I.6. ȚĂRILE VECINE ROMÂNIEI
TESTUL 21 - Țările vecine României

Harta de mai sus se referă la subiectul I A–C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere.

SUBIECTUL I
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E ……………………..
F ……………………..
H ……………………..
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 8 ……………………..
9 ……………………..

(40 puncte)

10 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Câmpia Panonică se întinde în cea mai mare parte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieșire la Marea …
3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
4. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F trece râul …
5. Podișul Podolic este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
10 puncte
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. Climatul temperat–continental este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. C
c. D
d. F
2 puncte
2. Vegetația de „pustă” este prezentă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. E
b. F
c. G
d. H
2 puncte
3. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D
b. E
c. F
d. G
2 puncte
4. Fluviul Dunărea traversează statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi I
b. E şi H
c. E şi I
d. F şi G
2 puncte
5. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. D
c. F
d. G
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinavia şi clima Peninsulei Balcanice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei,
tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, alte aspecte specifice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.

4 puncte

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

SUBIECTUL II

(50 puncte)

A. Pentru Ucraina, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE: ......................................................................................................
2. două unităţi de relief: ..........................................................................................................................
3. două resurse de subsol: .......................................................................................................................
4. un tip de climă: ....................................................................................................................................
5. un râu sau fluviu: ................................................................................................................................
6. un oraş-port la Marea Neagră: ............................................................................................................
7. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor precizate mai sus: ...............................................
10 puncte
B. Pentru Ungaria, precizaţi:
1. două unităţi de relief: ..........................................................................................................................
2. două caracteristici climatice: ...............................................................................................................
3. un râu sau un fluviu: ...........................................................................................................................
4. un tip genetic de lac şi un exemplu: ....................................................................................................
5. o zonă de vegetaţie: .............................................................................................................................
6. două oraşe: ..........................................................................................................................................
10 puncte
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C. Pentru Serbia, precizaţi:
1. trei state vecine: ..................................................................................................................................
2. o unitate montană: ...............................................................................................................................
3. o resursă naturală: ................................................................................................................................
4. două caracteristici climatice: ...............................................................................................................
5. un râu sau un fluviu: ...........................................................................................................................
6. un oraş: ................................................................................................................................................
7. o minoritate etnică: .............................................................................................................................
10 puncte
D. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând:
1. două caracteristici ale reliefului: ..........................................................................................................
2. tipul de climă: .....................................................................................................................................
3. două ape curgătoare: ............................................................................................................................
4. trei grupuri etnice: ...............................................................................................................................
5. două produse destinate exportului: .....................................................................................................
10 puncte
E. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. oraşul capitală: ....................................................................................................................................
2. două resurse de subsol: .......................................................................................................................
3. trei ramuri industriale: .........................................................................................................................
4. două plante cultivate: ...........................................................................................................................
5. un port dunărean: .................................................................................................................................
6. un port la Marea Neagră: ....................................................................................................................
10 puncte
Oficiu 10 puncte
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II. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
TESTUL 22 - Formarea Uniunii Europene şi evoluția integrării europene. Caracteristici
geografice, politice şi economice actuale ale U.E

Harta de mai sus se referă la subiectele A–D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele:
C…………………………, F….....………………… şi G……………………...
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:
8……………….............…, 9………..........……….. şi 10….......………………
12 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Crearea C.E.C.O. a venit la inițiativa ministrului de externe al …
2. Sediul principal al Uniunii Europene este la …
3. Ziua Europei este sărbătorită la data de …
4. Prin semnarea Tratatului de la Roma s-a format …
5. În anul 1981 a aderat la U.E. statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul …
6. Portugalia a intrat în U.E. în același an ca și statul marcat, pe hartă, cu litera …
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7. Dintre statele alpine nu este membru U.E. statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul …
8. Imnul oficial al U.E. este melodia …
9. Ultimul stat intrat în U.E. este statul numit …
10. Banca Centrală europeană își are sediul în orașul …
30 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. Este situat într-o unitate de relief montană oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2
b. 5
c.14
d. 15
3 puncte
2. Nu este membru U.E. statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. I
3 puncte
3. Curtea Europenă de Justiție are sediul la:
a. Berlin
b. Bruxelles
c. Luxembourg
d. Paris
3 puncte
4. Moneda Euro a fost introdusă ca monedă reala în anul:
a. 1992
b. 2000
c. 2002
d. 2004
3 puncte
5. Parlamentul European își are sediul la:
a. Bruxelles
b. Luxembourg
c. Paris
d. Strasbourg
3 puncte
6. A intrat în 1973 în C.E.E statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. D
3 puncte
7. Dintre țările membre U.E șapte au ca formă de guvernământ:
a. republica
b. monarhia
c. ducatul
d. principatul
3 puncte
8. A intrat în U.E în anul 2004 statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 5
b. 6
c. 13
d. 14
3 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă,
cu litera E.
9 puncte
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factorii genetici ai climei,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte specifice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
E. Precizaţi:
1. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. două însemne ale Uniunii Europene şi semnificaţia acestora.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. două cauze care au condus la formarea Uniunii Europene.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. două motive care au dus la extinderea Uniunii Europene după 2004.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
15 puncte
Oficiu 10 puncte
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TESTUL 23 – Statele U.E. România ca parte a Uniunii Europene

Harta de mai sus se referă la subiectul I A–C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.

