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Test de evaluare iniţială
An şcolar 2011-2012
Disciplina Geografie
Clasa a XII-a
Nume:

…………………

Data:

………………….

Partea I
(45p)
A.
(10p)
Figura este o
hartă pe care
sunt
reprezentate
zonele
deşertice.

Pe baza hărţii precizaţi:
1. două state care se încadrează zonelor deşertice.
2. religia asociată marilor zone deşertice.
3. cele mai afectate de deşertificare două continente.
4. un continent puţin afectat de deşertificare.
B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:
1. (5p) Cel mai important element al mediului înconjurător este:
a) relieful; b) aerul; c) vieţuitoarele; d) omul.
2. (5p) Savana este un tip de vegetaţie întâlnită în:
a) Argentina; b) Canada; c) Japonia; d) Brazilia.
3. (5p) Uraganele au mare frecvenţă în:
a) Oceanul Arctic; b) Oceanul Indian; c) Oceanul Atlantic; d) Oceanul Pacific.
4. (5p) Yellowstone este o arie protejată de tipul:
a) rezervaţie naturală; b) parc naţional; c) parc natural; d) rezervaţie a biosferei.
5. (5p) „Motorul” globalizării este:
a) cultura; b) tradiţia; c) economia; d) politica.
6. (5p) Primele aşezări urbane din lume au apărut în:
a) Orientul Mijlociu; b) Australia; c) sudul Europei; d) China.
7. (5p) Sediul principal al ONU se află la:
a) Bruxelles; b) Geneva; d) Viena; d) New York.
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Partea a II-a (45p)
Figura alăturată reprezintă harta Indicelui Dezvoltării Umane.

1. (10p) Menţionaţi 3 regiuni cu cel mai ridicat, respectiv cel mai scăzut Indice al Dezvoltării Umane.
Oferiţi câte 2 exemple de ţări pentru fiecare categorie de IDU (în afară de cele prezente în tabelul de
mai jos).
2. (5p) Enumeraţi 5 elemente ale globalizării care au fost exportate de SUA în întreaga lume.
3. (10p) Argumentaţi, în maxim o jumătate de pagină, faptul că România de astăzi este globalizată
comparativ cu România de până în 1989.
4. (10p) Menţionaţi 2 schimbări în economia şi geopolitica lumii în cazul în care China ar deveni
singura superputere.
5. (10p) Tabelul alăturat oferă câteva exemple ale Indiceului Dezvoltării Umane.
Precizaţi:
Nr. Ţara
a) cea mai vorbită limbă în primele ţări din
1
Norvegia
clasament;
2
Australia
b) continentul pe care se află ţările din finalul
clasamentului;
3
Noua Zeelandă
c) emisfera în care află majoritatea ţărilor din tabelul
4
SUA
alăturat;
11 Japonia
d) enumeraţi 3 motive pentru care Norvegia ocupă
50 Romania
primul loc din lume.
10 Moldova
2
15 Sudan
7
Oficiu 10p
17 Niger
Timp de lucru 45 minute
0
2

IDU
0.938
0.937
0.907
0.902
0.884
0.767
0.623
0.379
0.261
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Barem de evaluare şi notare
Partea I (45p)
A. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. Egipt/Libia/Tunisia/Arabia Saudită/Irak etc.
2. Islam.
3. Africa şi Australia
4. America de Nord/ Oceania/ Europa.
B. (Total 35p) Se acordă câte 5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. d
2. d
3. c
4. b
5. c
6. a
7. d
Partea a II-a (45p)
1. (Total 10p) Se acordă câte 5 p pentru fiecare exemplu corect: America de Nord/Europa/Asia de
Est/Australia – America de Sud/Africa/Asia de Sud. Ţări cu IDU ridicat: Canada, Elveţia, Coreea de
Sud. Ţări cu IDU scăzut: Congo, Pakistan, Libia etc.
2. (Total 5p) Se acordă câte 1 p pentru fiecare element: democraţia/fast-food/muzică/filme/stil de viaţă
etc.
3. (Total 10p) Se acordă progresiv pentru fiecare element menţionat corect: accesul la informaţie,
libertatea presei, achiziţia de produse străine, mobilitatea teritorială internaţională, alternarea
partidelor la guvernare etc.
4. (Total 10p) Se acordă câte 5 p pentru fiecare element specificat corect. Produsele chinezeşti ar
invada toate pieţele din lume, tradiţiile chinezeşti ar pătrunde în orice ţară, la TV ar fi difuzate foarte
multe filme chinezeşti, radiourile ar promova muzică chinezească etc.
5. (Total 10p) Se acordă câte 2.5p pentru fiecare răspuns corect:
a) engleză.
b) Africa.
c) nordică în funcţie de ecuator sau estică în funcţie de medirianul de 0 grade.
d) are o speranţă de viaţă foarte ridicată, are un sistem de educaţie extrem de performant, are o
economie extrem de competitivă sau orice alt răspuns corect.
Oficiu 10p
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