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Nume:
Data:

Partea
I
(45p)
A.
(10p)
Figura
este o
hartă
mută a
lumii.

Pe baza hărţii precizaţi:
1. denumirea primelor 2 ţări cele mai mari ca număr de locuitori.
2. denumirea unei ţări care este monarhie ca formă de guvernământ.
3. un stat format la începutul anilor ’90 în Europa.
4. un stat în care este război.
B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:
1. (5p) Majoritatea ţărilor din Africa prezintă:
a) mortalitate scăzută; b) natalitate ridicată; c) speranţă de viaţă ridicată; d) urbanizare accentuată.
2. (5p) Speranţă de viaţă mare se înregistrează în:
a) Japonia; b) Nigeria; c) Brazilia; d) Bulgaria.
3. (5p) Religia musulmană predomină în:
a) Australia; b) Argentina; c) India; d) Indonezia.
4. (5p) Metropolă de rang internaţional este:
a) Madrid; b) Paris; c) Los Angeles; d) Atena.
5. (5p) Megalopolisul din Japonia poartă denumirea de:
a) Marilor Lacuri; b) californian; c) Tokaido; d) Boswash.
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6. (5p) Cele mai mari rezerve de petrol din lume se găsesc în:
a) Turcia; b) Marea Britanie; c) China; d) Arabia Saudită.
7. (5p) Trenuri de mare viteză se găsesc în:
a) Rusia; b) India; c) Grecia; d) Franţa.
Partea a II-a (45p)

Figura alăturată este harta conflictelor militare actuale.
1. (15p) Explicaţi, în maxim o jumătate de pagină, principalele cauze care au determinat războaiele
actuale.
2. (10p) Europa este cea mai atractivă zonă din lume din punct de vedere turistic. Motivaţi, pe scurt,
această afirmaţie.
3. (10p) Menţionaţi cum variază indicele de natalitate al unei ţări în funcţie de gradul ei de dezvoltare.
Explicaţi răspunsul oferit.
4. (10p) Reprezentarea grafică
alăturată arată evoluţia
numerică a populaţiei lumii.
Precizaţi:
a) numărul aproximativ al
populaţiei lumii în anul 0 şi
anul 1000.
b) perioada când populaţia a
început să crească accelerat.
c) cauzele acestei explozii
numerice a populaţii.
d) tendinţa evolutivă pe viitor
(în 2050).
Oficiu 10p
Timp de lucru 45 minute
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Partea I (45p)
A. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. China, India.
2. Marea Britanie/ Japonia/ Belgia.
3. Cehia/ Slovacia/ Germania
4. Afganistan/Libia/Siria etc.
B. (Total 35p) Se acordă câte 5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b
2. a
3. d
4. b
5. c
6. d
7. d
Partea a II-a (45p)
1. (Total 15p) Se acordă câte 5 p pentru enunţarea unei cauze majore: resurse (petrol), obţinerea
independenţei, ciocnirea civilizaţiilor (creştinism vs. Islam) etc.
2. (Total 10p) Se acordă cele 10 puncte dacă explicaţia cuprinde referiri la multitudinea resurselor
turistice (naturale, antropice), infrastructura foarte dezvoltată etc.
3. (Total 10p) Se acordă 5p pentru menţionarea faptului că natalitatea este crescută într-o ţară slab
dezvoltată şi scăzută într-o ţară dezvoltată. Se acordă 5 p pentru menţiunea faptului că în ţările slab
dezvoltate nu există mijloace contraceptive, iar în ţările dezvoltate există planing familial sau alte
motive pertinente.
4. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 p pentru fiecare răspuns corect:
a) 300 mil, 400 mil.
b) după anul 1.800
c) revoluţia industrială, evoluţia medicinei etc.
d) natalitatea va scădea
Oficiu 10 p
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