SUBIECTUL I_______________________________________________________
(20 puncte)
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele: E………………………. şi F……………………
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: 4…………………. şi 12…………….
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei ...
6 puncte
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C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. Face parte din categoria statelor fondatoare ale U.E. statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. F
d. G
2 puncte
2. Ultimul stat intrat în U.E. are orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5
b. 8
c. 9
d. 13
2 puncte
3. Sediul Consiliului U.E. este în orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4
b. 10
c. 11
d. 12
2 puncte
2
4. Densități de peste 300 loc./km se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C
b. G
c. I
d. J
2 puncte
5. Cel mai întins stat european membru U.E. este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. D
d. F
2 puncte
SUBIECTUL II

(80 puncte)

A. Caracterizaţi Franţa, precizând:
1. două state cu care se învecinează: .......................................................................................................
2. trei oraşe reprezentative, altele decât capitala:………………………………………….....................
3. o ramură tradiţională a agriculturii:……………………………………………………......................
4. o ramură industrială dominantă:……………………………………………………….......................
5. trei regiuni turistice importante:……………………………………………………….......................
10 puncte
B. Pentru Portugalia, precizați:
1. numele unui stat vecin…………………………………………………………………......................
2. numele unei insule sau arhipelag care îi aparține……………………………………….....................
3. numele oceanului la care are ieșire…………………………………………………….......................
4. numele a două unități de relief………………………………………………………….....................
5. un tip de climă…………………………………………………………………………......................
6. numele a două cursuri de apă………………………………………………………….......................
7. numele a două orașe…………………………………………………………………….....................
10 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând:
1. numele unei catene muntoase...............................................................................................................
2. numele unui râu care îi străbate teritoriul.............................................................................................
3. două resurse de subsol..........................................................................................................................
4. două ramuri industriale.........................................................................................................................
5. trei plante de cultură.............................................................................................................................
6. un obiectiv turistic................................................................................................................................
10 puncte
D. Caracterizaţi din punct de vedere economic statul Germania, având în vedere:
1. două resurse de subsol..........................................................................................................................
2. două ramuri industriale foarte dezvoltate.............................................................................................
3. două regiuni industriale........................................................................................................................
4. un fluviu navigabil................................................................................................................................
5. un tip de climă......................................................................................................................................
6. cel mai mare port fluvial......................................................................................................................
7. un oraş port la Marea Nordului............................................................................................................
10 puncte
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E. Caracterizaţi, din punct de vedere geografic, Austria, membru al UE, precizând:
1. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia: ........................................................................
2. un tip de climat: ...................................................................................................................................
3. două ramuri economice reprezentative: ..............................................................................................
4. forma de guvernământ: ........................................................................................................................
5. o resursă de subsol: ..............................................................................................................................
6. trei oraşe: ...........................................................................................................................................
10 puncte
F. Realizaţi o scurtă caracterizare a Italiei, precizând următoarele elemente:
1. două enclave situate pe teritoriul Italiei...............................................................................................
2. două aglomeraţii urbane.......................................................................................................................
3. două ramuri industriale reprezentative.................................................................................................
4. două aspecte reprezentative ale agriculturii din Italia..........................................................................
5. două regiuni turistice.........................................................................................................................
10 puncte
G. Referitor la Grecia, precizaţi:
1. numele peninsulei în care este situată..................................................................................................
2. două state vecine..................................................................................................................................
3. numele a două insule............................................................................................................................
4. numele a trei oraşe................................................................................................................................
5. două ramuri economice dezvoltate.......................................................................................................
10 puncte
H. Realizaţi o caracterizare fizico-geografică şi social-economică a Spaniei, menţionând:
1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat………………………………………………......................
2. denumirea strâmtorii de pe teritoriul acestui stat, ce desparte Europa de Africa………….....................
3. cele două tipuri de climă specifice acestui stat…………………………………………….....................
4. trei oraşe turistice………………………………………………………………………….....................
5. trei produse agricole specifice……………………………………………………………......................
10 puncte
Oficiu 10 puncte
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