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Lucrare scrisă la geografie - Clasa a X-a
I. Scrieți, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile
de mai jos:
1. Teritoriul situat în interiorul perimetrului administrativ al localității se numește:
a. arondisment,
b. city,
c. extravilan,
d. intravilan.
2 puncte
2. Planul dezordonat este specific orașelor:
a. arabe,
b. australiene,
c.europene,
d. sud americane. 2 puncte
3. Țara cu cea mai mare pondere a energiei eoliene în producția totală de energie este:
a. Canada,
b. Danemarca,
c. Franța,
d. Rusia.
2 puncte
4. Țara africană cu cea mai mare producție de diamante este:
a. Botswana,
b. R.D. Congo,
c. Liberia,
d. Uganda.
2 puncte
5. Statul care obţine energia electrică aproape în totalitate prin hidrocentrale este:
a. Brazilia,
b. Germania,
c. Norvegia,
d. SUA.
2 puncte
II. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai mare arie metropolitană din lume este ... .
3 puncte
2. O microregiune urbană, din românia, cu profil minier este ... .
3 puncte
3. Prima centrală heliotermică construită în lume se numește ... .
3 puncte
4. Cele mai mari rezerve de apă dulce lacustră se găsesc
în continentul ... .
3 puncte
5. Țara cu prima producție de petrol înregistrată în lume
este ... .
3 puncte
III. Realizați o caracterizare a megalopolisului redat în
imaginea alăturată, precizând: denumirea megalopolisului,
poziția geografică, principalele orașe componente și doi
factori care au favorizat dezvoltarea acestui megalopolis.
15 puncte
IV. Analizați imaginile de mai
jos și răspundeți la următoarele
cerințe:
1. Precizați tipurile de planuri
urbane/tipurile
morfostructurale
urbane marcate cu literele A și B;
4 puncte
2. Precizați câte două caracteristici
pentru fiecare plan reprezentat;
8 puncte
3. Menționați câte un exemplu de
oraş din emisfera nordică.
4puncte
V. Precizați:
a. trei domenii de utilizare a hidrogenului și heliului.
b. câte trei elemente prin care să demonstrați importanța solului pentru economia mondială.

3 puncte
9 puncte

VI. Explicaţi :
a. faptul că, în prezent, economia mondială este dependentă de exploatarea hidrocarburilor.
6 puncte
b. de ce principalele zone de pescuit ale Terrei se găsesc la contactul curenților calzi cu cei reci. 6 puncte
c. prezentând două argumente, faptul că pădurea îndeplineşte atât o funcţie ecologică, cât şi una economică.
10 puncte
Din oficiu 10 puncte

