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Test de evaluare iniţială
An şcolar 2011-2012
Disciplina Geografie
Clasa a X-a
Nume:
Data:
Partea I
(45p)
A. (10p) În
figura alăturată
este
reprezentată
structura
internă a Terrei.

Pe baza acestei hărţi, precizaţi pe foaia de test:
1. denumirea stratului exterior a Terrei.
2. numele stratului în care materia se află în stare vâscoasă
3. poziţia planetei în Sistemul Solar numărând de la Soare.
4. 2 fenomene care se produc în zona de subducţie a plăcilor tectonice.
B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:
1. (5p) Mişcarea de revoluţie are drept consecinţă:
a) formarea mareei; b) formarea anotimpurilor; c) formarea tsunamiurilor; d) formarea eclipselor.
2. (5p) Latitudinea este distanţa unui punct faţă de:
a) ţara de origine; b) meridianul de 0 grade; c) ecuator; d) Groapa Marianelor.
3. (5p) Contactul dintre păcile tectonice unde magma urcă la suprafaţă se numeşte:
a) fosă abisală; b) cavernă; c) dorsală; d) rift.
4. (5p) Cele mai multe cutremure şi erupţii vulcanice se produc în:
a) Oceanul Atlantic; b) pe fundul Oceanului Arctic; c) pe marginea Oceanului Pacific; d) în China.
5. (5p) Stratul de ozon se află poziţionat în:
a) troposferă; b) stratosferă; c) mezosferă; d) pământ.
6. (5p) Principalul gaz care produce încălzirea globală este:
a) NO2; b) CO2; c) H2SO4; d) CH4.
7. (5p) Musonul determină precipitaţii foarte abundente în:
a) Oceanul Atlantic; b) Bazinul Amazonului; c) Europa de Vest; d) poalele Munţilor Himalaya.
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Partea a II-a
(45p)

Pe harta alăturată
este reprezentată o
zonă
biopedoclimatică.

1. (10p) Caracterizaţi, pe scurt, zona biopedoclimatică evidenţiată pe hartă, precizând denumirea ei,
locul de extindere, 3 specii de plante şi 3 specii de animale.
2. (10p) Explicaţi, pe scurt, modalităţile prin care omul poluează atmosfera şi apele.
3. (5p) Enumeraţi 5 soluţii pentru reducerea poluării
în Bucureşti.
4. (20p) Reprezentarea grafică alăturată prezintă
legenda unei hărţi turistice.
Precizaţi:
a) semnificaţia celor 15 simboluri
b) oferiţi câte un exemplu din România pentru 5
elemente din legenda alăturată.

Oficiu 10 p
Timp de lucru 45 minute
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Test de evaluare iniţială
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Clasa a X-a
Barem de evaluare şi notare

Partea I (45p)
A. (Total 10p) Se acordă câte 2.5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. litosferă sau scoarţa terestră.
2. manta.
3. a treia de la Soare.
4. erupţii vulcanice şi cutremure.
B. (Total 35p) Se acordă câte 5 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b
2. c
3. d
4. c
5. b
6. b
7. d

Partea a II-a (45p)
1. (Total 10p) Se acordă câte 2 p pentru denumirea zonei (pădurile ecuatoriale) şi pentru localizare
(bazinul Amazonului, Africa centrală, Indonezia). Câte 1 p pentru fiecare din cele 3 specii de plante şi
3 de animale.
2. (Total 10p) Se acordă câte 5 p pentru modalităţile de poluare a aerului şi 5 p pentru modalităţile de
poluare ale apelor.
3. (Total 5p) Se acordă câte 1 p pentru fiecare soluţie identificată.
4. (Total 20p)
Se acordă câte 1 p pentru fiecare simbol de pe hartă identificat corect.
Se acordă câte 1 p pentru fiecare exemplu oferit corect.
Oficiu 10 p
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