Lucrare scrisă la geografie
Semestrul I
I. Scrieţi, pe foia de teză, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Forma de guvernământ specifică statului marcat, pe hartă, cu cifra 6 este… .
2. Limba oficială din marcat, pe hartă, cu numărul 12 este … .
3. În cadrul Americii Latine cel mai mare aflux de imigranți este îndreptat spre țările marcate, pe hartă, cu
numerele … și …
4. În Europa, state de tip enclavă sunt … și …, situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu numărul….
5. În statele puternic dezvoltate este specific exodul … .
8 x 2p = 16 puncte
II. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Are două capitale statul andin marcat, pe hartă cu numărul:
a. 4,
c. 7,
c. 9,
d. 11.
2. Este o monarhie constituțională statul marcat , pe hartă, cu numărul:
a. 2,
c. 3,
c. 5,
d. 7.
3. Este în conflict cu Pakistanul statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1,
b. 2,
c. 3,
d. 6.
4. Canalul Suez este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11,
b. 13,
c. 14,
d. 15.
5. Fenomenul migrației oamenilor cu o înaltă calificare se numește:
a. brain attack,
b. brain training,
c. brain drain,

d. brain games.
5 x 2p = 10 puncte
III. Caracterizați pe scurt, la alegere, statul marcat, pe hartă cu numărul 1 sau statul marcat, pe hartă cu
numărul 15 precizând următoarele elemente:
- tipul de stat după numărul de locuitori,
- tipul de stat după extinderea și configurația teritoriului,
- tipurile de granițe,
- forma de guvernământ, structura de stat,
- capitala și tipul de capitală din care face parte.
8 x 2p = 16 puncte
IV. Precizați:
a. țările care administrează teritoriile dependente: Ceuta, Groenlanda;
2 x 2p = 4 puncte
b. tipul de granițe dintre statele marcate pe hartă cu numerele 2 și 11; 3 și 9;
6 puncte
c. trei factori care influențează speranța de viață.
3 x 2p = 6 puncte
V. Explicați:
a. de ce capcana demografică este un fenomen negativ al dinamicii populației;
10 puncte
b. modificarea hărţii politice după 1990.
12 puncte
VI. În statul X în anul 2018 au avut loc 120.000 naşteri, 220.000 decese și au imigrat 80.000 persoane, 60.
000 persoane au emigrat.
1. Calculaţi bilanţul total al populaţiei statului X, pentru anul 2018.
2. Ştiind că la începutul anului numărul locuitorilor statului X era de 6.080.000, calculaţi numărul
total de locuitori, la sfârşitul anului 2018.
3. Calculați rata nalității.
10 puncte
Din oficiu 10 puncte

Harta de mai jos se referă la subiectele I și II. Pe hartă sunt marcate state cu numere de la 1 la 15.

Succes!

