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Lucrare scrisă pe semestrul I 

– GEOGRAFIE –  

Clasa a XI-a 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru este de 50 de minute 

 

I. Completaţi afirmaţiile cu răspunsurile corecte: 

1. Componentele ecosistemului sunt .................................. 

2. Peisajul de oaze este specific mediului ........................... 

3. Gheţarii continentali caracterizează mediul ................................. 

4. Între organisme pot exista relaţii de colaborare, numite relaţii de ................................. 

5. În regiunile calde, în funcţie de căldură, plantele fac parte din categoria plantelor........................ 

6. Componentele mediul geografic sunt grupate în următoarele 3 categorii: .............................. 

7. Valoarea gradientului termic vertical este de  ......................................... 

8. Mai jos de limita până la care pătrunde lumina, în stratul de apă, se dezvoltă mediul ................. 

9. Tipul de sol îngheţat în adâncime se numeşte .......................... 

10. În Brazilia, savana, poartă numele de .................................... 

 20 puncte 

II. Cu privire la mediul înconjurător, precizaţi:  

a. definiţia;  

b. doi termeni apropiaţi noţiunii de mediu înconjurător;  

c. diferenţa dintre mediul antropizat şi mediul antropic 

9 puncte 

III. Realizati un eseu de maxim 15 rânduri în care să prezentaţi modul prin care activitatea antropică a 

determinat substanţial mediul natural. 

8 puncte 

IV. Precizaţi patru deosebiri şi o asemănare între mediul pădurilor ecuatoriale şi mediul pădurilor de conifere. 

Deosebirile şi asemănarile se pot referi la: localizare, aspecte climatice, specificul vegetaţiei, specificul 

faunei, solurile caracteristice, influenţa antropică.  

 15 puncte 

V. Harta de mai jos se referă la subiectele a şi b. 

a. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. În Amazonia se întâlneşte un tip de mediu ce caracterizează 

a. Pădurea de conifere       b. Pădurea ecuatorială    c. Pădurea de foioase     d. Pădurea musonică 

2. În pădurea ecuatorială solurile sunt: 

a. Albicioase           b. Albăstrui             c. Negre             d.    Lateritice 

3. Preeria este o asociaţie vegetală specifică în: 

a. America de Nord                 b. America de Sud               c. Australia                 d. Europa 

4. Tipul de mediu notat pe hartă cu numărul 10, are o vegetaţie reprezentată prin: 

a. Tundră             b. Păduri de conifere             c. Păduri de foioase           d. Stepă 

5. Mediul montan caracterizează regiunea notată, pe hartă, cu numărul: 

a. 13                  b. 5                   c. 14                       d. 2 

6. Precipitaţii foarte bogate aduse de Vânturile de Vest cad în tipul de mediu notat, pe hartă, cu numărul : 

a. 8                    b. 7                     c. 6                      d. 9 

7. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii cad în mediul notat, pe hartă, cu numărul: 

a. 9                    b. 8                      c. 4                     d. 14 

8. Mediul notat pe hartă cu numărul 14 este mediul: 

a. Pădurilor ecuatoriale           b. Stepă şi silvostepă      c. Pădurilor musonice     d. Savană 

9. Cea mai scăzută temperatură din emisfera nordică, s-a înregistrat în mediul notat, pe hartă cu numărul: 

a. 1                       b. 2                     c. 7                           d. 11 

10. Terra rosa, sunt soluri specifice mediului notat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7                       b. 4                     c. 13                          d. 2  

 

20 puncte 

b. Caracterizaţi tipul de mediu notat, pe hartă, cu numărul 9, precizând două caracterisiti climatice, două aspecte ale 

vegetaţiei, două specii de animale, tipul de sol, două regiuni de pe glob unde se întâlneşte acest mediu 

18 puncte 


