zinc, aur, argint ş.a.), roci pentru construcţii etc.
Realizaţi corespondenţa între:
a. bazinele carbonifere A şi ţările în care se găsesc B;
A
Doneţk 
Ruhr 
Silezia Superioară 
Wales 

B
 Germania
 Marea Britanie
 Polonia
 Ucraina

b. zăcămintele de minereu de fier A şi ţările în care se găsesc B.
A
Kiruna 
Krivoi-Rog 
Kursk 
Oviedo 

B
 Federaţia Rusă
 Spania
 Suedia
 Ucraina

 Energia geotermală (geotermică) este o resursă naturală inepuizabilă, exploatată pentru
încălzirea locuinţelor şi producerea energiei electrice, în Islanda.
 Temă
.

 Rezolvă cerinţele de la rubrica „Aplică”, din manual (pag. 63).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
…

…

…

……
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Activităţile economice: agricultura, industria, serviciile
 Activitate în perechi. Rezolvaţi cerinţele de la rubrica „Descoperă”, din manual (pag. 64).
 Două ţări/regiuni în care se produc:
1. ulei: ………………………………………………………………………………………………………………………………….;
2. făină: .……………………………………………………………………………………………………………………………….;
3. lapte: .……………………………………………………………………………………………………………………………….;
4. brânzeturi: ………………………………………………………………………………………………………………………… .
 Câte trei ţări în care se cultivă măslini, floarea-soarelui, cereale.
Plante
 măslin
 floarea-soarelui
 cereale

Ţări

..

 Economia ţărilor din Europa este extrem de diversificată, fiind prezente toate ramurile de
activitate: agricultura, industria, transporturile, comerţul, turismul etc.
Totuşi, până în secolul al XIX-lea a fost predominantă agricultura. După revoluţia industrială,
industria a devenit ramura economică predominantă. În prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate din
Europa predomină serviciile (transporturile, comerţul, turismul etc.).
A. Agricultura Europei înregistrează un nivel înalt de tehnologizare şi chimizare. Datorită
acestui fapt, productivitatea este foarte ridicată.
Pe continent, distribuţia culturilor agricole este influenţată, în special, de condiţiile climatice.
 Utilizând textul din manual („Află”, pag. 64), scrie speciile de plante cultivate în:
 Europa Sudică (Mediteraneeană): …………………………………………………………………………………………………...;
 Europa Vestică: ……………………………………………………………………………………………………………………......;
 Europa Estică: ………………………………………………………………………………………………………………………… .
Europa – regiuni industriale

B. Industria. Europa
reprezintă
leagănul
industriei mondiale, fiind cel
mai industrializat continent.
În
Europa
Estică
se
evidenţiază
exploatarea
resurselor, iar în Europa
Occidentală, industria prelucrătoare. Spre exemplu,
cele mai importante state
producătoare de autoturisme se găsesc în Europa
Occidentală: Germania, Franţa,
Spania şi Italia.
La nivelul statelor, se
înregistrează o concentrare a
activităţilor industriale în
anumite areale geografice,
numite în acest caz regiuni
industriale.
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 Cu ajutorul hărţii „Europa – regiuni industriale”, realizează corespondenţa dintre regiunile
industriale A şi ţările în care se găsesc B .
A

B

………….. 1. Anglia Centrală
………….. 2. Brno
………….. 3. Donbass
………….. 4. Györ-Budapesta
………….. 5. Marsilia
………….. 6. Sankt Petersburg
………….. 7. Torino-Milano

a. Cehia
b. Franţa
c. Italia
d. Marea Britanie
e. Federaţia Rusă
f. Ucraina
g. Ungaria

C. Serviciile ocupă o pondere mare din economia europeană.
 Transporturile terestre (feroviare şi rutiere) sunt orientate de la vest la est şi de la nord la sud.
Totuşi, cele mai dezvoltate reţele de transport (terestre, fluviale şi aeriene) sunt prezente în Europa
Occidentală.
 Comerţul este foarte important pentru economia Europei. Statele Europei Occidentale
exportă, în special, produse prelucrate, iar statele Europei Estice, materii prime.
 Turismul a înregistrat o dezvoltare semnificativă. El este foarte diversificat şi atrage milioane
de vizitatori.
 Citeşte textul din manual („GEOinfo”, pag. 65) şi scrie principalele tipuri de turism din Europa.
 ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ .

 Temă
 Rezolvă cerinţele de la rubrica „Aplică”, din manual (pag. 65).
a. ……………………………………………
b. ……………………………………………
c. ……………………………………………
d. ……………………………………………
e. ……………………………………………
f. ……………………………………………










Uniunea Europeană
 Rezolvă cerinţele de la rubrica „Descoperă”, din manual (pag. 66).
 Analizează imaginea 1 şi precizează:
 numărul statelor membre ale Uniunii Europene (U.E.): ………………………………………………………………………..;
 numărul stelelor de pe drapel: .…………………………………………………………………………………………….……..;
 ţara în care se află sediul Comisiei Europene: .……………………………………………………………………………….. .
 Descoperă în imaginea 2 simbolurile asociate U.E.: ……........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
 Pe baza hărţii „Valurile de aderare” la U.E. (3), indică:
 numele statelor fondatoare: ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
 anul în care au aderat cele mai multe ţări: .……………………………………………………………….……………….…….;
 anul aderării României la U.E.: .…………………………………………………………………………………………………. .
..
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